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Bede ni niz de akan ka nın var lı ın dan da ha ön ce hiç ha be ri niz ol ma say dı ve bir gün bu -

nu ani den keş fet sey di niz, bir hay li şa şı rır dı nız. Si zi ilk hay re te dü şü ren, de ri ni zin he -

men al tın da ala bil di i ne kır mı zı bir ren gin ha ki mi ye ti olur du. Bu sı vı nın son de re ce hız -

lı bir bi çim de hiç dur ma dan ak mak ta ol du u nu ö ren di i niz de ise da ha da çok şa şı rır dı nız.

Her han gi bir ne den le dı şa rı ya akan ka nın bir sü re son ra "ken di li in den" du rup pıh tı la şa -

rak, ak tı ı böl ge yi ta ma men fark lı bir gö rü nü me ge tir me si ise şaş kın lı ı nı zı da ha da ar tı -

rır dı. Bi raz de tay lı in ce le di i niz de ise kan ol ma dan be de ni ni zin ya şa ya ma dı ı nı ama bel ki

de da ha il gin ci, "be de ni niz ol ma dan da ka nın ya şa ya ma dı ı nı" fark ede cek ti niz. Bü tün

bun lar ise ka fa nız da da ha bir çok so ru nun oluş ma sı na ne den ola cak tı. Bu sı vı nın ne den

böy le "özel" ol du u nu ve be de ni ni ze kim ta ra fın dan, ne den ve na sıl yer leş ti ril miş ol du -

u nu me rak et me ye baş la ya cak tı nız. 

Ev rim ci le re gö re bu so ru la rın ce va bı te sa düf ler dir ya ni in san be de nin de ki ku sur suz -

luk, ev ren de ki mu az zam dü zen, bir bi rin den çe şit li hay van ve bit ki ler, kı sa ca sı var olan

her şey "te sa dü fen" oluş muş tur. An cak yer yü zün de ki "her han gi bir şey" bi raz de rin le -

me si ne in ce len di in de, ev rim te ori si nin ne ka dar bü yük bir ya nıl gı ol du u ra hat lık la an la -

şı la bi lir. Her sis tem öy le si ne de tay lı ve akıl cı dır ki, te sa düf ler le mey da na gel me si bir ya -

na, tek bir te sa dü fün bi le sis te min akı şı nı bo za ca ı he men gö rü lür. 

Sis te min her par ça sın da, her de ta yın da ku sur suz luk var dır. İn sa nın de tay la rı nı he nüz

bir yüz yıl ön ce ve sa de ce ge nel hat la rı ile keş fe de bil di i bu mü kem mel sis te mi ya ra tan

her şey den üs tün olan, son suz güç sahibi Yüce Al lah'tır.

YAZAR HAKKINDA: Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan

Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1980'li yıllardan bu yana,

imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların

yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersi-

zliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlan-

tılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini

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

ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve

inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını gö-

zler önüne sermektir. Nitekim yazarın, bugüne kadar 73 ayrı dile çevrilen 300’den fazla eseri,

dünya çapında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Harun Yahya Külliyatı, -Allah'ın izniyle- 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen

huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.

4. BASKI

15.8 cm eninde olacak
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YAZAR ve ESERLERİ HAKKINDA

Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar,

1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An -

ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver -

si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel -

se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 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. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam

55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey -

gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve

Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka -

pa ğın da Re su lul lah (sav)'in müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik

an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in

Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en -

bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın -

da, Ku ran'ı ve Re su lul lah (sav)'in sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir.

Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek

çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra -

cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik -

met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah (sav)'in müh rü, bu son

sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

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 Yüce 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 Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri -

ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na

Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya,

Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da -

ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır.

İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs -

pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar -

na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En -



do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la -

nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vehi (Maldivlerde kul la nı lı -

yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir

oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın

iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la -

rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi

üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke -

sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le -

ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi,

ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri

müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak -

lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha -

run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta -

dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın

hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma -

sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni

sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok

önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa

mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes -

kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za -

man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü -

cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu -

da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt -

mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin

açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri

eziyet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu

ise, din siz liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran

ah lakının, in san ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın

gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik -

kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması

gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le,

21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve ada-

lete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.

Harun
Yahya



OO k u y u c u y a
● Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının

nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve
dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın imanını
kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir
aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hiz-
metin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek
bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu nedenle her kitabımızda bu konuya özet de
olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

● Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm kitapla-
rında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetle-
rini öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedir. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular,
okuyanın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır. 

● Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmi-
şe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım saye-
sinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini red-
detme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçek-
lerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, kar-
şılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir
grup okuyucunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübe-
lerini de birbirlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

● Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve okun-
masına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitapların-
da ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için
en etkili yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesi-
dir.

● Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli
sebepleri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan
ve okumaktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser
olduğunu görecektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak biri-
kiminin bulunduğuna şahit olacaktır.

● Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynakla-
ra dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat edilmeyen üslup-
lara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız. 

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç’ın hazırladığı

“Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı” isimli mealden alınmıştır.
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iz da hil tüm in san la r dün ya ya gel me den ön -

ce an ne kar nın da do kuz uzun ay ge çi rir ler.

İn san, bu aşa ma nın baş lan gı cın da sa de ce

an ne kar nın da ge liş me ye baş la yan kü çü cük

bir hüc re top lu lu ğun dan iba ret tir... 22. gü -

nde fa sul ye ta ne sin den bi le kü çük tür. Bir

gün, bu top lu lu ğun tam or ta ye rin de kü çü -

cük bir yum ru, bir emir alır ve ani den at ma ya baş lar. Vü cut ta ki

tüm di ğer hüc re ler sa kin dir ama o sü rek li ha re ket eder ve as la

dur maz. As la "bi raz du rup din len me ih ti ya cı" his set mez. Ta ki,

ara dan on  yıl lar ge çip de "dur" em ri ni ala ca ğı gü ne ka dar. Ge çen

bu sü re ise, bir in san öm rü nü ta nım lar. Bu kü çük yum ru ya "baş -

la" ve "dur" emir le ri ni kim ver mek te dir?

Siz he nüz an ne kar nın da 3 haf ta lık ken at ma ya baş la yan bu

mü kem mel pom pa nın, ya ni kal bin, çok önem li bir so rum lu lu ğu

var dır. Vü cut için de ka nın do laş ma sı nı sağ la mak; bir baş ka de yiş -

le si zi mey da na ge ti ren ve tıp kı si zin gi bi "can lı" olan yak la şık 100

tril yon hüc re ye ha yat ver mek; bu hüc re le rin ne fes alıp ver me le ri ni

ve bes len me le ri ni sağ la mak, on la rı te miz le mek, has ta lık la rı nı iyi -

leş tir mek ve on la rı düş man lar dan ko ru mak... Si zi oluş tu ran hüc re -

le ri, do la yı sıy la si zi ya şa tan bu sis te mi ku ran kim dir? 

Pe ki si ze ya şam ve ren bu sis te min var lı ğı için siz ne yap tı nız?

Si zin böy le bir sis te me sa hip ol mak için ya pa bi le ce ği niz bir şey

yok tu, çün kü he nüz dün ya ya göz le ri ni zi aç ma dan si zin için ha -

zır lan mış bir dü ze nin için de ya şa ma ya baş la dı nız. Sa hip ol du ğu -

nuz be den ku sur suz bir şe kil de si zin için ha zır lan dı. Ör ne ğin

çev re ni zi net ola rak gö re bil me niz için mü kem mel bir çift göz ya -

ra tıl dı. Dı şa rı da ki ha va ile he nüz kar şı laş mış ol ma nı za rağ men,

pe ri yo dik ola rak so luk al ma nı zı sağ la ya cak so lu num sis te mi niz

da ha siz an ne kar nın day ken oluş tu. Be sin le rin her tür lü sü nü sin -

di re bi le cek bir sin di rim sis te mi ne, si ze özel par mak iz le riy le bir -

lik te par mak la ra ve el le re, göz le ri ni zi ya ban cı mad de ler den ko -

ru ya cak göz  ka pak la rı ve kir pik le re ve bu nun gi bi çok sa yı da or -

ga n ve özel li ğe sa hip ola rak dün ya ya gel di niz. Hız la yak la şan bir

cis me kar şı oto ma tik ola rak göz  ka pak la rınızı ka pa tarak gö zü -

nü zü ko ru ma nı zı sağ la yan ref leks ve bu nun gi bi da ha bir -

çok "ko ru ma ted bi ri", hiç ha be ri niz yok ken alın dı ve be -

de ni ni ze yer leş ti ril di. Bun lar için hiç bir za man uğ raş

ver me ni ze ge rek ol ma dı. 

9

Harun
Yahya



10



Bu sis tem le ri si zin için Ya ra tan, en ku sur suz şe kil de be de ni ni ze

yer leş ti ren Al lah'tır. Son suz güç sa hi bi Al lah şu ana ka dar ya şa mış

olan ve şu an da ya şa yan tüm in san la rı ay nı mü kem mel sis tem le re

sa hip ola rak ya rat mak ta dır. 

Si ze ya şam ve ren kalp ve onun ha re ket len dir di ği do la şım sis te -

mi de iş te bu ku sur suz ve ek sik siz dü ze nin bir par ça sı dır. Kal bin

pom pa la dı ğı "kan" ad lı mu ci ze vi sı vı, ha re ket et me ye baş la dı ğı an -

dan iti ba ren be de ni niz de ki he men her hüc re ye "ha yat" ta şır. Kan,

gö zü nüz den ayak par mak la rı nı za ka dar her nok ta yı do la şan mü -

kem mel bir ağ ile tüm be de ni ni zi kap lar. Siz bü yür sü nüz, o ge li şir.

Siz has ta la nır sı nız, si zi o sa vu nur. Ya şa ma nız için hüc re le ri ni zin bes -

len me si ni o sağ lar. Vü cu du nu zu o te miz ler. En önem li si si zi ya şa ta -

cak olan ok si je ni vü cu dun her hüc re si ne ulaş tır ma gö re vi ona ait tir.

Be de ni niz de do la şan bu sı vı, ya ni kan, özel bir ni met, bü yük bir mu -

ci ze dir. Ge lin bu mu ci ze yi bir lik te in ce le ye lim ve böy le ce onu Ya ra -

tan Rab bi miz'in var lı ğı na ve gü cü ne bir kez da ha ta nık ola lım...

AKIL LI TA SA RIM YA Nİ YA RA TI LIŞ

Al lah'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. Al lah'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 Al lah’ın ya rat -

mak için her han gi bir 'ta sa rım' yap ma ya ih ti ya cı yok tur. Al lah'ın ta -

sar la ma sı ve ya rat ma sı ay nı an da olur. Al lah bu tür ek sik lik ler den

mü nez zeh tir. 

Al lah'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 ve rir. (Ba ka ra Su re si, 117)
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en di ni ze ay na da şöy le bir ba kın. Yü -

zü nü zün ve be de ni ni zin sa de ce 2

mi li met re al tın da, ol duk ça bü yük

bir hız la ve ba sınç la ak mak ta olan

kır mı zı sı vı nın var lı ğı nı his se de bi li -

yor mu su nuz? Bin ler ce ki lo met re lik

muh te şem bir da mar ağı nın, ka nı met re ler ce yu ka rı fır la ta bi -

le cek ka dar bü yük bir güç le pom pa la yan kal bin atı şı nın far -

kın da mı sı nız? 

Ha yır, ay na da ki gö rün tü nüz de, bu mu az zam ha re ket li lik -

ten eser yok tur. Oy sa siz son de re ce sa kin ya şa mı nı za de vam

eder ken, hat ta ge ce uyur ken bi le bu ko şuş tur ma ca hiç ke sin ti -

ye uğ ra ma dan sü rer. Kalp bü yük bir güç le ve şid det li bir ses le

ka nı pom pa la mak ta, kan da bü yük bir hız la ve yi ne yo ğun bir

gü rül tü ile ak mak ta dır. Tüm bun la rın far kın da ol ma ma nı zın

en önem li se be bi ise, yi ne si zin için özel ola rak yaratılmış olan

in ce de ri niz dir. Si ze, al tın da ki bu ola ğa nüs tü ha re ket li li ği giz -

ler ce si ne düz gün, gü zel ve sa kin bir gö rü nüm ka zan dı rır. 

Kan, kalp ve da mar ağın dan olu şan ve be de ni ni zin için de

siz ya şa dı ğı nız sü re ce hiç ak sa ma dan iş le yen bu sis te me "kan

do la şı mı" de nir. Ka nın do la şım se rü ve ni, sa yı sız de tay dan

olu şan eş siz bir ya ra tı lış de li li dir. 

Kan, vü cut ta hem ta şı yı cı hem de de net le yi ci gi bi ha re ket

eder. Be de nin için de sü rek li ola rak do la şır du rur ve bu

yol cu lu ğu sı ra sın da her an mut la ka ya pa ca ğı bir iş

var dır: 
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◆ Kan, be den de ki ha ber leş me nin ne re dey se ta ma mı nı üst -

le nir. 

◆ Hüc re le rin ve do la yı sıy la be de nin ener ji ka za na bil me si

için ge rek li olan ham mad de ler ka nın için de ta şı nır. 

◆ Be de nin sı cak lı ğı nı ade ta bir kli ma gi bi ayar lar. Vü cut

ısı mız, kan sa ye sin de sü rek li ola rak sa bit tir. 

◆ Ka nın do la şı mı sı ra sın da, için de ki ko ru ma bi rim le ri sü -

rek li ola rak iş ba şın da dır. Vü cu da gi re bi le cek mik rop la ra kar -

şı her an te tik te dir ler.

◆ Kan, vü cu dun yi ye cek ser vi si ni de üst len miş tir. Be sin -

ler tüm hüc re le re kan va sı ta sıy la da ğı tı lır. 

◆ Atık la rın ve ze hir le rin top la nıp ta şın dı ğı bir ka na li zas -

yon sis te mi ola rak da iş lev gö rür. 

◆ Kan bir tür ta mir bi ri mi ni de için de ba rın dı rır. Da mar -
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lar da olu şan her yır tık ve ha sar, bu bi rim ta ra fın dan he men

be lir le nir ve ona rı lır. Pe ki, böy le si ne fark lı ve ge rek li iş ler ba -

şa ran bu me ka niz ma na sıl iş ler? Bu sis tem han gi un sur lar dan

olu şur? Tüm bu un sur la rı ve bu do la şım ağı nı uyum lu kı lan

ne dir? Kan da bu lu nan han gi mo le kül na sıl bir gö rev üst len -

miş tir? Gö re vi ni na sıl ye ri ne ge ti rir ve na sıl ha re ke te ge çer?

Ne re den emir alır ve na sıl or ga ni ze olur? 

El bet te bü tün bun lar, bi raz dan ce vap la rı nı de tay lı ola rak

in ce le ye ce ği miz ol duk ça önem li so ru lar dır. Ve bu so ru lar biz -

le ri, tüm ha ya tı mı zı il gi len di ren çok önem li bir ger çek le yüz -

yü ze bı ra kır: Vü cu du muz, rast ge le or ta ya çık ma mış tır. En in -

ce de tay la rı na ka dar plan lan mış ve özen le bi çim len di ril miş

bir be de ne sa hi biz. Bu be de nin kö ke ni, son 150 yıl dır bi lim

dün ya sı na çe şit li al dat ma ca lar la ege men ol ma ya ça lı şan Dar -

wi nizm'in id dia et ti ği gi bi "rast lan tı lar" ola maz. Kö ke ni miz,

rast lan tı la ra da ya lı bir "ev rim" sü re ci de ğil, her de ta yı plan -

lan mış bir "ya ra tı lış tır".

Bu ya ra tı lı şın sa hi bi ise, sa de ce biz in san la rı de ğil, tüm

can lı la rı, tüm ev re ni, var olan her şe yi ya ra tan Yü ce Al lah'tır. 

Bi raz dan de tay la rı nı in ce le ye ce ği miz kan do la şı mın da ki

mükemmellikler, Al lah'ın yaratmasının ben zer siz ör nek le rin -

den sa de ce bi ri dir. Ki tap bo yun ca ka nı ve onu ha re ket len di ren

sis tem ler de ki ay rın tı la rı, bu ay rın tı lar da ki uyum ve ku sur suz lu -

ğu göz ler önü ne se re cek ve Al lah'ın ya rat ma sa na tın da ki mü -

kem mel li ği gö re ce ğiz. Al lah, ya rat ma sın da ki üs tün lü ğü, biz in -

san la ra yol gös te ri ci ola rak in dir di ği Ku ran'da şöy le ha ber ve rir: 

Gör mü yor lar mı; gök le ri ve ye ri ya ra tan Al lah, on la rın

ben ze ri ni ya rat ma ya gü cü ye ter ve on lar için ken di sin -

de şüp he ol ma yan bir sü re (ecel) kıl mış tır. Zul me -

den ler ise an cak in kar da ayak di ret ti ler. (İs ra Su -

re si, 99)
Harun
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Kan sa de ce ge nel ola rak ya şa mın ne de ni de ğil dir, ay nı za man da kı sa

ve ya uzun ya şa ma nın, uyu ma nın, sey ret me nin, ye te ne ğin, ze ka nın,

kuv ve tin de ne de ni dir. Ya şam için ilk ve ölüm için ise son şey dir.1

Bi lim adam la rı ka nın ben ze ri olan bir sı vı yı üret mek için

uzun sü redir ça ba la mak ta an cak ba şa rı lı ola ma mak ta dır lar.2

Bu nun en önem li se be bi ka nın için de ta şı dı ğı bir bi rin den özel

mo le kül le rin ve bun la rın ger çek leş tir di ği iş lem le rin "sır rı na"

he nüz tam ola rak ula şı la ma mış ol unma sı dır. An cak şu bir ger -

çek tir ki, ka nın ni te lik le ri tam ola rak an la şıl sa bi le, bu özel lik le -

re sa hip mo le kül le ri üret mek ve on la rı bi ra ra da iş lev sel kıl mak,

bi lim adam la rı için yi ne bü yük bir çık maz ola cak tır. Ka nı mey -

da na ge ti ren ele man la rı bi rer bi rer in ce le di ği miz de bu ger çe ği

da ha iyi an la rız. Her bir mo le kül be lir li bir iş le mi yap mak için

özel ola rak gö rev len di ril miş, bi çim len di ril miş tir. Bir baş ka de -

yiş le, da mar la rın için de "özel bir yaratılışın" var ol du ğu açık tır. 

Kan, bir sı vı dan çok, vü cu du muz da ki ke mik ve ya kas do -

ku la rı gi bi bir do ku dur. An cak kuş ku suz on lar dan fark lı dır,

çün kü ke mik ve ya kas do ku la rı nı oluş tu ran hüc re ler bir bir le -

ri ne sı kı ca ke net len miş du rum da dır lar. Kan da bir do -

ku ol ma sı na rağ men böy le bir özel li ğe sa hip de ğil -

dir. Kan sı vı sı için de ki hüc re ler bir bir le rin den
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ba ğım sız ola rak, ser best hal de do la şır lar. Al yu var, ak yu var

ve trom bo sit gi bi kan hüc re le ri, kan plaz ma sı için de yü zer

du rum da dır lar. 

Kü çü cük bir çi zik ten do la yı par ma ğı nız dan sı zan bir dam -

la kan, as lın da için de yak la şık 250 mil yon al yu var, 400 bin ak -

yu var ve mil yon lar ca trom bo sit ba rın dı rır. Ay rı ca bu ge niş

Koşar ken dü şüp ba ca ğı nı ka na tan bir ço cuk, as lın da mil yon lar ca al yu var ve
trom bo si ti ni, bin ler ce ak yu va rı nı kay be der. Ka nın için de ki tüm bu par ça la rın
her bi ri ha yatımız için ay rı bir öneme sahip tir.



top lu lu ğun her üye si son de re ce önem li gö rev le re sa hip tir. 

Her be den de 5 ila 6 lit re ara sı kan bu lu nur. Bu mik tar or -

ta la ma vü cut ağır lı ğı nın %7-8'ini oluş tu rur. Ka nın ya rı sı, sı vı

olan bö lüm den ya ni plaz ma dan mey da na ge lir. Di ğer ya rı sı

ise ka nın için de çe şit li gö rev ler üst len miş olan hüc re ler ve ya

mo le kül ler dir. Kan da ki hüc re ler, vü cut ta ki kan mik ta rı nın ya -

rı sı nı oluş tur ma la rı na rağ men, yan ya na di zil dik le ri tak dir de

96.500 km'lik bir çiz gi oluş tu ra bi le cek ka dar faz la dır lar.

Bu, dün ya nın çev re si ni iki kez do laş ma ya ye ter li bir

uzun luk tur.3

Adnan
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Kandaki hücreler, vücuttaki kan miktarının yarısını oluştururlar. Ancak buna
rağmen, yan yana dizildikleri takdirde, 96.500 km'lik bir çizgi oluşturabilecek
kadar fazladırlar. Bu uzunluk, dünyanın çevresini iki kez dolaşmaya yeterlidir. 



Da ha sı bu hüc re ler sü rek li ye ni le nir. Vü cut ta gün de 260-

400 mil yar ka dar kan hüc re si üre ti lir. Bu üre tim ger çek ten de

göz ka maş tı rı cı dır. Ana mer kez olan ke mik ili ğin de ger çek le -

şen bu üre tim, "kök hüc re" adı ve ri len özel bir hüc re nin de ği -

şik bö lün me ye te nek le ri ne bağ lı dır. "Kök hüc re", vü cu dun ih -

ti yaç duy du ğu kan hüc re si ni üret mek le gö rev len di ril miş tir.

Bu hüc re nin üre ti mi ve ger çek leş tir di ği gö rev ise ger çek an -

lam da hay ran lık uyan dı rı cı dır. 

Özel Üre tim Mer ke zi: Kök Hüc re 
Ke mik ili ğin de kök hüc re nin be lir len me iş le mi son de re ce

şa şır tı cı dır. Ke mik ili ğin de üre ti len her on bin hüc re den sa de -

ce bir ta ne si kök hüc re özel li ği ni ta şır. Bu sa yı ba zen yüz bin -

de bir ih ti ma le ka dar dü şer. Üre ti len kök hüc re nin gö rü nüş te

di ğer hüc re ler den her han gi bir far kı yok tur. An cak as lın da bu,

ol duk ça özel bir hüc re dir. Sa hip ol du ğu özel lik ler, ya şa mı mı -

zı ku sur suz bir bi çim de de vam et ti re bil me mi zi sağ la ya cak ka -

dar has sas ve ha ya ti dir. Bu özel hüc re, ön ce lik le vü cut için de -

ki ih ti yaç la rı be lir ler, ar dın dan da ken di si ne has bö lün me ye -

te ne ği sa ye sin de ih ti ya ca gö re ba zen al yu var la rı, ba zen de sa -

vun ma nın baş ele man la rı olan ak yu var la rı oluş tu rur.4

Ne den on bin hüc re den sa de ce bir ta ne si  böy le bir ka rar

al mak ta ve böy le bir ye te ne ğe sa hip ol mak ta dır? Siz, be de ni -

niz de bu lu nan bu ye te nek li hüc re nin var lı ğı nın far kın da bi le

ol maz sı nız. Si zin gi bi, si zi mey da na ge ti ren her hüc re gi bi, bu

özel hüc re de Al lah di le di ği için özel bir bö lün me şek li ne, vü -

cu dun ge rek si ni mi ni be lir le me ve fark lı hüc re ler mey da na

ge ti re bil me üs tün lü ğü ne sa hip tir. Bu mü kem mel or ga -

ni zas yon ve bu özel hüc re nin ye te nek le ri, as la so na

er me yen mü kem mel bir do la şı mın ger çek leş me si ni
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sağ lar. Kan sı vı sı, sü rek li ola rak ay nı mik tar da kan hüc re si ta -

şı ya rak yol cu lu ğu na de vam eder. 

Kök hüc re ko nu sun da ki ça lış ma la rıy la ta nı nan John Hop -

kins Üni ver si te si On ko lo ji Uz ma nı Pro fe sör Curt Ci vin, bu

özel hüc re yi şu şe kil de ta nım lar: 

O, her bir hüc re nin ata sı, ba ba sı dır. (...) Bö lü ne bi lir ve ken di si ni ço -

ğal ta bi lir, ken di ken di ni ye ni le ye bi lir ve ya ken di si ni iki fark lı hüc re

şek lin de fark lı laş tı ra bi lir. Tıp kı dal la ra ay rı lan bir ağaç gi bi.5

Al lah kök hüc re yi bu önem li gö rev le ri ye ri ne ge ti re bil me -

si için özel ola rak ya rat mış tır. Ör ne ğin kök hüc re, çev re sin den

al dı ğı kim ya sal ve elekt rik sel sin yal le re gö re ha re ket eder. Ha -

sa ra uğ ra mış olan hüc re ler kök hüc re ye gön der dik le ri kim ya -

sal sin yal ler sa ye sin de vü cut ta hüc re üre ti mi ne ih ti yaç ol du -

ğu nu ha ber ve rir ler. Kök hüc re de üre ti len ye ni hüc re ler, ha sa -

rın mey da na gel di ği ye re doğ ru yo la ko yu lur ve ha sar lı hüc -

re le rin yerini alır lar. Bu şe kil de, haf ta lar için de tek bir kök

hüc re si fark lı tip ler de ki kan hüc re le ri nin tü mü nü üre te bi lir.

Bir ka na ma so nun da yok olan al yu var lar ya da bir en fek si yon

so nu cun da ölen ak yu var lar, ne ek sik ne faz la, ge rek li mik tar -

da ve ih ti yaç olan za man da ye ni le ne rek vü cut ta ki yer le ri ni al -

mış lar dır. 

21. Yüz yı lın için de ya şa dı ğı mız şu gün le r de bi yo log lar,

ha len kök hüc re le rin di ğer hüc re ler le di ya log kur ma sı nı sağ -

la yan kim ya sal di li çöz me ye ça lış mak ta dır lar.6 İn san be de nin -

de tek bir kök hüc re nin her an de fa lar ca ger çek leş tir di ği bu iş -

lem, in san lık için ha la bü yük bir so ru işa re ti dir. 

Bu üre ti min ne ka dar sık lık la ya pıl ma sı ge rek ti ği de

önem li bir so ru dur. Ak yu var lar sa de ce bir kaç sa at ya şar -

lar. Ka na gi ren bir bak te ri yi sin di rir ve ar dın dan ölür -

ler. Trom bo sit le rin öm rü iki haf ta, al yu var la rın ise
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Yuka rı da ki şe ma da, kır mı zı ilik te, çe şit li kan hüc re le ri nin han gi aşa ma lar da oluş -
tu ğu gös te ril mek te dir. Çok lu et ki ye sa hip kök hüc re le ri, mi ye lo id ve len fo id adı
ve ri len özel leş miş kök hüc re le ri ne dö nü şür. Bu hüc re ler den mi ye lo id kök hüc re,
al yu var, trom bo sit ve len fo sit dı şın da ki- be yaz kan hüc re le ri ne dö nü şe bi lir. Lenf -
oid kök hüc re ise sa vun ma da rol alan len fo sit le rin oluş ma sı nı sağ lar. Kök hüc re -
le rin bu bi linç li fark lı la şı mı sa ye sin de çe şit li gö rev le re sa hip kan hüc re le ri olu şur. 

miyeloid
kök hücre

eritroblast megakaryositoblast miyeloblast

megakaryosit

bazofil

tanecikli lökositler taneciksiz lökositler 

beyaz kan hücreleri 

trombositler eritrositler 
(kırmızı kan hücreleri)

eozinofil nötrofil monosit

çoklu etkiye sahip
kök hücreleri 

lenfoid kök
hücre

kemik iliğinde
gelişen B
lenfosit 

timüste
gelişen T
lenfosit



dört ay dır. Tüm bu hüc re le rin sü rek li ola rak ye ni len me le ri ge -

rek mek te dir. Sa de ce tek bir haf ta için de, ke mik ili ği niz mil-

yarlarca hüc re üret mek zo run da dır. Bu üre tim ise, tek bir ana

hüc re nin de ne ti mi ve fa ali yet le ri ile müm kün ol mak ta dır.7 Be -

den için de ki ke sin ti siz ha re ket li li ği ve be de nin has sas ya pı sı -

nı dik ka te al dı ğı mız da, hem ok si jen ta şı ya rak hem de düş -

man lar la sa va şa rak be de ni ko ru yan bu sis te min, tek bir hüc re -

nin de ne ti min de ol ma sı, el bet te in sa nı dü şün dür me li dir. 

Tek bir hüc re nin bu üre ti min tüm so rum lu lu ğu nu üst len -

me si, Al lah'ın ya ra tı şın da ki eş siz gü zel li ği gö re bil mek açı sın -

dan çok önem li dir. Bu mü kem mel örnek ay nı za man da, ya ra -

tı lış ger çe ği ni in kar et me ye ça lı şan Dar wi nist le rin id di ala rı na

kar şı da red de di le mez bir ka nıt oluş tur mak ta dır. 

Ka n›n K›r m› z› Ren gi: Al yu var lar 
Kır mı zı kan hüc re le ri, ya ni al yu var lar, kan da en faz la bu -

lu nan hüc re ler dir. Gö rev le ri ise hüc re le rin ya şa ma sı için en

ge rek li olan mal ze me yi, ya ni ok si je ni ta şı mak tır. Sa de ce bu -

nun la kal maz be de ni te miz le mek için hüc re ler de bi rik miş

olan kar bon di ok si ti de kal be ge ri ile tir ler. 

Tek bir dam la ka nın %99'unu kır mı zı

kan hüc re le ri, ya ni al yu var lar oluş -

tu rur. Bun lar ay nı za -

man da "erit ro sit" ola -
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rak da ad lan dı rıl mak ta dır lar. Be de ni miz de yak la şık 25 tril yon

kır mı zı kan hüc re si bu lun mak ta dır. Bu mik tar Sa man yo lu Ga -

lak si si'n de ki yıl dız sa yı sı nın yüz ler ce ka tı dır.8 Vü cut ta do la -

şan al yu var la rın ra hat lık la bir fut bol sa ha sı nın ya rı sı nı kap la -

ya bil dik le ri ni bil mek bu mik ta rın da ha iyi an la şıl ma sı na kuş -

ku suz yar dım cı ola cak tır.9 Bir bir le ri ne peş  pe şe bağ lan dık la rı -

nı dü şün dü ğü müz de bu hüc re ler, 47.000 km'lik bir ku le oluş -

tu ra bil mek te dir ler.10 Yi ne be de ni miz de ki al yu var la rı bir ha lı

gi bi ye re ser me ola na ğı mız ol sa, bu hüc re le rin 3.800 km2'lik bir

ala nı kap la dık la rı nı gö rü rüz. Bu ra kam ise yak la şık dört dö -

nüm lük bir ara zi ye eşit tir.11 Vü cut ta ki al yu var la rın sa yı sı o ka -

dar çok tur ki, ölen le rin ye ri ni al mak üze re sa ni ye de 3 mil yon

ka dar ye ni al yu var hüc re si ka na ka rı şır.12

Kır mı zı kan hüc re le ri vü cut ta ki en bü yük ke mik le rin sün -

ge rim si do ku la rın da ya ni ilik le rin de bu lu nan kök hüc re ler ta -

ra fın dan üre ti lir ler. Tek bir al yu var hüc re si, 4 ay lık öm rü nü

ta mam la yıp ke mik ili ği ne ge ri dö ne ne ka dar ak ci ğer ler ve di -

ğer vü cut do ku la rı ara sın da 75.000 tam de vir ya par. Siz bu

say fa yı çe vi re ne ka dar vü cu du nuz da ki yak la şık 3 mil yon kır -

mı zı kan hüc re ni zi yi ti rir si niz. Ama ay nı an da ke mik ili ği niz -

de si zin için bir o ka dar ye ni al yu var çok tan üre til miş tir bi le.13

Bu den ge son de re ce önem li dir. Öm rü nü ta mam la yan kan

hüc re le ri nin ye ri mut la ka ye ni le ri ile dol du ru lur. Ke mik ili ği

hiç dur ma dan bir üre tim ha lin de dir. Al dı ğı kim ya sal sin yal ile

yo ğun bir ça lış ma baş la tır. İh ti yaç ta mam la nın ca da ça lış ma yı

so na er di rir. 

Bu nu sağ la yan kim ya sal ha ber leş me göz ka maş tı rı cı dır.

Hüc re ler vü cut ta yüz ler ce fark lı çe şit te ki mo le kül yo luy -

la ha ber le şir ler. Kök hüc re ye ile til me si ge re ken me saj,

bir pro te in ile pa ket le ne rek yo la ko yu lur. He def te ki
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hüc re, ge len sin ya li ta nı ma sı nı sağ la yan bir pro te in re sep tö rü

açı ğa çı ka rır. Bu re sep tör, kim ya sal sin ya li ta şı yan pro te ine

bağ lan dı ğın da, bil gi, he def hüc re ye ulaş mış olur. 

Bir kaç cüm le ile an lat tı ğı mız bu iş lem, as lın da ol duk ça

komp leks de tay lar içer mek te dir. Bi lim adam la rı, gü nü müz de

ha len bu sin yal leş me sis te mi nin sır la rı nı çöz me ye ça lış mak ta -

dır lar. Kök hüc re le rin, üret tik le ri hüc re le ri vü cu dun ih ti yaç

olan bö lüm le ri ne han gi ka rar ile gön der di ği ise gü nü mü zün

en önem li araş tır ma ko nu la rın dan bir ta ne si dir.14 Be de ni miz -

de ki bu sis te min, in sa nın sır rı nı çö ze me di ği bir komp leks li ğe

sa hip ol ma sı, onun üs tün bir yaratılışla var edildiğinin açık

gös ter ge le rin den bi ri dir. 

Vü cut ta her sa ni ye ge rek li mik tar da al yu va rın üre til me si

ve ye ni hüc re le rin ih ti yaç du yu lan nok ta ya doğ ru te red düt süz

yö nel me le ri na sıl müm kün ol mak ta dır? Vü cu dun tek bir nok -

ta sın da, ke mik ili ğin de bu lu nan tek bir ba ğım sız hüc re nin,

kuş ku suz vü cu dun ge ri ka la nın da olup bi ten ler den ha be ri nin

ol ma sı müm kün de ğil dir. Ken di si için yaratıl mış olan sin yal -

leş me sis te mi ise, ola bi le cek en mü kem mel ha ber leş me ağı dır.

Bu mü kem mel ya pı, el bet te vü cut ta mey da na ge len tüm iş -

lem le ri en in ce ay rın tı sı na ka dar bi len, on la rı ya ra tıp in şa et -

miş olan Al lah'ın ese ri dir. 

Al yu var lar son de re ce kü çük hüc re ler dir. Bu nun ne de ni

bu hüc re le rin ka na ka rış ma dan ön ce, sa hip ol duk la rı çe kir -

dek, mi to kond ri, ri bo zom ve di ğer or ga nel le ri dı şa rı at ma la rı -

dır. Al yu var lar bu nu ade ta şu ur lu bir şe kil de ya par lar; çün kü

bün ye le ri ne, iler le yen sa tır lar da de tay lı in ce le ye ce ği miz mu ci -

ze vi bir mo le kül olan "he mog lo bi n"i al mak zo run da dır -

lar. Al yu var lar or ga nel le ri nin pek ço ğu nu dı şa rı atıp

he mog lo bi ni iç le ri ne ala rak, bu mo le kü lün yak la şık
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4 ay lık öm rün de gü ven li bir şe kil de gö re vi ni ye ri ne ge ti re bil -

me si ni sağ lar lar. Al yu var la rın hüc re zar la rı, nor mal şart lar da

bir hüc re za rı na sa hip ol ma yan ve teh li ke le re kar şı son de re ce

açık olan he mog lo bin için son de re ce önem li bir kı lıf tır. He -

mog lo bin, bu ko ru yu cu ta ba ka nın sa hip ol du ğu çe şit li en zim -

ler sa ye sin de ka nın için de bo zul mak tan da ko run mak ta dır.15

Al yu var lar, ken di iç le rin de he mog lo bin için ol duk ça ge niş

bir yer aç mak zo run da dır lar. Çün kü tek bir al yu var hüc re si -

nin içi ne, 300 mil yon he mog lo bin yer le şe cek tir.16 300 mil yon
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Ömrünü tamamlayan kan hücrelerinin haberi çeşitli enzimler yoluyla
kemik iliğindeki kök hücreye iletilir. Kök hücre, vücuttaki ihtiyaca
göre yeni hücrelerin üretim işlemini başlatır. 

Kök hücre



he mog lo bin mo le kü lü, tek bir al yu va rın %90'ını kap lar. Al yu -

var lar, kan da çe kir dek le ri ni kay bet miş olan ye ga ne hüc re ler -

dir. Dı şa rı at tık la rı or ga nel ler ise vü cu dun te miz le yi ci le ri olan

ak yu var lar ta ra fın dan anın da yok edi lir ler. Şa şır tı cı olan, al -

yu var la rın tüm bil gi le ri ni ta şı yan bir çe kir dek ten mah rum ol -

ma la rı na rağ men, 120 gün lük ya şam la rı nı so run suz sür dü re -

bil me le ri için ge rek li olan en zim ve pro te in le ri mu ha fa za et -

me le ri dir. 4 ay bo yun ca ken di le ri için alı nan bu özel ted bir sa -

ye sin de ha yat ta ka lır lar. Ama ar tık bö lü ne me yen do la yı sıy la

üre ye me yen bi rer ta şı yı cı dır lar. 

Bu ör nek te de gö rül dü ğü gi bi, in san be de ni ni mey da na

ge ti ren sis tem ler, en kü çük ay rın tı la rı na ka dar ol duk ça bü yük

bir komp leks lik ser gi ler ler. Bu ki tap bo yun ca kan ve onu ha -

re ket len di ren sis tem ler hak kın da çok sa yı da hay ret ve ri ci ve

"akıl cı bi çim de plan lan mış" de tay lar gö re cek si niz. Bir al yu var

hüc re si nin ken di için de ki or ga nel le ri ni dı şa rı at ma sı, ken di -

siy le il gi li tüm bil gi le ri ba rın dı ran -do la yı sıy la "ha yat ta kal -

ma sı" için var lı ğı zo run lu olan- çe kir de ği ni fe da et me si ve sa -

de ce ya şa mı nı bel li bir sü re de vam et tir mek için ge rek li er za -

ğı ya nın da tut ma sı, bu akıl cı de tay lar dan yal nız ca bir kaç ta ne -
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si dir. Bü tün bun la rı ger çek leş ti re bil mek için al yu va rın, kı sa

ya şa mın da ge rek li ve ge rek siz olan or ga nel le ri ta nı ma sı, he -

mog lo bi ni içi ne al ma sı ge rek ti ği ni bil me si ve da ha da önem li -

si he mog lo bi nin in san ya şa mı için öne mi nin far kın da ol ma sı

ge rek mek te dir. Eğer bu kü çük de tay lar dan bir ta ne si ih mal

edil se, ör ne ğin al yu var içi ne he mog lo bi ni ala ma sa, vü cut ta

ok si jen da ğı lı mı ol ma ya cak tır. 

Al yu va rın, bir tür in ti har an la mı na ge len bu dav ra nı şı nın,

Dar win'in ev rim te ori si ne önem li bir dar be in dir di ği ne de dik -

kat et mek ge re kir. Dar wi nizm, tüm can lı la rın ken di nes li ni de -

vam et tir me sa va şı ver di ği var sa yı mı üze ri ne ku rul muş tur.

Dar wi nizm'in gü nü müz de ki sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ric -

hard Dawk ins, bu ya şam mü ca de le si ni gen le re in dir ge mek te

ve her can lı nın "gen le ri nin var lı ğı nı ko ru mak için" mü ca de le

et ti ği ni ile ri sür mek te dir. Oy sa bir can lı hüc re olan al yu var, çe -

kir de ği ni ve do la yı sıy la gen le ri ni bı ra ka rak, bu var sa yı mın

tam ak si yönünde ha re ket et mek te, ken di ni fe da et mek te dir.

Çün kü Dar wi nizm'in id dia et ti ği gi bi "ya şam mü ca de le si" sı ra -

sın da te sa dü fen or ta ya çık ma mış, özel bir gö rev le ya ra tıl mış tır. 

Harun
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Ak ci ğer den çı kan ve ok si jen ta şı yan
al yu var lar açık kır mı zı renk li -

dir. (c) An cak al yu var lar
ok si je ni do ku la ra bı ra -

kın ca par lak lık la rı
kay bo lur ve da ha

ko yu kır mı zı ren ge
bü rü nür ler. (d)

c) d)



Ya şa dı ğı mız sü re içe ri sin de bu sistem as la bo zul maz. Her -

şe yi ku sur suz ca var eden Al lah, bu özel hüc re yi de sa yı sız ya -

ra tı lış de lil le rin den bir ta ne si ola rak var et miş tir. Ku ran'da

Al lah'ın her şe ye ha kim ol du ğu şu şe kil de bil di ril mek te dir: 

"Ben ger çek ten, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan

Al lah'a te vek kül et tim. O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le -

me di ği hiç bir can lı yok tur. Mu hak kak be nim Rab bim, dos -

doğ ru bir yol üze ri ne dir (dos doğ ru yol da ola nı ko ru mak ta -

dır.)" (Hud Su re si, 56)

Al yu var la r›n Yas s› fiek li
Al yu var la rın ger çek leş tir di ği ta şı ma, sı ra dan bir iş lem de ğil -

dir. Baş ka her han gi bir hüc re, ok si jen ta şı ya maz. Ken di le ri ne

has şe kil le riy le al yu var lar, bu özel gö rev için yaratılmış hüc re -

ler dir. Al yu var lar, yas sı, yu var lak ve her iki ya nı ba sık şe kil le -

riy le mu az zam bi rer "yaratılış ha ri ka sı dır lar". 

Al yu va rın ok si jen ta şı ma sı nı sağ la yan pek çok fak tör var -

dır ve söz ko nu su fak tör le rin hep si ge rek li dir. Bun la rdan bi ri

şek li nin yas sı ol ma sı dır. Bu yas sı şe kil, hüc re nin yü zey ala nı -

nı ar tır mak ta ve ok si jen ile te ma sı nı ko lay laş tır mak ta, ay nı za -

man da ok si je ni ge rek li za man da ge rek li ye re ko lay ca bı ra ka -

bil me si ni sağ la mak ta dır. Al yu var, şek li sa ye sin de nor mal bir

hüc re for mun da iken ala bi le ce ğin den çok da ha faz la ok si jen

ato mu nu yük le ne bi lir ve ih ti yaç du yan do ku la ra bu nu ko lay -

lık la ile te bi lir. 

Al yu var la rın yas sı şek li bu hüc re le rin da mar lar dan ra hat -

lık la ge çiş le ri için de önem li dir. Bi raz ön ce be lirt ti ği miz gi bi

al yu var lar, da mar lar için de do la şan en kü çük hüc re ler -

dir. Ok si je nin vü cut ta her ye re ulaş tı rı la bil me si için

bu bo yut son de re ce önem li dir. An cak ki mi za man
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al yu var la rın kar şı la rı na çok kü çük bo yut lar da kıl cal da mar lar

çı kar. Ki mi za man yak la şık 5 mik ro met re gi bi bir in ce li ğe ula -

şa bi len bu da mar lar, ya rı ça pı 7-8 mik ro met re olan al yu var lar

için zor lu tü nel ler dir.17 Al yu var la rın bu tü nel le ri aş ma la rı ge -

re kir çün kü kıl cal da mar lar, da ha son ra de tay lı ola rak üze rin -

de du ru la ca ğı gi bi, be sin le rin ve ok si je nin tüm do ku la ra ulaş -

ma sı nı sağ la yan son de re ce önem li kan da mar la rı dır. Al yu -

var la rın bu da mar la ra sı ğa ma ya cak ka dar bü yük ol ma la rı

nor mal şart lar da çok bü yük bir so run ya rat ma lı dır. An cak al -

yu var lar, ken di le ri için özel ola rak mey da na ge ti ril miş üs tün

ya ra tı lış la rı nın bir ge re ği ola rak, böy le bir so run ya şa maz lar:

Es nek tir ler. He men her şek le gi re bi len bir tor ba gi bi dir ler.

Harun
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Al yu var lar, da mar için de do la şan en kü çük hüc re ler 
ol ma la rı na rağ men ba zen çok dar ka nal lar la kar şı la şır lar.
Yak la şık 7-8 mik ro met re bo yu tun da ki bu hüc re ler için
za man za man kar şı la rı na çı kan 5 mik ro met re lik dar 
ka nal lar ol duk ça zor lu tü nel ler dir. 

Anahtar:

1mikrometre =

1/10,000 cm veya

1/1,000 mm

alyuvarın yüzeyden
görünüşü

7-8 mikrometre

alyuvarın kesiti



Böy le si ne ra hat şe kil de ğiş ti re bil me le ri nin en önem li ne de ni,

al yu var la rın iç le rin de ta şı dık la rı mad de le rin mik ta rı na oran la

çok ge niş bir hüc re za rı na sa hip ol ma la rı dır. Böy le ce hüc re zor

ha re ket ede ce ği alan la ra gir se de, hüc re za rı ge ril mez ve di ğer

hüc re ler de ol du ğu gi bi yır tıl maz.18 Bu son de re ce avan taj lı

bir du rum dur. Es ne ye rek şe kil de ğiş ti re bi len bu hüc re -

ler çap la rı ken di le rin den da ha dar olan da mar lar dan

bu sa ye de ge çe bi lir ler. 
Adnan
Oktar
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Al yu var lar her iki yö nü de iç bü key olan disk şek lin de ki hüc -

re ler dir. Bu şe kil le ri sa ye sin de da mar la rın için de bü kü le -

rek eği le bi lir ler. An cak al yu var la rın es nek li ği nin bir baş ka

se be bi de hüc re za rı dır. Sol da al yu va rın elekt ron mik ros -

ko bun da ki gö rün tü sü gö rü lü yor. (200.000 kez bü yü tül müş)

Kır mı zı ok lar la işa ret li kı sım al yu va rın in ce cik kıl cal

da mar lar dan ko lay ca ge çi şi ni sağ la yan es nek hüc re za rı dır.

Vü cut ta ki hüc re le rin ok si je ne sa hip ola bil me le ri için,

al yuvar ların bu özel liği son derece önem lidir. 

hücre zarı



Bu avan taj lı du rum ay nı za man da çok özel bir durumdur

da kuş ku suz. Al lah, he mog lo bin ve al yu var gi bi iki fark lı ya -

pı yı bir bi ri ne uyum lu ya rat mış ve on la rı bir lik te ha re ket et me -

le ri ni sağ la ya cak özel lik ler le do nat mış tır. Al yu va rın sa hip ol -

du ğu yas sı şe kil, or ta da kusursuz bir yaratılış örneği ol du ğu -

nun çok önem li gös ter ge le rin den bir ta ne si dir. Kuş ku suz

Allah, al yu va rın bü yük lü ğü nü kıl cal da mar la ra uyum lu ola -

rak da ya rat ma ya Ka dir'dir. An cak mev cut ya pı, in san be de ni

için ola bi le cek en ide al de ğer ler de dir. Bu, her şe yin var lı ğı nı,

var lı ğı bo yun ca ge çi re ce ği hal le ri tes pit ve ta yin eden ve ona

gö re ya ra tan, on la rı yok tan var eden Yü ce Al lah'ın ese ri dir. 

Bu muh te şem yaratılışın öne mi ni da ha iyi an la mak için,

söz konusu yapıda olu şan bir so ru nun na sıl so nuç la rı nın ola -

bi le ce ği ni in ce le mek te fay da var dır. Eğer al yu va rın şek lin de

ve ya es nek li ğin de her han gi bir so run mey da na ge lir se bu du -

rum, do ku la ra ok si jen ve be si nin ula şa ma ma sı ya ni o do ku -

nun ölü mü de mek tir. Al yu var la rın ula şa ma dık la rı do ku lar ise

ölü me mah kum olur. 

Yas sı şek lin öne mi ni an la ya bil mek için son de re ce önem li

bir has ta lık olan "orak hüc re ane mi si ni" in ce le mek ge rek mek -

te dir. Bu has ta lık, al yu var la rın şek li nin bo zul ma sı ile olu şan

bir has ta lık tır. 
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Es ne ye rek şe kil de ğiş ti re bi len al -
yu varlar vücudun en dar ve uzak
yerlerine ulaşabilirler. Örneğin
yanda karaciğer hücrelerinin
arasında oksijen taşıyan kan
hücreleri görülüyor. Ka ra ci ğer
gi bi ha ya ti or gan la rın her
bö lü mü ne ula şa bil me le ri,
kan hüc re le rinin üstün
yaratılışı sa ye sin de
müm kün ol mak ta dır. Harun
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Hüc re ler "he mog lo bin S" adı ve ri len anor mal bir he mog lo -

bin ti pi içe rir ler. Bu he mog lo bin, ok si jen siz kal dı ğı za man lar -

da al yu var için de uzun kris tal ler şek lin de çö ker ve al yu va rın

şek li ni bir çe şit ora ğa ben ze tir. Al yu va rın de ği şen bu şek li, ye -

ter li ok si jen ta şı ya ma ma sı na ne den olur ve bir sü re son ra al -

yu var küt le si azal ma ya baş lar. Ay rı ca şek li de ği şen hüc re ler

da mar la rın için de bi ri ke rek tı kan ma ya ne den olur lar. Hüc re yi

orak şek li ne ge ti ren kris tal ya pı nın in ce ucu ise ki mi za man

hüc re za rı nın yır tıl ma sı na ne den olur.19

Has ta lı ğın his se di len et ki le ri ise son de re ce cid di dir. Ke -

mik ler de, kas lar da ya da ka rın da gün ler ce ve ya haf ta lar ca sü -

ren şid det li ağ rı ve kriz ler mey da na ge lir. Al yu var la rın dar re -

ti na da mar la rı na ula şa ma ma la rı ne de niy le gör me bo zuk luk la -

rı hat ta kör lük olu şur. Ka ra ci ğer de ki iş lev bo zuk lu ğu sa rı lık

has ta lı ğı na se bep ola bi lir. Ço cuk lar da bü yü me ge ci kir. Vü cut,

en fek si yon la ra açık ha le ge lir. Ve da ha da önem li si be yin de ki

kü çük kan da mar la rı nın tı kan ma sı ne de niy le bey nin ba zı bö -

lüm le rin de ha sar lar olu şa bi lir. Ki mi za man bu du rum felç ile

so nuç la na bil mek te dir. 

Bu has ta lık bir kaç sa at için de bi le son de re ce teh li ke li bo -

yut la ra ula şa bi lir. Orak hüc re ane mi si ne kü çük yaş lar da ya -

ka lan mış olan ki şi ler, has ta lı ğın ölüm cül ol ma ma sı için ya -

şam la rı bo yun ca te da vi gör mek zo run da ka lır lar. Ve tek rar

ha tır la ta lım; se bep yal nız ca al yu var hüc re le ri nin şek lin de ki

bo zuk luk tur. 

Bu önem li has ta lık la il gi li bel ki de en şa şır tı cı id dia ise ev -

rim ci ler den ge lir. Ev rim ci ler için bu has ta lık, ev rim sü re ci için

bir söz de "de lil dir"! 
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Orak Hüc re Ane mi si Has ta l› ¤› Hak k›n da
Ev rim ci Ya n›l g› lar
Ev rim te ori si can lı la rın kö ke ni ni iki do ğal me ka niz -

ma ya bağ lar: Do ğal se lek si yon ve mu tas yon. Bu me -

ka niz ma lar için de ev rim ci le rin ken di sin den ye ni bi -
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Üst te, göz re ti na sın da ki kıl cal da mar
ağı gö rül mek te dir. Yan da ise, orak
hüc re ane mi si has ta lı ğı nın bir so nu cu
ola rak orak şek li ne dö nüş müş bir al -
yu var hüc re si gö rül mek te dir. Orak
şek li ne ge len bu hüc re ler, es nek lik le -
ri ni kay be der ler ve dar re ti na  da mar -
la rı na ula şa maz lar. Bu du rum da gör -
me bo zuk luk la rı hat ta kör lük olu şur. 

orak kan hücresi

atardamar

kılcal damarlar

alyuvar



yo lo jik ya pı lar üret me si bek le dik le ri ise mu tas yon dur. Te ori -

ye gö re, mu tas yon la rın en azın dan bir kıs mı "ya rar lı" ol ma lı,

ya ni can lı la ra ye ni ge ne tik bil gi ler ek le me li, on la ra da ha ön ce -

den var ol ma yan or gan lar, bi yo kim ya sal ya pı lar ka zan dır ma -

lı dır. Bu "ya rar lı" özel lik ler de do ğal se lek si yon ta ra fın dan se -

çi le cek ve böy le ce ev rim ger çek le şe cek tir. 

Bu, ha ya li bir se nar yo dan baş ka bir şey de ğil dir. Çün kü bu

te ori nin en önem li so ru nu ger çek dün ya da hiç "ya rar lı mu tas -

yon" ol ma ma sı dır. Ge ne tik bi li mi nin ge liş me sin den bu ya na,

Dar wi nist bi yo log lar id di ala rı nı doğ ru la ya cak bir mu tas yon

ör ne ği göz lem le mek için uzun uğ ra şı lar ver miş ler dir. An cak

sap ta dık la rı, üze rin de ça lış tık la rı, de ney ler yap tık la rı tüm

mu tas yon ör nek le ri can lı yı ge liş tir mek bir ya na, ona za rar

ver miş, ki mi za man can lı nın ölü mü ne ne den ol muş, en iyi ih -

ti mal le de et ki siz kal mış tır. Dar wi nist ler, tüm ba şa rı sız de ne -

yim le ri ne rağ men vaz geç me mek te dir ler. Mu tas yon la rın fay -

da ge ti re bi le ce ği ne ve can lı la ra ye ni fay da lı özel lik ler ek le ye -

bi le ce ği ne da ir inanç la rı nı ko ru mak ta dır lar. 

Bu inanç la rı nı ayak ta tu ta bil mek için de son de re ce cid di

hat ta ölüm cül olan bir has ta lık olan orak hüc re ane mi si ni söz -

de "fay da lı mu tas yon" ör ne ği ola rak ka bul et mek ten çe kin -

mez ler. Bu has ta lık ta, he mog lo bi nin şek li nin bo zul ma sı na ne -

den olan fak tör, bir mu tas yon dur. Mey da na ge len mu tas yon,

he mog lo bi nin ok si je ni ta şı ma ye te ne ği ne za rar ver mek te dir.

Bu ne den le ok si jen, vü cut ta ki önem li ba zı hüc re le re ta şı na maz

ha le gel mek te ve ön ce ki bö lüm de be lirt ti ği miz gi bi bu du rum

cid di has ta lık la ra yol aç mak ta dır. Öy le ki has ta lık, ölüm cül

bo yut la ra ka dar ula şa bil mek te dir. 

An cak söz ko nu su bo zuk luk la ra yol açan mu tas -

yon ör ne ği, ba zı ev rim ci bi yo log lar ta ra fın dan çok
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ga rip bir şe kil de "fay da lı mu tas yon" ola rak ta nım la nır. (Li se -

ler de oku tu lan bi yo lo ji ki tap la rın da da hi bu yan lış bil gi nin

öğ re til di ği ni gör mek müm kün dür.) Bu id di anın da ya na ğı ise,

he mog lo bin mo le kü lün de mey da na ge len söz ko nu su mu tas -

yo nun, bir baş ka has ta lık olan sıt ma ya kar şı ko ru ma oluş tur -

ma sı dır. Orak hüc re ane mi si has ta lı ğı na sa hip ki şi ler, ge ne tik

ola rak hem an ne den hem de ba ba dan mu tas yo na uğ ra mış iki

ta ne orak hüc re ge ni alır lar. An cak sa de ce an ne den ve ya ba ba -

dan tek bir mu tas yo na uğ ra mış gen alan lar, ta şı yı cı ko nu mun -

da dır lar. Bu ki şi ler de has ta lı ğın be lir ti le ri çok güç lü de ğil dir.

An cak bu ki şi le rin tek bir mu tas yo na uğ ra mış gen ta şı yor ol -

ma la rı, on la rı sıt ma has ta lı ğı na kar şı di renç li kı lar. 

Sıt ma vi rü sü nün özel li ği, şek li yu var lak olan sağ lık lı kan

hüc re le ri ne sal dır ma sı dır. Bu ne den le, orak ha li ne ge le rek de -

ğiş miş olan kan hüc re le ri ne sal dır maz. Do la yı sıy la, sıt ma vi -

rü sü bu ki şi le rin vü cu du na gir se de, vi rüs has ta lı ğa se be bi yet

ver me ye cek tir.20

Ev rim ci ler, mu tas yo na uğ ra yan bu hüc re nin in san be de ni -

ni sıt ma has ta lı ğı na kar şı di renç li kıl ma sı nı bir fay da ola rak

ka bul eder ve bu na se bep olan mu tas yo nu da fay da lı mu tas -

yon ör ne ği ola rak ta nım lar lar. Oy sa, mey da na gel di ği be den -

de cid di, hat ta ölüm cül has ta lık la ra yol açan, vü cut ta ki ba zı

or gan ve do ku la rın bes le ne me me si ne do la yı sıy la ölü mü ne ne -

den olan, son ra ki ne sil le re bi le ula şa rak ya yı lan bu mu tas yo -

nun in sa na ver di ği bü yük za rar lar or ta da dır. An cak, ev rim ci -

ler tüm bu ger çek le ri göz ar dı ede rek, has ta lı ğın sıt ma ya kar -

şı sağ la dı ğı kıs mi ba ğı şık lı ğı ev ri min bir "ar ma ğa nı" ola rak de -

ğer len dir mek te dir ler. El bet te bu son de re ce saç ma bir yo -

rum dur. Bu man tık la ha re ket edil di ğin de, do ğuş tan

gör me özür lü olan ki şi le rin, ara ba kul lan mak zo -
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normal alyuvar hücresi

orak hücre

Ev rim ci ler, orak hüc re ane mi si has ta lı ğı na ya ka la nan ki şi le rin

sıt ma has ta lı ğı na kar şı di renç li ol ma la rı nı bir fay da ola rak ka bul

eder ve bu na se bep olan mu tas yo nu fay da lı mu tas yon ör ne ği

ola rak ta nım lar lar. Oy sa, orak hüc re ane mi si has ta lı ğı, son de -

re ce cid di, hat ta ölüm cül has ta lık la ra yol açan, vü cut ta ki ba zı

or gan ve do ku la rın bes le ne me me si ne ve do la yı sıy la ölü mü ne

ne den olan, son ra ki ne sil le re de ula şa rak ya yı lan önem li bir

has ta lık tır. Kuş ku suz böy le bir has ta lı ğın "fay da lı mu tas -

yon" ör ne ği ola rak ka bul edil me si müm kün de ğil dir. 

sıtma virüslü kan hücresi
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run da kal ma ya cak la rı ve bu ne den le de tra fik ka za sın dan öl -

me ris ki nin aza la ca ğı da id dia edi le bi lir. Hat ta akı lal maz bu

man tı ğa gö re kör ola rak doğ mak, ge ne tik bir ar ma ğan ola rak

bi le ka bul edi le bi lir. Bu yo rum ne ka dar an lam sız ise ev rim ci -

le rin orak hüc re ane mi si ile il gi li "fay da lı mu tas yon" yo rum la -

rı da o de re ce an lam sız dır. 

Brown Üni ver si te si Bi yo lo ji Pro fe sö rü Da vid M. Men ton,

söz ko nu su söz de "fay da lı" mu tas yo nu şu şe kil de açık lar: 
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eder ler. İn san nes li ne za -
ra rı açık olan bir ge ne tik
has ta lı ğı, ev ri me de lil ola -
rak gös ter mek te ori nin
ne de re ce za yıf te mel ler
üze ri ne ku ru lu ol du ğu nun
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"Kan he mog lo bi nin de mey da na ge len bu mu tas yon 'fay da lı' ola rak

ka bul edi lir, çün kü bu na sa hip olan lar (ve ha yat ta ka la bi len ler!) sıt -

ma has ta lı ğı na da ha di renç li ol mak ta dır lar. Bu 'fay da lı' mu tas yo -

nun özel lik le ri ise şun lar dır: ka rın da ve ek lem ler de akut ağ rı lar, ba -

cak lar da ül ser ler, bo zul ma ya uğ ra mış kır mı zı kan hüc re le ri ve bu -

nun so nu cun da ki mi za man ölü me se be bi yet ve re bi len aşı rı kan sız -

lık. Bu ra dan 'kö tü' mu tas yon la rın ne ye ben ze di ği ni şöy le bir dü şü -

nün! Mu tas yon lar ko nu sun da No bel Ödü lü sa hi bi olan H. J. Mu -

el ler şun la rı söy le mek te dir: 'Mu tas yon la rın do ğa la rı ile il gi li ola -

rak, ya pıl mış olan de ney ler gös ter miş tir ki, bun la rın bü yük bir ço -

ğun lu ğu ha yat ta kal ma ve üre me iş le vin de or ga niz ma ya za rar lı dır.

İyi olan lar ise ol duk ça na dir ola rak olu şur, bu ne den le tü mü nü za -

rar lı ola rak ka bul ede bi li riz'."21

Ev rim ci le rin bu id di asıy la il gi li dik ka te alın ma sı ge re ken

bir nok ta da ha var dır. Has ta lık tan faz la et ki len me yen ta şı yı cı

ki şi le rin yo ğun luk la bu lun du ğu böl ge, sıt ma has ta lı ğı ris ki nin

de son de re ce yük sek ol du ğu bir böl ge, ya ni Af ri ka'dır. Bu de -

mek tir ki, bir in sa nın söz de fay da lı bir mu tas yon sa ye sin de

orak hüc re ane mi si ta şı yı cı sı ol ma sı, ona as lın da, ha sar lı ge ni

ken di ço cuk la rı na ge çir me im ka nı ver miş tir. Söz ko nu su ge nin

bu şe kil de ya yıl ma sı ise, ge le cek ne sil le rin hem an ne hem de

ba ba dan ha sar lı ge ni al ma ih ti mal le ri ni güç len di rir. Hem an ne

hem de ba ba dan alı nan iki ha sar lı gen ise, ço cu ğun ka çı nıl maz

ola rak ya orak hüc re ane mi si ne ya ka lan ma sı ve ya sıt ma has ta -

lı ğı na kar şı ba ğı şık lık ta şı ma ma sı an la mı na gel mek te dir. 

Ni te kim he mog lo bi nin için de ki 287 ami no asit için den sa -

de ce bir ta ne si nin de ği şik li ğe uğ ra ma sı ile mey da na ge len bu

has ta lık, has ta lı ğı ta şı yan ki şi le rin %25'inin ölü mü ne ne den

ol mak ta dır.22

Orak hüc re ane mi si ko nu sun da dün ya ca ün lü

oto ri te ler den sa yı lan The Sick le Cell Di se ase Pa ti ent

Harun
Yahya

39

Benzersiz Yaşam Sıvısı: Kan



(Orak Hüc re Ane mi si Has ta sı) ki ta bı nın ya za rı Dr. Fe lix Ko -

no tey-Ahu lu ko nuy la igi li ola rak şun la rı söy le mek te dir: 

"Sıt ma ya kar şı di renç li ol ma nız, gen le ri ni zi son ra ki ne sil le re ile te cek

ka dar ha yat ta ka la bi le ce ği ni zi gös te rir. An cak or ta ya çı kan şey za -

rar dır, se çi len şe yin komp leks li ği ni ar tı ran ve ya onu ge liş ti ren bir et -

ki si yok tur. Ve top lum da da ha faz la ta şı yı cı nın ol ma sı, da ha faz la ki -

şi nin bu kor kunç has ta lı ğa ya ka la na ca ğı an la mı na gel mek te dir."23

Açık tır ki, ev rim ci ler, tüm can lı la rın olu şu mu için en

önem li me ka niz ma lar dan bi ri ola rak ka bul et tik le ri mu tas yon -

lar ko nu sun da önem li bir çe liş ki ya şa mak ta dır lar. İn san nes li -

ne za ra rı açık olan bir ge ne tik "has ta lı ğı", ev ri me de lil ola rak

gös ter me le ri, as lın da te ori nin ne de re ce za yıf te mel ler üze ri ne

40

KAN VE KALP MUCİZESİ

Adnan
Oktar

Al yu var la rın içi ne yer le şe rek ka na kır mı zı ren gi -
ni ve ren he mog lo bin, son de re ce ha ya ti bir gö re -

ve sa hip tir. Hüc re le rin ya şa ma sı nı sağ la yan
ok si jen onun sa ye sin de vü cu da da ğı lır, vü -

cut tan atıl ma sı ge re ken kar bon di ok -
sit de yi ne he mog lo bin sa ye sin de dı -

şa rıya verilir. 



ku ru lu ol du ğu nu bir kez da ha gös ter mek te dir. Gö rü nen o ki,

tü müy le çök müş olan bir te ori, fa na tik ta raf tar la rı ta ra fın dan

ayak ta tu tul ma ya ça lı şıl mak ta dır. An cak bu ça ba, söz ko nu su

Dar wi nist le ri kü çük dü şür mek ten öte ye gi de me ye cek tir. 

Ola ¤a nüs tü Bir Mo le kül: He mog lo bin 
Ço ğu za man be de ni niz de si zi ya şat mak için bü yük bir ça -

ba sar f e dil di ği ni fark et mez si niz. Siz; ça lı şır, yo ru lur, uyur,

ye mek yer ve ya spor ya par ken, içi niz de ki hum ma lı ça lış ma

hiç dur ma dan de vam eder. Si zi ya şat mak için prog ram lan mış

mo le kül ler, si ze fark et tir me den, ha ta yap ma dan, sı kıl ma dan,

din len me den gö rev ba şın da dır lar. 

Ka na kır mı zı ren gi ni ve ren he mog lo bin, in san be de ni ni

oluş tu ran sa yı sız mo le kül  den sa de ce bir ta ne si dir. Gö re vi ise

ha ya ti dir: Vü cu dun her hüc re si ni o ya şa tır. Vü cu dun ya şa ma -

sı nı sağ la yan ok si jen onun sa ye sin de da ğı lır, vü cut tan atıl ma -

sı ge re ken kar bon di ok sit onun sa ye sin de top la nır. Ya şa ma mız

için sırf ne fes alıp ver me miz ye ter li de ğil dir. Be den de sa ni ye -

ler için de ge li şen bir ha re ket len me ile alı nan ok si je nin yak la -

şık 100 tril yon hüc re ye te ker te ker da ğı tıl ma sı, dı şa rı ya ve ri le -

cek kar bon di ok si tin ise te ker te ker top lan ma sı ge rek mek te dir.

Ha yat ta ka la bil me miz, tü müy le komp leks olan bu mik ro sis -

te min fa ali ye ti ne bağ lı dır. Yer yü zün de ya pı lan hiç bir bi lim sel

ça lış ma, he mog lo bin gi bi ok si jen ta şı ya bi len bir me ka niz ma -

nın ge liş ti ril me si ni sağ la ya ma mış tır. 

He mog lo bin, ken di ne has özel lik le re sa hip, ola ğa nüs tü

komp leks bir mo le kül dür. Bu komp leks mo le kül de, tüm

özel lik le riy le, her şe yi bi len, her şe ye gü cü ye ten Hayy

(di ri) olan Al lah'ın bir mu ci ze si dir. Bu bü yük mu ci -

ze nin özel lik le ri ni in ce ler ken, Al lah'ın bir bi rin den
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muh te şem eser ler ya rat ma ya ka dir ol du ğu ve bu eser le ri her

in san da ek sik siz ola rak var et ti ği ger çe ği ni sü rek li akıl da tut -

mak ge rek mek te dir. Bu ger çe ği gör mek, Al lah'a şük re dip

O'nu yü celt me nin en önem li yol la rın dan bi ri dir. Al lah bir

ayet te şu şe kil de bu yur muş tur:  

O, Hayy (di ri) olan dır. O'ndan baş ka İlah yok tur; öy ley se

di ni yal nız ca Ken di si'ne ha lis kı lan lar ola rak O'na dua

edin. Alem le rin Rab bi ne hamd ol sun. (Mü min Su re si, 65)

Mu ci ze Mo le kül Ok si jen Ta fl› yor 
Bi lim adam la rı nın "ola ğa nüs tü bir mo le kül" ta nı mı, he -

mog lo bi nin bir bi rin den fark lı iş le ri ay nı an da ya pa bil me sin -

den kay nak lan mak ta dır. He mog lo bin, ak ci ğer ler de ki kıl cal

da mar lar dan ge çer ken et ra fın da ki mil yon lar ca mo le kül için -

den ok si je ni se çer. Yön te mi ise son de re ce akıl cı, bir o ka dar

da şa şır tı cı dır. He mog lo bin, ok si jen atom la rı nı ken di ne has

yön te mi ile ade ta "ya ka lar". An cak bu iş le min çok has sas bir

şe kil de ya pıl ma sı ge rek mek te dir, çün kü ok si jen bağ lan dı ğı

mo le kül le ri ok si de et me özel li ği ne sa hip tir. Ok si das yon ise

söz ko nu su mo le kü lün tüm iş lev le ri ni yi tir me si ne ne den olan

bir tür ze hir len me dir.  

He mog lo bin, ok si je nin be ra be rin de ge ti re ce ği bu teh li ke ye

kar şı Al lah'ın ya rat tı ğı mü kem mel bir sistemle var edil miş tir:

He mog lo bin ok si je ni ta şır ken ona tam ola rak bağ lan maz, ok si -

je ni tıp kı bir ma şa ile tu tar gi bi bir ucun dan ya ka lar ve gö tü re -

ce ği ye re ka dar bu şe kil de ta şır. Bu kuş ku suz son de re ce ted bir -

li bir yön tem dir. Yü ce Al lah, ok si je nin ok si das yon özel li ği

ile bu önem li ted bi ri bir lik te ya rat mış tır. Kuş ku suz bu

uyu ma ön  yar gı sız bir bi çim de ba kan lar, bu ra da ki
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Üst te ki şe ma da he mog lo bi nin olu şum aşa ma la rı gös te ril mek te dir. Son de re -
ce komp leks bir ya pı ya sa hip olan he mog lo bin, kan da ok si je ni ta şı ya bil mek
için mü kem mel bir yaratılışa sa hip tir. Bu ne den le he mog lo bi nin ami no asit
ya pı sın da ki her han gi bir de ği şik lik, onun ok sijen taşıma kabiliyetini de yitir -
mesine sebep olacak tır.

amino asit 1 amino asit 2

hidrojen bağı

beta düzlemi  

alfa zinciri
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HEM

beta zinciri

alfa zinciri

alfa sarmalı

hemoglobinin
alt ünitesi

hidrojen bağı

amino asit 3 amino asit 4 amino asit 5 amino asit 6

İLK YA PI
Ami no asit sa yı sı, ti pi ve
dü ze ni ta ra fın dan be lir le -
nir ve po li pep tit olarak

şekil lenir.

İKİNCİL YAPI
Polipeptit bir beta düzlemi
veya alfa sarmalı oluştura-
bilir. Karboksil ve amino
asitler arasında hidrojen

bağları oluşur. 

DÖR DÜN CÜL YA PI
Bü kü len pro te in pek çok alt

üni te den olu şan tek bir pro te in
oluş tur mak için bir le şe bi lir. Bu -

na ör nek olan ok si jen ta şı yan
pro te in he mog lo bin, iki al fa iki
ta ne de be ta zin ci ri ne sa hip tir. 

ÜÇÜN CÜL YA PI
Sar mal, belirgin şe kil ler de
bü kül dü ğün de mey da na

ge lir. Bu şekil küresel pro -
te in le rin özel li ği dir. 



mükemmelliği açık ça gö re bi lir ler. He mog lo bi nin, ok si jen de ki

teh li ke yi keş fe de rek bir ted bir ge liş tir mek, de ne yip ya nı la rak

ona gö re sis tem be lir le mek gi bi bir im ka nı yok tur. Her şey den

ön ce bah set ti ği miz yal nız ca bir mo le kül dür. Bu önem li ted bir,

tüm komp leks li ği ile, he mog lo bi nin ilk or ta ya çık tı ğı an da, he -

mog lo bin ile bir lik te ya ra tıl mış tır. He mog lo bi nin ok si je ni ya -

ka la ma sı nı sağ la yan bi yo kim ya sal de tay lar ise, böy le bir me -

ka niz ma nın te sa düf ese ri mey da na ge le me ye ce ği ni açık ça ser -

gi ler ni te lik te dir. 

He mog lo bin mo le kü lün de dört zin cir den oluş muş glo bin

adı ve ri len bir pro te in bu lun mak ta dır. Her glo bin, "hem gru -

bu" adı ve ri len bir baş ka mo le kü le bağ lı dır. Hem grup la rı, ok -

si je nin he mog lo bi ne bağ lan ma sın da son de re ce önem li dir ler.

Hem grup la rı nın her bi ri bi rer de mir iyo nu ta şır. Bu du rum da

kar şı mı za, dört hem gru bu nun sa hip ol du ğu dört de mir iyo -

nu çı kar. As lın da ak ci ğer ler de ki ok si je ni ken di si ne bağ la yan

ve bu nu do ku lar da ser best bı ra kan da ima bu de mir iyon la rı -

dır. An cak glo bi nin de bu iş lem de son de re ce önem li bir ro lü

var dır. Glo bi nin şek li, bi raz dan in ce le ye ce ği miz gi bi önem li

bir kont rol me ka niz ma sı ve eş siz bir ya ra tı lış ha ri ka sı dır. Ay -

rı ca bu mo le kü lün ami no  asit di zi li min de ki en kü çük bir de ği -

şik lik, he mog lo bi nin ok si jen ta şı ma ka bi li ye ti ni tü müy le de -

ğiş tir mek te dir. 

Ka nın özel lik le ri ni an lat ma ya baş lar ken, her ay rın tı nın

bir bi rin den fark lı ve komp leks de tay lar içer mek te ol du ğu nu

be lirt miş tik. Sis te min kü çük par ça la rı na doğ ru inil dik çe, bu

komp leks lik ve çe şit li li ğin da ha da art mak ta ol du ğu na dik -

kat çek miş tik. Al lah'ın bu gi bi de tay lar ve komp leks lik ler

ya rat ma sı, sis te min iş le ye bil me si için bun la rın var lı ğı -

nı zo run lu kıl ma sı, ya ra tı lış ger çe ği ni ka bul len mek
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is te me yen le ri açık la ma sız bı ra kır. Bu gi bi ör nek ler Al lah'a

iman eden le rin ise inanç la rı nı güç len dir ir. Ver di ği miz tüm bu

tek nik de tay lar, bu komp leks li ği da ha ay rın tı lı göz ler önü ne

ser di ği için, in kar cı la rı da ha faz la şüp he için de bı rak mak ta,

iman eden ler için de gü ven ve ka rar lı lık ve si le si ol mak ta dır. 

Sis te min de tay la rı nı in ce le me ye de vam et ti ği miz de glo bi -

nin, de mi rin ok si jen alı mı nı kont rol al tın da tu tan özel bir şek -

le sa hip ol du ğu nu gö rü rüz. He mog lo bin mo le kü lün de ki dört

hem, nor mal şart lar da bir bir le ri ne pa ra lel, glo bin mo le kü lü ne

ise di key du rum da dır. An cak hem grup la rı ken di le ri ne ok si -

jen bağ la dık la rın da, bu pa ra lel lik kay bo lur. Pa ra lel li ğin kay -

bol ma se be bi hem grup la rı nın bir bir le rin den müm kün ol du -

ğun ca uzak laş ma sı dır. Ken di si ne ok si jen ato mu bağ la yan

hem grup la rın dan bir ta ne si, bu bağ lan ma nın ar dın dan öy le

çar pı lır ve bü kü lür ki, ken di sin den son ra ge len di ğer gru bun

da çar pıl ma sı na ne den olur. Böy le ce ikin ci hem, da ha ko lay

ok si jen bağ la ya bil mek te ve bu bağ lan ma lar sı ra sın da de mir ler

ara sın da olu şa bi le cek bir ok si jen köp rü sü nün ku rul ma sı ön -

len miş ol mak ta dır. Eğer hem le rin bir bi ri ne pa ra lel li ği ne de ni

ile ok si jen atom la rı ara sın da köp rü ler oluş muş ol say dı, iki de -

ğer li he mog lo bin mo le kü lü ok sit le ne rek bo zu la cak tı.24

Bu du ru mu bir çu bu ğa ası lı bı rak tı ğı mız dört ay rı mık na -

tı sa ben ze te bi li riz. Mık na tıs lar ay nı ku tup la ra sa hip ol duk la -

rın dan bir bir le ri ni ite cek ler dir. Bir bi ri ne yak la şan her mık na -

tıs par ça sı nın di ğe ri ni it ti ği ni dü şü nür sek, bir bi rin den uzak -

laş ma ya ça lı şan ve bu ne den le de şe kil den şe ki le gi ren mık na -

tıs lar la kar şı la şı rız. İş te de mir iyon la rı da ok si je ne bağ lan dık -

la rın da, tıp kı ay nı yük le re sa hip mık na tıs lar gi bi ha re ket

eder ve müm kün ol du ğun ca bir bir le rin den uzak laş -

ma ya ça lı şır lar. Bu ra da mık na tıs la rın ası lı ol du ğu
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Hemog lo bin mo le kü lün de ki 4 hem gru bu ok si je ni
ya ka la yıp ta şı mak la gö rev li dir. Ok si jen siz ken bir bi ri ne

pa ra lel du rum da olan bu hem grup la rı, ok si je ne bağ lan -
dık la rın da pa ra lel şe kil le ri ni kay be dip, çar pı lıp bü kül me ye

baş lar lar. Bu nun ne de ni ok si jen le rin bir bir le ri ne yak la şa rak de -
mir iyon la rı ara sın da ok si jen köp rü le ri nin oluş ma sı nı en gel le mek tir.

Bu ön lem son de re ce önem li dir. Bu ted bir sa ye sin de iki he mog lo bin mo le -
kü lü nün ok sit le ne rek bo zul ma sı ön len miş ol mak ta dır. Her kır mı zı kan
hüc re sin de ki yak la şık 270 milyon he mog lo bin, bu önem li ted bi ri sü -
rek li ola rak al mak ta dır.

F Sarmalı

Porfirin PorfirinFe2+Hem

O2
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çu buk, glo bin mo le kül le ri, ha re ket le ri ni sağ la yan un sur ya ni

mık na tıs la rın ası lı ol du ğu "ip" hem grup la rı, mık na tıs lar da

ok si jen ler dir. He mog lo bi nin 4 ay rı ok si jen mo le kü lü ne bağ -

lan ma sı vü cu dun ok si jen ih ti ya cı nı kar şı la mak üze re mey da -

na ge ti ril miş özel bir yaratılıştır. 

Her kır mı zı kan hüc re si nin or ta la ma 270 milyon he mog lo -

bin mo le kü lü ta şı dı ğı göz önü ne alın dı ğın da, vü cut ta ok si jen

da ğı tı mı nın ne ka dar ge liş miş bir bo yut ta ol du ğu da ha iyi an -

la şıl mak ta dır. Bu mü kem mel da ğı tı mın yu ka rı da an lat tı ğı mız

özel yaratlışa sa hip ol ma sı da, son de re ce önem li dir. Söz ko -

nu su mo le kül ler, san ki ok si je nin be ra be rin de ge ti re ce ği teh li -

ke yi he sap ede bi lir, bu na gö re bir bir le rin den uzak laş ma la rı

ge rek ti ği ni bi lir gi bi dav ra nır lar. Da ha da önem li si, yer yü zün -

de ki her in san vü cu dun da tril yon lar ca mo le kül de ay nı ted bir

mut la ka alın mış tır. Çün kü on lar, Al lah'ın ya rat tı ğı ve her an

kont ro lün de tut tu ğu ya ra tı lış ör nek le ri dir. Her bi ri Al lah'ın,

"hük mü nü ye ri ne ge ti ren" an la mı na ge len Ka di sı fa tı nın te cel -

li le ri dir. Ve bu ne den le yer yü zün de ki her ya ra tı lış ör ne ği gi bi,

Al lah'ın var lı ğı nı, son suz gü cü nü ve il mi ni bi ze ta nı tır lar.

Rab bi miz'in üs tün il mi Ku ran'da şu şe kil de bil di ri lir:

İş te gay bı da, mü şa he de edi le bi le ni de bi len, üs tün ve güç -

lü olan, esir ge yen O'dur. Ki O, ya rat tı ğı her şe yi en gü zel ya -

pan ve in sa nı ya rat ma ya bir ça mur dan baş la yan dır. (Sec de

Su re si, 6-7)

Bu ta şı ma se rü ve nin de he mog lo bin ile ok si jen ara sın da

ger çek ten de son de re ce za yıf bir bağ mey da na gel miş tir ve bu

bağ her han gi bir du rum da he men kop ma ya ha zır dır. Bu za yıf

ba ğın, bir baş ka yaratılış ha ri ka sı ol du ğu ger çe ği ise bir

son ra ki aşa ma da kar şı mı za çı kar. Ge rek li do ku la ra

ok si je nin bı ra kı la bil me si için iki mo le kü lün ko lay ca
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bir bir le rin den ay rıl ma la rı ge rek mek te dir. Ara da ki za yıf bağ,

bu iş le mi ko lay laş tır mak ta dır. Eğer ara da sağ lam bir bağ mey -

da na gel sey di, ok si jen mo le kü lü vü cut ta ta şın ma sı na rağ men

do ku lar da bı ra kı la may acak, ok si jen yük lü al yu var lar do ku la -

rın ya nın dan ge çip gi de cek ti. Bu ise bi zim için mut lak bir

ölüm de mek tir. 

Za yıf ba ğın olu şup kı rıl ma ora nı da in ce bir

düzenle be lir len miş tir. Ok si jen mo le kü lü nün he -
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Dört ay rı ok si jen mo le kü lü ne bağ la na bil me si ni sağ la yan özel yaratılışı ile
he mog lo bin, mu ci ze vi bir ok si jen ta şı ma ye te ne ği ne sa hip tir. Do la şım sis -
te mi bo yun ca bu de ğer li mo le kül le ri bü yük bir iti na ile ta şır ve ok si jen ih ti -
ya cı baş gös ter miş olan do ku lar da taşıdığı yükü usul ca bırakır. 

Globin zincirleri 

Oksijen
molekül çifti 

Demir atomları ile
hem molekülleri 

Oksijen 
molekül çiftleri

Normal kan: Oksijen
taşıyan hemoglobin

molekülleri kana kır-
mızı rengini verir. 

HEMOGLOBİN

OKSİHEMOGLOBİN

Demir ek sik li ği ane mi si: 
Ane mi de, kır mı zı kan hüc re le ri sa yı ca az dır, he mog lo -
bin ek sik li ği ne de niy le renkleri so luk tur ve nor mal al -
yu var lar dan daha az ok sijene sahip tirler.



mog lo bi ne bağ lan ma sı nı sağ la yan or tam, yük sek ok si jen ba -

sın cı dır. Vü cut ta ok si jen ba sın cı düş tü ğün de ok si jen ve he -

mog lo bin ara sın da mey da na gel miş olan za yıf bağ kı rı lır ve

ok si jen he mog lo bin den ay rı lır. İş te bu me ka niz ma ak ci ğer ler -

den do ku la ra ok si jen ta şın ma sı nın te me li ni oluş tur mak ta dır.25

Vü cut ta böy le bir me ka niz ma nın hiç ke sin ti ye uğ ra ma dan iş -

li yor ol ma sı ge rek mek te dir. Eğer ok si jen ba sın cı ih ti yaç du yu -

lan za man da ve ih ti yaç du yu lan yer de düş mez se, do ku lar hiç -

bir za man ne fes ala maz lar. Ok si jen siz bir do ku ise var lı ğı nı

uzun sü re de vam et ti re me ye cek tir. 

Ay nı du rum kan ba sın cı için de ge çer li dir. He mog lo bi nin

bir do ku ya ne ka dar ok si jen ve re ce ği ni be lir le me si, an cak bir

kan ba sın cı sa bit li ği söz ko nu su ol du ğun da müm kün ola bil -

mek te dir. Kan da ki bu ba sın cın sa bit du ra bil me si ise he mog lo -

bin mo le kü lü nün ok si jen ve kar bon di ok sit dı şın da ta şı dı ğı bir

baş ka mo le kül ile müm kün olur: Azot mo nok sit. Eğer he mog -

lo bin be ra be rin de azot mo nok sit ta şı mı yor ol say dı, kan ba sın -

cı sü rek li ola rak de ği şim gös te re cek ve ge rek li do ku la ra ge -
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Hemog lo bin, be ra be rin -
de ta şı dı ğı azot mo nok -
sit sa ye sin de han gi do -
ku ya ne ka dar ok si jen

ve re ce ği ni bil mek te dir.
He mog lo bi nin ta şı dı ğı

azot mo nok sit, vü cut ta -
ki kan ba sın cı nın sa bit
kal ma sı nı sağ la mak ta -

dır. Do ku la ra han gi
mik tar da ok si jen da ğı -

tıl ma sı ge rek ti ği, kan
ba sın cı nın sa bit li ği ile

sağ la nır.
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rek li mik tar da ok si jen ve ril me me si ya da aşı rı ok si jen ve ril me -

si du ru mu or ta ya çı ka cak tı.26 Bu du rum da da do ku lar ya ya -

na cak ya da ok si jen siz lik ten öle cek ler di. 

He mog lo bin mo le kü lü ile il gi li şim di ye ka dar ver di ği miz

tüm bil gi ler onun ya şam için özel yaratılmış bir ya pı ol du ğu -

nu açık ça doğ ru la mak ta dır. Bu mo le kül, can lı la rın yer yü zün -

de ki ge li şi mi ni tü müy le rast lan tı la ra bağ la yan Dar wi nist ler

için önem li bir so run teş kil et mek te dir. Eğer Dar wi nist ler he -

mog lo bi nin rast lan tı ya da ya lı mu tas yon la rın bir ese -

ri ol du ğu id di asın da ıs rar ede cek ler se; vü cu dun
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Benzersiz Yaşam Sıvısı: Kan

Üst te ki şe ma da kıl cal da mar la do ku ara sın da ki gaz alış ve ri şi gös te ril mek te dir.
Kıl cal da ma rın ar te ri yo le bağ lan dı ğı nok ta da kan ba sın cı, oz mo tik ba sınç tan
da ha yük sek tir ve bu ne den le su, ok si jen, ami no asit ler ve gli koz kan do la şı -
mın dan ay rıl ma ya eği lim gös te rir ler. Kıl cal da ma rın top lar da ma ra  bağ lan dı ğı
nok ta da ise bu du ru mun tam ter si ola rak oz mo tik ba sınç, kan ba sın cın dan da -
ha yük sek tir. Bu ne den le de su, kar bon di ok sit ve di ğer atık mo le kül ler kan do -
la şı mı na da hil olur lar. Ba sınç fark la rın dan olu şan bu mü kem mel yaratılış, ok -
si jen ve be sin le rin tüm vü cu da da ğıl ma sı nı sağ lar.

kan basıncı = 40 mm Hg
- ozmotik basınç= 25 mm
net kan = 15 mm
basıncı

ozmotik basınç = 25 mm Hg
- kan basıncı = 10 mm
net ozmotik = 15 mm
basınç

arteriyol toplardamar

kılcal damar yatağı

toplar damara doğru

su
(H2O)

su
(H2O)

oksijen
(O2)

glikoz
(C6H12O6)

kırmızı
kan 

hücresi

plazma
proteinleri

atık
moleküller

karbondioksit
(CO2)

doku
hücresiamino asitler

arteriyolden



için de, ok si jen ile son de re ce has sas bir kim ya sal uyu ma sa hip

olan he mog lo bin ad lı mo le kü lün ge ne tik bil gi si nin na sıl or ta -

ya çık tı ğı nı ve bu ge ne tik bil gi var ol ma dan ön ce, kan do la -

şım lı can lı la rın na sıl so lu num yap tık la rı nı, ok si je ni na sıl do -

ku la ra ta şı dık la rı nı açık la ma lı dır lar. 

Unut ma mak ge re kir ki, he mog lo bi nin var lı ğı kan do la şı mı

için zo run lu dur ve ok si jen so lu ya rak ya şa yan hiç bir or ga niz -

ma, bu mo le kü lün rast lan tı sal mu tas yon lar la oluş ma sı nı ve

za man için de mü kem mel leş me si ni bek le ye mez. Eğer he mog -

lo bin, ok si je ne za yıf bir bağ la bağ la na cak ve böy le ce onu do -

ku la ra ta şı ya cak, son ra da do ku lar da ki atık mad de yi top la yıp

bu nu ak ci ğer de ye ni den bı ra ka cak olan çok özel ya pı sı na ilk

an dan iti ba ren sa hip ol ma say dı, kan do la şı mı müm kün ol -

maz dı. Bu da biz le re kan do la şı mı nın, kalp, da mar ağı, kan sı -

vı sı gi bi za ten ken di için de son de re ce komp leks olan do ku la -

rın ya nın da, he mog lo bin gi bi özel mo le kül ler le bir lik te bir an -

da ve ek sik siz ola rak or ta ya çık mış ol ma sı ge rek ti ği ni gös te rir.

Bir di ğer ifa dey le kan do la şı mı nın kö ke ni ev rim de ğil, ya ra tı -

lış tır. 

Can lı lar ale mi için de 'na sıl' ve 'ne den' so ru la rı na ve ri le bi -

le cek her ce vap, açık ça ya ra tı lış ger çe ği nin bi rer iza hı ola cak -

tır. Bun dan do la yı dır ki, Dar wi nist ler, ya şa mın komp leks ya -

pı sı nın na sıl or ta ya çık tı ğı so ru su na hiç bir za man ce vap ge ti -

re me mek te dir ler. Kar şı la rı na çı kan her eser, is te di ği ni is te di ği

gi bi yap ma ya gü cü ye ten, Ka dir olan Al lah'ın ya rat ma sı dır.

Ku ran'da bu ger çek şu şe kil de bil di ri lir: 

Ar tık, do ğu la rın ve ba tı la rın Rab bi ne ye min ede rim; Biz

ger çek ten güç ye ti re niz. (Me aric Su re si, 40)
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Hemog lo bin hem ya pı sı hem de gö rev le ri iti ba riy le son de re ce özel
bir mo le kül dür. Eğer he mog lo bin, ok si je ne za yıf bağ ile bağ la nıp,
onu do ku la ra ta şı ma sı nı, son ra da do ku lar da ki atık mad de yi top la yıp
ok si je ni ak ci ğer de ye ni den bı rak ma sı nı sağ la yan çok özel ya pı sı na ilk
an dan iti ba ren sa hip ol ma say dı kan do la şı mı müm kün ol maz dı. Kuş -
ku suz he mog lo bin de, kan do la şım sis te mi nin di ğer ele man la rı
ile bir lik te ay nı an da ya ra tıl mış tır. Bir di ğer de yiş le, kan
do la şı mı nın kö ke ni ev rim de ğil dir. Bu sis tem Rab bi mi -
z'in üs tün ya ra tı şı nın de lil le rin den sa de ce bir ta ne si dir.
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Mu ci ze Mo le kül, Kar bon di ok sit Ta fl› yor 
He mog lo bin ile il gi li ola rak Dar wi nist le ri aç ma za so kan,

sa de ce he mog lo bi nin ok si jen ta şı ma özel li ği de ğil dir. He mog -

lo bin ay nı za man da ver di ği miz ne fes ile dı şa rı at tı ğı mız kar -

bon di ok si ti de hüc re ler den te ker te ker top la ma ye te ne ği ne sa -

hip tir. 

Kar bon di ok si tin kan da ta şın ma sı ok si jen ka dar risk li de ğil -

dir. İş te bu ne den le kar bon di ok sit kan da ok si jen den çok da ha

bü yük mik tar lar da ta şı na bi lir. Din len me sı ra sın da 100 ml kan,

do ku lar dan ak ci ğer le re or ta la ma 4 ml kar bon di ok sit ta şır. Ok -

si jen ta şı yan he mog lo bin ka na par lak kır mı zı ren gi ni ve rir ken,

kar bon di ok si ti ak ci ğer le re ge ri dön dü ren he mog lo bin par lak -

lı ğı nı kay be der ve ko yu kır mı zı, mo ra ya kın bir renk alır. De ri

yü ze yin de ki da mar la rın ko yu renk gö rün me si nin ne de ni iş te

bu dur. 

Kar bon di ok sit, kan için de ge nel lik le kar bo nik asik for mun -

da ta şı nır. Sa de ce or ta la ma %5'lik bir kıs mı he mog lo bi ne bağ -

la na rak ak ci ğer le re ile til mek te dir. Kar bon di ok si din %10'luk

bir kıs mı ise çö zün müş gaz ha lin de dir. 

Kar bon di ok sit, he mog lo bi ne ol duk ça za yıf bir bağ ile bağ -

la nır. Ser best ka lıp he mog lo bin den uzak laş ma sı aşa ma sın da ise

dev re ye gi ren fak tör yi ne ok si jen dir. Hal da ne et ki si de di ği miz

bu kim ya sal olay da, kar bon di ok sit ten da ha kuv vet li bir asit

olan ok si jen he mog lo bi ne bağ la nır ve kar bon di ok si tin kan dan

uzak laş ma sı nı sağ la r. Hal da ne et ki si, do ku lar da ok si jen ih ti ya -

cı baş gös ter di ğin de, he mog lo bi nin ok si jen den ay rı şıp da ha

faz la kar bon di ok si te tu tun ma sı nı sağ lar ken, ay nı kim ya sal et ki

ak ci ğer ler de tam ter si et ki gös ter mek te dir. Ok si jen mik -

ta rı nın da ha faz la ol du ğu ak ci ğer ler de, güç lü asit et ki -

si ile ok si jen he mog lo bi ne bağ lan mak ta us ta ca dav -
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Hal da ne et ki si, do ku lar da
ok si jen ih ti ya cı oluş tu -
ğun da, he mog lo bi nin ok -
si jen den ay rı şıp da ha faz -
la kar bon di ok si te tu tun -
ma sı nı sağ lar. Ay nı kim -
ya sal et ki, ak ci ğer ler de
tam ter si bir et ki gös ter -
mek te dir. Bu et ki ile he -
mog lo bi nin ok si jen ve
kar bon di ok sit alış ve ri şi
yap tı ğı nok ta lar mü kem -
mel bir has sa si yet le be lir -
len miş olur. 

hava

alveol

oksijensiz kan

bronş

oksijenli kan

akciğer
arteriyolü
(O2 az)

ak ci ğer
top lar -
da mar cı ğı
(O2 faz la)

alveol
boşluğu

Al yu var da ki he -
mog lo bi nin ta şı dı -
ğı ok si jen al ve ol -
den kıl cal da ma ra
ge çer. Kar bon di -
ok sit de kıl cal da -
mar dan al ve ole

ge çer.



ra nır ve kar bon di ok sit, çı kış ka pı sı na gel di ğin de, "mec bu ren"

bağ lı ol du ğu he mog lo bin den ay rıl mak zo run da ka lır.27

Bah set ti ği miz bu iş lem, son de re ce kompleks kim ya sal bir

olay dır. Bu ra da dik kat çe kil me si ge re ken nok ta ise, he mog lo bi -

nin ok si jen ve kar bon di ok sit alış ve ri şi ni yap tı ğı nok ta la rın mü -

kem mel bir has sa si yet le be lir len miş ol ma sı dır. He mog lo bin,

do ku lar da ok si je ni bı rak ma lı ve kar bon di ok si ti yük len me li dir,

kar bon di ok si tin çı kış ye ri olan ak ci ğer ler de ise söz ko nu su alış -

ve ri şin ter si ya pıl ma lı dır. Bu de ği şim, be de nin hiç bir za man bir

baş ka nok ta sın da ger çek leş mez. Bu dö nü şüm sis te mi ni sağ la -

yan kim ya sal den ge nin, kan do la şı mıy la ay nı an da or ta ya çık -

mış ol ma sı ise zo run lu dur, za man için de, rast lan tı sal mu tas -

yon lar la, ka de me ka de me ev rim leş me si müm kün de ğil dir. 

Ki mi za man da kan da ki he mog lo bin ge nel lik le dış et ki ler -

le olu şan kar bon mo nok si te bağ la nır. Kar bon mo nok sit ze hir -

len me si adı ve ri len olay iş te bu dur. Ha va ga zı, kö mür ga zı ve -

ya eg zoz dan çı kan gaz la rın ha va ya kar bon mo nok sit ola rak

ka rış ma sı nın ar dın dan vü cu da alı nan bu gaz kan da ki he mog -

lo bi ne bağ la nır. Böy le ce he mog lo bi ne bağ lı ve ya bağ la na cak

olan ok si je nin ye ri ne ge çer. He mog lo bi nin kar bon mo nok si te

il gi si ise ok si je ne olan il gi sin den da ha faz la dır. He mog lo bin

kar bon mo nok si te 500 kez da ha sı kı bağ la nır ve bu du rum ok -

si jen ek sik li ğin den ölü me ne den ola bi lir.28

He mog lo bi nin ‹çin de ki De mir Mu ci ze si 
He mog lo bin de bu lu nan ve ok si je nin ta şın ma sı iş le min de

bü yük bir pa yı olan de mir, Al lah'ın ya rat tı ğı bü yük mu ci ze -

ler den bir ta ne si dir. Çe şit li yol lar la vü cu da ve doğ ru ca

in ce ba ğır sa ğa alı nan de mir bir glo bin pro te ini ne
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bağ la na rak kan plaz ma sı na doğ ru ha re ket eder. Bu ra da de mi -

ri ta şı yan mo le kü le "apot rans fer rin" adı ve ri lir. De mir glo bin

mo le kü lü ne ser best ola rak bağ lan mış tır ve vü cu dun her han gi

bir ye rin de, her han gi bir do ku nun hüc re le rin de ser best ka la -

bi lir. De mi rin hüc re ler ta ra fın dan alı mı nın kont ro lü bü yük öl -

çü de de mir ta şı yan mo le kül olan apot rans fer ri ne ait tir. Apot -

rans fer rin, kan da sa de ce de mi ri ta şı mak la kal maz, ay nı za -

man da hüc re içi ne gi re rek bu mo le kü lü ge rek li böl ge ye bı ra -

kır. Vü cut de mi re doy muş du ru ma gel dik ten son ra, ka ra ci ğer

da ha az mik tar lar da apot rans fer rin üret mek te dir. Bir baş ka

de yiş le, ka ra ci ğer vü cu dun ih ti ya cı nı be lir ler ve ih ti ya ca gö re

bir üre tim ya par. Böy le ce vü cut için de de mi rin ta şın ma iş le mi

aza lır.29

Bu du rum da vü cut için de ol duk ça dü zen li bir ha ber leş me

sis te mi nin ol du ğu na bir kez da ha şa hit olu ruz. De mi rin vü -

cut ta faz la mik tar da ya yıl ma sı son de re ce cid di ra hat sız lık la rı

da be ra be rin de ge ti re cek tir. An cak Al lah'ın bir ni met ola rak

ya rat tı ğı söz ko nu su kont rol me ka niz ma sı ile üre ti min han gi

mik tar da ya pıl ma sı ge rek ti ği ade ta bel li dir. Her an vü cut ta bu

has sas öl çüm ya pı lır ve yak la şık 100 tril yon hüc re nin her bi ri -

nin han gi mik tar da de mi re ih ti ya cı ol du ğu be lir le nir. İh ti ya ca

gö re ya pı lan üre tim ay nı za man da bir ne vi ta sar ruf tur. 

De mi rin vü cut ta ki emi lim hı zı ol duk ça ya vaş tır. Mak si -

mum hız, gün de an cak bir kaç mi lig ram dır. Bu de mek tir ki,

be sin ler le aşı rı mik tar da de mir alın sa bi le bu nun yal nız ca az

bir bö lü mü vü cut ta kul la nı la cak tır. 

An cak ge ri ka lan mik tar is raf edil mez. Kan da do la şan de -

mi re ar tık vü cu dun ih ti ya cı yok sa, bu du rum da faz la de mir

iyon la rı da ha son ra kul la nıl mak üze re sak la nır. Vü cut -

ta ki bü tün hüc re ler, özel lik le ka ra ci ğer hüc re le ri,
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ade ta da ha son ra kul la nı la ca ğı nı bi lir ce si ne, söz ko nu su faz la

de mi ri ken di iç le rin de de po eder ler. Böy le bir de po la ma iş le -

min den hüc re le rin ha ber dar ol ma sı ise son de re ce önem li dir.

Hiç bir hüc re, ken di si ne ge len de mi ri ba şı boş ve kont rol süz

ola rak kul lan maz. Hiç bir hüc re, di ğer le rin den fark lı bir ka rar

ve re rek de mir iyon la rı nı bir ke na ra at maz. El le rin de çok de -

ğer li bir ha zi ne sak la dık la rı nın far kın da gi bi ha re ket eder ler.
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Vücu da alı nan de mi rin ol duk ça az bir mik ta rı kul la nı lır. An cak vü cut için son
de re ce önem li olan bu özel mal ze me nin ge ri ka la nı hiç bir za man is raf edil -
mez. Vü cut ta ki faz la de mir iyon la rı, son ra kul la nıl ma sı ge rek ti ği bi li nir ce si ne,
vü cut ta ki ba zı hüc re ler ta ra fın dan de po edi lir. De po gö re vi ya pan bu hüc re -
ler den bi ri de ka ra ci ğer hüc re si dir. Ka ra ci ğer hüc re le ri ade ta bir fab ri ka nın
de po la ma bö lü mü gi bi ça lı şa rak vü cut ta ki faz la de mi ri ile ri de kul la nıl mak
üze re de po lar lar.

kapı
toplar-

damarının
kolu

safra
kesesi
yolu

karaciğer
toplardamarı

merkezi
toplardamar

karaciğer
arterinin 

kolu

KARACİĞER HÜCRESİ



Bu ger çek bi ze gös te rir ki, hüc re ler için de ku sur suz bir plan la -

ma var dır. Söz ko nu su bu plan, sü rek li ola rak kont rol al tın da

tu tul mak ta dır. Açık tır ki, bu plan ve kont rol, her şe yi ida re

edip ayak ta tu tan, Ka im olan Al lah'a ait tir. Bu ha ri ka sis tem -

de ki ku sur suz lu ğun se be bi bu dur. 

Al lah'ın Za tı nı gör me miz kuş ku suz ki müm kün de ğil dir.

An cak akıl lı ve vic dan lı bir in san, çev re sin de ki bu gi bi yaratı-

lış ör nek le ri ne ba ka rak Al lah'ın mut lak ve Yü ce var lı ğı nı he -

men gö rüp an la ya bi lir. Al lah'ın mut lak var lı ğı na iliş kin del li -

ler, tüm açık lı ğıy la göz ler önün de dir. Rab bi miz, Ken di üs tün

sa na tı nı bir aye tte şu şe kil de ta rif eder: 

O Al lah ki, Ya ra tan' dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca

var eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler
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O'nun dur. Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et -

mek te dir. O, Aziz, Ha kim' dir. (Haşr Su re si, 24)

Dar wi nist le re Mey dan Oku yan 
Mu ci ze Mo le kül 
Dar wi nizm, can lı la rın iki do ğal me ka niz ma ile or ta ya çık -

tık la rı nı ve ge liş tik le ri ni öne sü rer: Do ğal se lek si yon ve mu tas -

yon. Ger çek te bu iki me ka niz ma nın hiç bir şe kil de ye ni bir can -

lı var et me si ya da bir can lı ya bir özel lik kat ma sı müm kün de -

ğil dir. (Bkz. Ha run Yah ya, Ha ya tın Ger çek Kö ke ni, 2003) An cak

yi ne de Dar wi nist kay nak lar da tüm can lı lar, bu iki kör me ka -

niz ma nın ese ri ola rak an la tı lır. Oy sa bi raz dik kat li ba kıl dı ğın -

da, bu an la tım lar da, söz ko nu su me ka niz ma la rın ne le ri ba şar -

dık la rı hak kın da en ufak bir bil gi yok tur. 

İş te bu ne den le, oku du ğu nuz ve ya iz le di ği niz her ev rim ci

ya yın, spe kü la tif tir. Ör ne ğin bir de niz can lı sı nın çe şit li mu tas -

yon lar la ka ra can lı sı ol ma ya baş la dı ğı nı an la tan bir bel ge sel de ki

ya da bir ma ka le de ki uzun cüm le ler, bi lim sel te rim ler le do na tıl -

mış  ola bi lir. An cak, "söz de mu tas yon la rın ne re de, ne se bep le

mey da na gel di ği, can lı da ne tip et ki le re ve de ği şim le re se bep ol -

du ğu, han gi aşa ma lar la ger çek leş ti ği" gi bi asıl ola rak açık lan ma -

sı ge re ken de tay la rı ev rim ci le rin izah la rın da bu la bil me niz

müm kün de ğil dir. Çün kü ev rim ci ler bu ha ya li aşa ma la rı açık la -

ma ya te şeb büs eder ler se, as lın da ev rim di ye bir sü re cin ol ma dı -

ğı nı iti raf et mek zo run da ka la cak la rı nın bi lin cin de dir ler. 

He mog lo bin için ya pı lan ev rim ci açık la ma lar da bu şe kil -

de dir. He mog lo bin gi bi bir mu ci ze mo le kü lün ha ya li ev -

ri mi hak kın da, spe kü las yon dı şın da bi lim sel de ğe ri

olan tek bir açık la ma ya bi le rast la ya maz sı nız. 
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He mog lo bin, hem komp leks ya pı sı, hem de fark lı can lı lar -

da ser gi le nen fark lı form la rıy la, ev rim ci ler için cid di bir zor -

luk oluş tur mak ta dır. Ev rim ci ge ne tik çi Gor don Ratt ray Tay -

lor, Gre at Evo lu ti on Mystery ad lı ki ta bın da bu du ru mu şu şe kil -

de iti raf et mek te dir: 

"He mog lo bin, pek çok fark lı fi lum da gö rü ne rek, ev rim hi ka ye sin de

ge li şi gü zel şe kil de or ta ya çık mak ta dır. Pa ra me ci um adı ve ri len ba zı

tür ler de (he men her bi yo lo ji der sin de öğ re ti len son de re ce ba sit tek

hüc re li can lı) bu lu nur. Kurt çuk lar da, yu mu şak ça lar da, bö cek ler de

ve hat ta bak la gil le rin kök le rin de var dır. Bü tün bu fark lı can lı la rın

na sıl tü mün de bu lun du ğu ise ol duk ça açık la ma sız dır. Tek bir şey

açık gi bi gö rün mek te dir; her se fe rin de, ta ma men bir bi rin den ba ğım -

sız şe kil de, bu mo le kül tek rar tek rar kar şı mı za çık mak ta dır."30

Bir ev rim ci ol ma sı na rağ men Gor don Ratt ray Tay lor'ın

açık ça ka bul et mek zo run da kal dı ğı bu ger çek son de re ce

önem li dir. He mog lo bi nin, bir bi rin den fark lı can lı lar da fark lı

şe kil ler de bu lun ma sı ve bu fark lı ya pı la rın ha ya li ev rim sel şe -

ma lar dan bi ri ne otur ma ma sı, bu önem li mo le kü lün her can lı

gru bu için ay rı ve özel ola rak ya ra tıl mış ol du ğu ger çe ği ni

açık ça gös ter mek te dir. Tay lor'un "bir bi rin den ba ğım sız şe kil -

de or ta ya çı kış" ola rak ni te len dir me yi ter cih et ti ği ger çek, "ya -

ra tı lış ger çe ği"dir. 

Ay nı ger çe ği bi yo kim ya pro fe sö rü Mic ha el Den ton, Evo lu -

ti on: A The ory in Cri sis (Ev rim: Kriz İçin de Bir Te ori) isim li ki -

ta bın da şu şe kil de açık la mak ta dır: 

"Mo le kü ler se vi ye de; ba lık, am fi bi yen, sü rün gen ve me me li sı ra la -

ma sın dan olu şan ge le nek sel ev rim se ri si nin en kü çük bir izi bi le

yok tur. Hay ret ve ri ci olan ise in san, he mog lo bi ni yö nün den, ba lık -

tan da ha çok lamp rey'e (yı lan ba lı ğı şek lin de bir su hay va nı) da -

ha ya kın dır."31
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Da ha sı, he mog lo bi nin komp leks ya pı sı, di ğer tüm komp -

leks or ga niz ma lar da ol du ğu gi bi, rast ge le her han gi bir mu tas -

yo na izin ver me ye cek de re ce de has sas tır. He mog lo bin pro te -

ini ni mey da na ge ti ren ami no  asit di zi li mi, sa hip ol du ğu özel

di zi li mi yi tir di ği an da işe ya ra maz bir ami no asit yı ğı nın dan

baş ka bir şey ol ma ya cak tır. Bu mo le kü lün ken di si için be lir -

len miş özel ami no  asit di zi li mi ne te sa dü fen sa hip ola bil me si

an cak 10950'de 1 ih ti mal dir. Ya ni im kan sız dır. 
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He mog lo bi nin komp leks ya pı sı, di -
ğer tüm komp leks or ga niz ma lar da
ol du ğu gi bi, rast ge le olu şan her han -
gi bir mu tas yo na izin ver me ye cek
de re ce de has sas tır. Ya pı sın da mey -
da na ge le bi le cek her han gi bir rast -
ge le kim ya sal et ki, bu de ğer li pro -
te ini bir an da işe ya ra maz bir ami -
no asit yı ğı nı na dö nüş tü re bilir. 

amino asit 1 amino asit 2 amino asit 3 amino asit 4 amino asit 5 amino asit 6

hemoglobin molekülü

hemoglobin molekülünün amino asit dizilimi



Mas sac hu setts Tek no lo ji Ens ti tü sü'nden (Mas sac hu setts

Ins ti tu de of Tech no logy – MIT) Mur ray Eden'in ko nu ile il gi li

yo rum la rı şöy le dir: 

"He mog lo bin iki zin cir den olu şur; al fa ve be ta. Al fa yı be ta ya çe vir -

mek için en az 120 mu tas yon ge rek mek te dir. Bu de ği şik lik ler den en

az 34'ü, 2 ve ya 3 nük le otid ara sın da yer de ğiş tir me le rin ger çek leş -

me si ni ge rek ti rir. An cak, eğer mu tas yon sı ra sın da tek bir ami no asit

de ği şik li ği mey da na ge lir se, so nuç ka nın bo zul ma ya uğ ra ma sı dır ve

or ga niz ma ölür!"32
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Hemog lo bi ni oluş tu ran al fa ve
be ta zin cir le ri ni bir bir le ri ne
dö nüş tür mek için en az 120
mu tas yon ge rek mek te dir. An -
cak bu mu tas yon lar sı ra sın da
tek bir ami no asit de ği şik li ği,
kan hüc re le ri nin bo zul ma sı na
se bep ola bil mek te dir. Orak

hüc re ane mi si has ta lı ğı nın
ne de ni mey da na

ge len tek bir mu -
tas yo ndur.

alfa zinciri

alfa zinciri

beta zinciri

beta zinciri
hem
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Eğer he mog lo bi ni oluş tu ran ami no asit ler den rast ge le bir ta -

ne si ni çı ka rır ve ya bu ami no asit ler den rast ge le iki ta ne si nin ye -

ri ni bir bir le ri ile de ğiş ti rir se niz, bu du rum da pro te in bo zul ma ya

uğ ra ya bi lir ve ya tüm iş le vi ni kay be de bi lir. Bu na en iyi ör nek,

da ha ön ce in ce le di ği miz orak hüc re ane mi si has ta lı ğı dır. Orak

hüc re ane mi si oluş ma sı için tek se bep, he mog lo bin di zi li mi ni

oluş tu ran sa de ce iki ami no asi tin bir bir le ri ile yer de ğiş tir me si -

dir. Son de re ce cid di ra hat sız lık la ra se bep olan ve he nüz te da vi -

si bu lun ma yan bu has ta lık, he mog lo bi ni oluş tu ran 287 ami no

asit ara sın dan sa de ce iki ta ne si nin fark lı yer de bu lun ma sı ile

ken di si ni gös te rir. No bel Ödü lü sa hi bi bi yo lo ji pro fe sö rü Ge or -

ge Wald, ko nu ile il gi li ola rak şun la rı söy le mek te dir: 

"Her han gi bir tür de ki TEK BİR mu tas yo nal de ği şik lik he mog lo bi nin

düz gün ça lış ma ma sı na ne den olur. Ör ne ğin, he mog lo bin de ki 287

ami no asit ten tek bir ta ne si nin de ği şik li ğe uğ ra ma sı orak hüc re ane -

mi si ne ne den ol mak ta dır. Bu has ta lık ta glu ta mik asit üni te si, va lin

üni te si ile yer de ğiş tir miş tir – ve so nuç: Bu has ta lı ğa ya ka la nan la rın

%25'i öl mek te dir."33

Dar wi nist ler, ev ri mi güç lü bi lim sel ka nıt la ra sa hip bir te ori,

hat ta bir "ger çek" gi bi gös ter mek ça ba sın da dır lar. Oy sa Al lah'ın

ben zer siz bir şekilde ya rat tı ğı tek bir he mog lo bin mo le kü lü bi -

le, sa hip ol du ğu komp leks lik ve can lı lar ara sın da ha ya li "ev rim

ağa cı"na mey dan oku yan da ğı lı mı ile, te ori yi çık ma za sok ma -

ya ye ter li dir. 

Kas la r›n Ok si jen Kay na ¤›: Mi yog lo bin 
Vü cut ta kas la ra ok si jen ta şı ma gö re vi ni üst le nen mi -

yog lo bin adın da bir baş ka mo le kül da ha var dır. Bu mo -

le kül he mog lo bi ne çok ben zer, fa kat özel li ği, he mog -

lo bin den fark lı ola rak tek bir ok si jen ato mu ta şı ya -
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bil me si dir. Mi yog lo bin kas lar için yaratıl mış özel bir mo le kül -

dür. Çün kü kas la rın ok si je ne olan ih ti ya cı, azar azar ve be lir li

mik tar da dır. Mi yog lo bin, dört de ğil sa de ce bir ta ne ok si jen

ato mu ta şı ya rak, kas la rın ge rek si nim le ri ne ce vap ve rir. An cak

vü cut ta ki di ğer hüc re ler için böy le bir du rum söz ko nu su de -

ğil dir. Ka nın, di ğer do ku la ra, he men her sa ni ye bol mik tar da

ok si je ni ta şı ma sı şart tır. Do ku lar da ki bu ge rek si nim, he mog -

lo bi nin dört ok si jen mo le kü lü ne bağ la na bil me si ile kar şı lan -

mış tır. 

Eğer söz ko nu su gö rev da ğı lı mı ter si ne dön sey di, mi yog -

lo bin vü cu da ye ter li ok si je ni da ğı ta ma ya cak, he mog lo bin de

kas la ra faz la ok si jen ve re rek on la rın yan ma la rı na ne den ola -

cak tı. Ama ne he mog lo bin ne de mi yog lo bi n ok si je ni vü cut ta

fark lı bir ye re ta şı maz lar. Alem le rin Yü ce Rab bi olan Al lah'ın

em riy le ha re ket eden bu mo le kül ler gö rev le ri ni ek sik siz ola -

rak ye ri ne ge ti rir ler. Bir ayet te şöy le bil di ri lir: 

Pe ki on lar, Al lah'ın di nin den baş ka bir din mi arı yor lar?

Oy sa gök ler de ve yer de her ne var sa -is te se de, is te me se de-

O'na tes lim ol muş tur ve O'na dön dü rül mek te dir ler. (Al-i

İm ran Su re si, 83)

Mi yog lo bin-He mog lo bin ile ‹l gi li 
Ev rim ‹d di ala r› n›n As›l s›z l› ¤›
Ben zer gö rev ler üst le nen he mog lo bin ve mi yog lo bin mo -

le kül le ri, ben zer mo le kü ler özel lik le re sa hip tir ler. Sa hip ol -

duk la rı hem grup la rı bir bir le rin den hiç bir fark gös ter mez ve

sa hip ol duk la rı dört zin cir de ay nı şe kil de kat la nır. Bu ben -

zer li ği ev rim ci ler ken di te ori le ri için bir de lil ola rak ka -

bul et miş ve 1959 yı lın da bu iki mo le kü lü söz de "ak -

ra ba" ilan et miş ler dir. 
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Do ğa da, pek çok ya pı mo le kü ler ola rak ben zer dir. Bir bir -

le rin den tek bir atom ile ay rı lan iki mo le kül, bir bi rin den ta ma -

men fark lı iki ya pı yı oluş tu ra bi lir ler. Hat ta atom la rı nın ay nı

an cak bir bir le ri ne bağ la nış bi çim le ri nin fark lı ol ma sı bi le iki

mo le kül den bir ta ne si ni lez zet li bir yi ye cek di ğe ri niy se bir

ağaç da lı ha li ne ge ti re bil mek te dir. He mog lo bin ve mi yog lo bin

de ay nı özel lik ler le kar şı mı za çı kan iki fark lı mo le kül dür. Bir -

bir le ri ne ben zer mo le kü ler ya pı la rı ol du ğu doğ ru dur. An cak

bu ra dan yo la çı ka rak he mog lo bi nin mi yog lo bin den ev rim leş -

ti ği id di ası nı or ta ya at mak akıl  dı şı dır. Her ev rim ci id di ada ol -

du ğu gi bi bu id dia da, her han gi bir bi lim sel de lil le des tek len -

me mek te dir. 
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Kas lar, vü cu dun di ğer hüc re le rin den da ha az ok si je ne ih ti yaçKas lar, vü cu dun di ğer hüc re le rin den da ha az ok si je ne ih ti yaç

du yar lar. Bu ne den le, kas la ra ok si jen da ğı tı mı nı yap mak üze redu yar lar. Bu ne den le, kas la ra ok si jen da ğı tı mı nı yap mak üze re

fark lı bir mo le kül ya ra tıl mış tır. He mog lo bin ta şı dı ğı 4 ok si jenfark lı bir mo le kül ya ra tıl mış tır. He mog lo bin ta şı dı ğı 4 ok si jen

ile do ku la rın ge rek si ni mi ni kar şı lar ken, mi yog lo bin, ta şı dı ğıile do ku la rın ge rek si ni mi ni kar şı lar ken, mi yog lo bin, ta şı dı ğı

tek ok si jen ato mu ile kas la ra ha yat ve rir. Bu özel ta sa rımtek ok si jen ato mu ile kas la ra ha yat ve rir. Bu özel ta sa rım

Al lah'ın ku sur suz ya rat masıdır.Al lah'ın ku sur suz ya rat masıdır.

miyoglobin hemoglobin
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Ev rim ci le rin bu ko nu da ki id di ala rı mi yog lo bin mo le kü lü -

nün za man için de uğ ra dı ğı mu tas yon lar so nu cun da de ği şip

"ge li şe rek" he mog lo bi ne dö nüş tü ğü yö nün de dir. An cak he -

mog lo bin de, mi yog lo bin de son de re ce komp leks ya pı la rı

olan ve ol duk ça komp leks kim ya sal iş ler ger çek leş ti ren iki

özel mo le kül dür. Bu mo le kül ler  üze rin de her han gi bir mu tas -

yon et ki si, en kü çük bir de ği şik lik, ya pı nın ta ma men bo zul ma -

sı na yol aça cak ka dar et ki li dir. Mi yog lo bin mo le kü lü nün di zi -

li mi öy le si ne has sas tır ki, rast ge le mu tas yon lar bir ya na, di zi -

li me ya pı lan kont rol lü bir mü da ha le bi le, mo le kü lü iş lev siz bı -

ra ka bi lir. Da ha sı, ev rim ci le rin id di ala rı nı ka nıt la ya bil mek için,

mi yog lo bin ile he mog lo bin ara sın da ki her ge çiş aşa ma sı nın

fonk si yo nel (ve da ha sı bir ön ce ki aşa ma dan da ha ya rar lı) ol ma -

sı ge rek li dir. Oy sa böy le bir "ara form" ta rif edi le me mek te dir.
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Miyog lo bin mo le kü lü nün
di zi li mi tek bir ok si jen ato -
mu nu da ğı ta bi le cek
şe kil de ta sar lan -
mış özel bir di -
zi lim dir. Bu di -
zi li me ya pı la -
cak rast ge le
bir mü da ha le
bu özel yapıyı
bo za cak ve mo le -
kü lün iş lev siz kal ma sı -
na ne den ola cak tır.

balina sperm
miyoglobini



Bü tün bun la rın ya nı sı ra, he mog lo bi ni mi yog lo bi nin ge liş -

miş ha li ola rak ta nım la mak da son de re ce yan lış ve ya nıl tı cı -

dır. Mi yog lo bin, kas la rı bes le mek için, tek bir ok si jen mo le kü -

lü ta şı mak üze re yaratılmış özel bir mo le kül dür. He mog lo bin -

den fark lı ola rak böy le bir ya pı ya sa hip ol ma sı ve kas la rı yan -

mak tan kur tar ma sı, onun ya ra tıl mış ol du ğu nun açık de lil le -

rin den dir. Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, kas la ra, vü cut ta ki

di ğer hüc re ler den fark lı mik tar da ok si jen ak ta rı mı, vü cut ta ki

yaratılış ör nek le rin den bir ta ne si ni oluş tur mak ta dır. 

Bu id dia ile il gi li ola rak bir baş ka önem li boş luk, ev rim ci -

le rin he mog lo bi ni oluş tur du ğu nu id dia et tik le ri mi yog lo bi nin

kö ke ni ni he nüz açık la ya ma mış ol ma la rı dır.

Al yu var lar ‹h ti yaç Be lir li yor
Al yu var lar, ade ta yap tık la rı işin öne mi nin far kın da dır lar.

Bu ne den le sü rek li ola rak vü cut için de dev ri ye ge zer, ih ti yaç

tes pit eder ve ola ğa nüs tü bir du rum la kar şı kar şı ya kal dık la -

rın da da ted bir alır lar. Ör ne ğin, ok si je ni bı rak ma işi ni, çok ça -

lı şan ve ok si je ne acil ge rek si ni mi olan bir do ku nun ya nın dan

ge çer ken ya par lar. Bu ra da ge rek li olan ok si je ni do ku ya ile tir,

vü cu dun te mel be si ni olan şe ke rin ya kıl ma sın dan do la yı açı -

ğa çı kan kar bon di ok si ti alır, onu ak ci ğe re ta şır, ora da bı ra kır

ve ye ni den ken di le ri ne ok si jen bağ lar lar. 

Ya pı lan bu alış ve riş te, da ha ön ce de tay la rı nı açık la dı ğı mız

çok has sas bir den ge var dır. Al yu var hüc re le ri ne re de ok si jen

ge rek si ni mi var sa mut la ka ora ya doğ ru ha re ket eder ler. Ay nı

za man da vü cut ta al yu var hüc re si ne ih ti yaç olup ol ma dı ğı -

na da de ne tim ya pa rak ka rar ve rir ler. Bu de ne ti min

öne mi ise çok bü yük tür. Hüc re le ri ni zin ve vü cu du -

Harun
Yahya

69

Benzersiz Yaşam Sıvısı: Kan



Adnan
Oktar

70



nuz da ki ya pı la rın ok si jen siz ka la rak öl me si, ya pı lan bu ti tiz

de ne tim ne de niy le ön len miş olur. 

Yük sek çe bir da ğa tır ma nır ken vü cu du nuz da mey da na

ge len de ği şik lik ler de bu ti tiz de ne ti min bir so nu cu dur. Vü -

cut ta de ği şik lik ler mey da na gel me si nin ne de ni, yük sek lik art -

tık ça es ki si gi bi ra hat ok si jen bu la mı yor olu şu nuz dur. At mos -

fer de ki %21'lik ok si jen, yer  çe ki mi nin et ki siy le alt ta ba ka lar da

da ha yo ğun dur. Siz, da ha az yo ğun at mos fer ile kar şı laş tı ğı -

nız da bu or ta ma ilk baş ta uyum sağ la ya maz sı nız. Git gi de hal -

siz le şir, yü rü ye mez, bit kin dü şer, hat ta ba yı la bi lir si niz. Çün -

kü be de ni niz de ar tık, sağ lık lı ya şa mı nı zı de vam et ti re bil mek

için ye ter li ok si jen yok tur. An cak bu so run, Al lah'ın in san be -

de ni ne ver di ği ba zı des tek özel lik ler sa ye sin de çö zü lür. 

Ön ce lik le bu fark lı or tam da, vü cut alar ma ge çer. Vü cu dun

ilk ön le mi, kri tik do ku la rın, özel lik le bey nin, dü zen li bir şe kil -

de ça lış ma sı için ye te ri ka dar ok si jen alıp al ma dı ğı nı kont rol

et mek tir. Be yin, vü cu dun al dı ğı ok si je nin %20'si ni kul lan dı -

ğın dan, be de nin baş lı ca ko run ma sı ge re ken böl ge si dir. So lu -

num ve kalp da mar la rı nı mey da na ge ti ren sis tem ta ma men bu

gö re vi ye ri ne ge ti re cek şe kil de ya ra tıl mış tır. Kal bin ya kın la -

rın da ki kan da mar la rın dan bir ço ğu, ok si jen ba sın cın da ki düş -

me le re kar şı çok has sas bi yo lo jik te ra zi ler le do na tıl mış tır. İle -

ri de de tay la rı nı be lir te ce ği miz bu ko nu, Al lah'ın her şe yi bü -

yük bir den ge ile ya rat tı ğı ger çe ği nin bü yük bir de li li dir. Si nir

hüc re le riy le uya rı lan ak ci ğer kas la rı fa ali yet le ri ni hız lan dı rır

ve da ha faz la ha va nın ak ci ğer le re git me si için so luk alıp ver -

me ora nı nı ar tı rır lar. Yük sek bir or ta ma ilk çık tı ğı nız da ne fes

ne fe se kal ma nı zın ne de ni bu dur. Bu sı ra da ken di ne has

kim ye vi sa yaç lar la do na tıl mış olan be yin, ok si jen ba -

kı mın dan zen gin olan ka nın vü cut do ku la rı na da ha
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ça buk ulaş ma sı için kal be da ha güç lü ve hız lı at ma sı yö nün de

me saj lar gön de rir. 

Bü tün bun lar ge çi ci ted bir ler dir. Eğer bun lar alın ma say dı,

me ta bo liz ma da ki bu de ği şik li ğe uzun sü re da ya na bil me niz

müm kün ol maz, ol duk ça yor gun dü şer di niz. Asıl ka lı cı ted bir

ise bü tün bu olan lar son ra sın da ar ka plan da ger çek le şe cek tir. 

Dü şük yo ğun luk lu ha va da ok si jen de az dır. Bu sı nır lı ok si -

je ni ya ka la mak için ekst ra al yu var üret me iş le mi çok kı sa bir sü -

re için de baş lar. Da ğın yük sek ya maç la rı na çı kıp, ne fe si ni zin sı -

kış tı ğı nı his set ti ği niz hat ta ba yıl mak üze re ol du ğu nuz bu ra hat -

sız lık dö ne min den yak la şık bir kaç sa at son ra, vü cut ye ni or tam

için ka lı cı bir ted bir alın ma sı ge rek ti ği ne ka rar ve rir. Bu ka rar

üze ri ne, böb rek ve kıs men ka ra ci ğer ta ra fın dan "erit ro po ie tin"

adın da bir hor mon sal gı lan ma ya baş lar. Bu hor mon ke mik ili -

ği ne da ha faz la al yu var üre til me si yö nün de me saj lar gön de rir.

3 ila 5 gün için de "des tek kuv vet le ri" de ne bi le cek ye ni al yu var -

lar ka nın içi ne da ğı lır lar. 15. gün den son ra erit ro po ite in üre ti mi

aza la cak tır. Çün kü ar tık vü cut bu lun du ğu or ta ma uyum gös -

ter miş, be de nin alarm du ru mu so na er miş tir.34

Bu uyum ger çek ten de hay ran lık uyan dı rı cı dır. De niz se -

vi ye si ile 1800 m yük sek lik ara sın da ya şa yan la rın bir dam la

ka nın da yak la şık 5 mil yon al yu var hüc re si bu lu nur ken, da -

ha yük sek yer ler de ör ne ğin 4200 m yük sek lik te ya şa yan in -

san la rın bir dam la ka nın da yak la şık 7 mil yon al yu var hüc re -

si bu lu nur. 

Yük sek li ğe gö re üre ti len al yu var lar ın yapısı da de ği şir.

Yük sek le re çı kıl dık ça, be den de bu lu nan al yu var hüc re le ri de

çe şit li kim ya sal de ği şim le re uğ rar lar. Mey da na ge len bu

kim ya sal de ği şim ile, bu ye ni or tam da al yu var hüc -

re le ri nor mal den da ha çok he mog lo bin ta şır lar.
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Da ha sı, al yu var lar da ki he mog lo bin, yük sek li ğe bağ lı ola rak

da ha ça buk ok si jen yük le yip bo şal ta cak şe kil de ye ni bir

yapıda üre til me ye baş la nır. Di ğer or gan ve do ku lar da bu

akıl cı ted bir le re uyum sağ lar. Kas la ra ta şı nan ok si jen mik ta rını

müm kün ol du ğun ca azal ta bil mek için, kas la rın bo yut la rın da

fark edi lir de re ce de kü çül me mey da na ge lir. Bu ku sur suz sis -
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Yük sek le re çı kıl dık ça, ör ne ğin 4.200 m. yük sek lik te, bir
dam la kan da 7 mil yon al yu var hüc re si bu lu nur. Bu, nor -
ma le oran la da ha faz ladır. Kan da ki al yu var faz la lı ğı, ok si -
jen ora nı az olan böl ge ler de insanın ya şa mı nı de vam et -
ti re bil me si için alın mış önem li bir ted bir dir. 



tem sa ye sin de de ha fif bir baş ağ rı sı şek lin de ki ilk tec rü be niz -

den son ra 15-20 gün için de ye ni şart la ra uyum sağ lar sı nız.

Kalp atış la rı nız ar tık nor ma le dön müş tür ve ken di ni zi ra hat

his set me niz için de rin de rin ne fes al ma nı za ge rek kal maz.35

Bu mu az zam kont ro lü elin de bu lun du ran in sa nın ken di si

mi dir? Ok si jen ye ter siz li ği ne kar şı ko ya ma ya rak bay gın lık
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Deniz se vi ye si ile 1.800 m. yük sek lik ara sın da ya şa -
yan ki şi le rin bir dam la kan ın da 5 mil yon al yu var
hüc re si bu lu nur. Ok si jen ora nı nın bol ol du ğu bu böl -
ge ler de söz ko nu su oran, bir in sanın normal vücut
fonksiyonlarını yerine getirmesi için yeter lidir. 



aşa ma sı na ge len bir çok in sa nın, ken di be de nin de ki bu mü -

kem mel kur ta rı cı lar dan ha be ri bi le yok tur. O hal de, bu kont -

ro lü sağ la yan kim dir? Bu has sas sis te min ku ru cu su, Dar wi -

nist le rin öne sür dü ğü gi bi, rast ge le bir za man da rast ge le bir

şe kil de mey da na ge len mu tas yon lar ola bi lir mi? Sis tem o ka -

dar mü kem mel bir do na nı ma sa hip tir ve o ka dar akıl lı ha re ket

eder ki, ak lı nı kul la nan her in san bu ra da ku sur suz bir ya ra tı -

lı şın var ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. Üre tim ya pan or -

gan lar, ted bir alan do ku lar, bey ni ko ru ma ya ça lı şan kalp ve

da mar lar, en zim üre ti mi em ri ni ve ren uya rı cı lar, en zi mi üre -

ten böb rek ve ka ra ci ğer, bir bir le riy le müt hiş bir ko or di nas yon

için de sü rek li ha re ket ha lin de olan hüc re ler, tüm bun la rın sa -
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Beyin vü cu dun al dı ğı ok si je nin or ta la ma %20'si ni kul lan mak ta dır. Vü cut ta
ok si jen ek sik li ği başgös ter di ğin de ise ko run ma sı ge re ken ilk yer, be yin dir.
Kalp ve so lu num sis te mi bu özel or ga nı ko ru mak üze re özel ola rak ta sar lan -
mış çe şit li do na nım la ra sa hip tir. Be den içi ne alı nan ok sijeni çeşit li ön lem ler -
le ilk plan da bey ne gön derir ler. 



hip ol du ğu her pro te in, her en zim, her mo le kül, her atom ola -

ğa nüs tü dür. Be den için de hiç bir ka rı şık lık yok tur. 

Bü tün bu ola ğa nüs tü lük, Al lah'ın eş siz ve ku sur suz sa na -

tı dır. O, her şe yi ya rat mış tır, her ye re ve her şe ye Ha kim' dir.

Yer yü zün de ki bü tün var lık lar, bu var lık la rın için de ki sis tem -

ler O'nun bil gi si ve kont ro lü al tın da dır. O; gö ze ten, yö ne ten,

bü tün ya ra tıl mış la rı dü zen le ve den gey le ida re eden ve bir bi -

ri ne yar dım cı kı lan, Mü deb bir olan Al lah'tır. Yer yü zün de ki

her eser O'nun te cel li si dir ve O'na ita at eder. Çün kü Al lah ka -

ina tın ger çek sa hi bi dir. Ya ra tı lı şı O'na ait ol du ğu gi bi yö ne ti -

mi de sa de ce O'na ait tir. Al lah ayet le rin de bu önem li ger çe ği

şu şe kil de bil di rir: 

İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka İlah yok tur.

Her şe yin Ya ra tı cı sı 'dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, her şe -

yin üs tün de bir Ve kil 'dir. Göz ler O'nu id rak ede mez; O ise

bü tün göz le ri id rak eder. O, La tif olan dır, ha ber dar olan dır.

(Enam Su re si, 102-103)

Öm rü Tü ke nen Al yu var lar 
Kan sı vı sı için de ki se rü ven le ri  120. gü ne yak la şır ken, al yu -

var la rın ya şam sis tem le ri gi de rek da ha az ak tif du ru ma ge lir.

Hüc re ler yaş lan dık ça gi de rek da ha has sas laş ma ya baş lar lar.

Al yu va rın has sas la şan za rı do la şı mın sı kı şık nok ta la rın dan

ge çer ken yır tı la bi lir. Özel lik le 3 mik ro met re ça pın da ki kır mı -

zı da lak pul pa sın dan ge çer ken 8 mik ro met re ça pın da ki al yu -

var lar par ça la nır lar. Bu sı kış ma lar so nu cun da da la ğın pul pa -

sın da çok mik tar da al yu var par ça la rı bu lu nur. (Vü cut tan

her han gi bir se bep le da lak alın dı ğın da, söz ko nu su par -

ça lan ma ya şan ma ya ca ğın dan, kan da ki anor mal ve

yaş lı hüc re le rin sa yı sı da ar tar.) 
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Ya şa mı so na eren al yu var lar, vü cu dun bir çok böl ge sin de,

özel lik le ka ra ci ğer, da lak ve ke mik ili ğin de ki mak ro faj hüc re -

le ri ta ra fın dan par ça la nır lar. Bu par ça lan ma sı ra sın da al yu var

hüc re sin de bu lu nan he mog lo bin ser best ka lır. Son ra ki bir kaç

sa at için de mak ro faj lar he mog lo bin den de mi ri ayık lar ve bu -

nu kan da ta şı ya rak ya ye ni al yu var ya pı mı için ke mik ili ği ne

ya da da ha son ra kul la nıl mak üze re ka ra ci ğer ve di ğer do ku -
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Yaşa mı so na eren al yu var lar özel lik le ka ra ci ğer, da lak ve ke mik ili ğin de ki mak ro -
faj hüc re ler ta ra fın dan par ça la nır lar. Mak ro faj lar, he mog lo bin için de ki de mi ri

ayık lar ve bu nu de mir de po la rı na gö tü rür ler. He mog lo bin mo le kü lü nün
ge ri ka la nı ise, saf ra pig men ti ne dö nüş tü rü lür. Par ça la nan hüc re nin hiç -

bir par ça sı bo şa git memiş, tek rar kul lanıl mak üzere vücudun çeşit li
yer lerine gön deril miş tir. 
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lar da ki de mir de po la rı na gö tü rür ler. He mog lo bin mo le kü lü -

nün ge ri ka la nı ise mak ro faj lar ta ra fın dan bir saf ra pig men ti -

ne dö nüş tü rü lür. So nuç ta par ça la nan hüc re nin hiç bir par ça sı

bo şa git me den vü cu dun çe şit li böl ge le ri için tek rar kul la nıl -

mak üze re de po la nır.36

Böy le bir de po la ma sis te mi ne kim ne den ih ti yaç duy muş -

tur? Vü cu du mey da na ge ti ren par ça lar yal nız ca mo le kül ve

hüc re ler dir. Bun lar, atık la rı yok et me le ri ve de mir gi bi vü cut

için de ğer li mad de le ri son ra ki üre tim ler için sak la ma la rı ge -

rek ti ği ni na sıl öğ ren miş ler dir? Ara la rın da açık ça bir plan la ma

var dır. Al yu var la rın bel li za man lar da par ça lan ma la rı ge rek ti -

ği ne ka rar ve ren, par ça la ma gö re vi ni mak ro faj la ra ve ren bir

İra de ol du ğu açık tır. İş te bu İra de, ya rat tı ğı eser ler ve si le siy le

bi ze Ken di si' ni ta nı tan Rab bi miz Al lah'tır. O'nu ta nı ma mı zın

ve Yü ce li ği ni an la ma mı zın bir yo lu, ya rat tı ğı var lık lar da ki de -

tay la rı  dü şün mek tir. İn san be de ni nde in ce le di ği miz tüm bu

ha ri ka lık la r, bi zi Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ger çe ği nin ka nıt la -

rı ndan dır. 

Be den de ki söz ko nu su iş bö lü mün de mey da na ge le bi le cek

tek bir ak sak lık bi le son de re ce cid di ra hat sız lık la ra, hat ta

ölüm le re se bep ola bi lir. O hal de bü tün bun la rın rast lan tı ya da -

ya lı mu tas yon lar yo luy la, aşa ma aşa ma oluş ma sı müm kün

ola bi lir mi? El bet te ki böy le bir şey müm kün de ğil dir. De mi rin

dö nü şü mü nü sağ la yan en zim ler ek sik ol sa, vü cut ta de mir ek -

sik li ği mey da na ge le cek tir. Al yu var la rın üre ti mi ni sağ la yan

hor mon lar gö re vi ni yap ma sa, kan da ki al yu var mik ta rı git gi de

aza la cak tır. Bu nun gi bi da ha pek çok sis tem, bir bi riy le bü yük

bir ko or di nas yon için de ça lış mak zo run da dır. Do la yı sıy -

la, sis te min ku sur suz ola rak iş le ye bil me si için bü tün

par ça la rın ek sik siz ola rak bi ra ra da ol ma sı şart tır. Ve
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be de ni miz de, bir sis te min iş le me si için ge re ken tüm par ça lar

ek sik siz ola rak bi ra ra da dır. İş te bu, Al lah'ın Ken di kud re ti ni

biz le re ta nıt tı ğı mu ci ze ler den sa de ce bir ta ne si dir.

Do la yı sıy la Dar wi nist le rin, can lı la rın çe şit li aşa ma lar la ve

te sa dü fi olay lar la mey da na gel di ği yö nün de ki saç ma id di ala -

rı, her ko nu da ol du ğu gi bi bu ko nu da da des tek siz kal mış tır.

Vü cut hüc re le ri ne ha yat ta şı yan bir al yu va rın; ken di si ni üre -

ten ke mik ili ği, ken di si ni par ça la yan mak ro faj lar, içi ne yer le -

şen he mog bo lin, ok si je ni ta şı yan de mir, için de do laş tı ğı kan

sı vı sı, ken di si ni bü tün hüc re le re ta şı yan kan da mar la rı, ha re -

ke ti ni, ço ğal ma sı nı, azal ma sı nı sağ la yan sa yı sız en zim ve hor -

mon ve el bet te yol cu lu ğu nun baş lan gıç nok ta sı olan kalp ile

be ra ber var ol ma sı ge rek mek te dir. Bu par ça lar dan yal nız ca

bir ta ne si nin ek sik ol ma sı al yu va rı ken di ba şı na, hiç bir işe ya -

ra ma yan bir hüc re yı ğı nı ha li ne ge ti re cek tir. Bu du rum da,

kuş ku suz bu mü kem mel sis te min iş le yi şi için te sa düf ler den

ve ya ha ya li bir ev rim sü re cin den bah set mek müm kün de ğil -

dir. 

Vü cut ta mey da na ge len her iş lem, ya pı lan her iş bö lü mü,

ha re ke te ge çen her en zim, özen le ya ra tıl mış tır ve Al lah'ın em -

ri ne ta bi dir. Gel miş geç miş her in san da bu böy le ol muş tur ve

dün ya üze rin de şu an da ya şa mak ta olan mil yar la rın da her bi -

rin de bu müt hiş ya ra tı lı şın ka nıt la rı her an ha kim dir. Bu açık

ger çe ğe ya ra tı lış dı şın da açık la ma lar ge tir me ye ça lış mak, bü -

yük bir akıl sız lık ve so nu ca ulaş ma ya cak bir ça ba ola cak tır.

Çün kü Al lah'ın ku sur suz sa na tı göz ler önün de dir. Ku ran'da

bu ger çek şu şe kil de bil di ri lir: 

Al lah, her şe yin Ya ra tı cı sı 'dır. O, her şey üze rin de

Ve kil'dir. Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur.

Al lah'ın ayet le ri ne (kar şı) in kar eden ler ise; iş te on -

lar, hüs ra na uğ ra yan lar dır. (Zü mer Su re si, 62-63)
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Ye di ği niz lez zet li bir ye mek, so lu du ğu nuz ha va, için de

bu lun du ğu nuz or tam, to ka laş tı ğı nız in san lar si zin le ne ka dar

faz la ya ban cı mad de yi bu luş tu rur far kın da mı sı nız? Ki mi za -

man iç ti ği niz su da bi le si zi has ta ede bi le cek mik rop lar, ne za -

man ha re ke te ge çe ce ği bel li ol ma yan teh li ke li vi rüs ler var dır.

An cak gün için de de fa lar ca vü cu du nu za gi ren bu za rar lı mad -

de le rin var lı ğı nı an la maz sı nız bi le. Bu nun ne de ni si ze za rar lı

şey le ri tes pit edip yok et mek le özel ola rak gö rev len di ril miş

bir or du nun var lı ğı dır. Al lah'ın in san lar için bü yük bir ni met

ola rak ya rat tı ğı ve dün ya da eşi ben ze ri ol ma yan bu üs tün sa -

vun ma or du su, da mar la rı nı zın için de sü rek li ola rak dev ri ye

gez mek te dir. 

Ak yu var lar ya da di ğer adı ile lö ko sit ler, be yaz kan hüc re -

le ri dir. Nor mal şart lar da or ta la ma 1 mm3 kan da 6-10 bin ara -

sın da ak yu var bu lun mak ta dır. Do la şım için de or ta la ma 500

al yu va ra kar şı lık bir tek ak yu var bu lu nur. Eğer do la şım da ki

tüm ak yu var lar bi ra ra ya top la na bil se ler, bir kah ve fin ca nı nı

an cak dol du ra bi lir ler.37 An cak vü cut ta bir en fek si yon baş -

gös ter di ğin de ak yu var la rın sa yı sı 1 mm3 kan da 30 bi ne

ka dar yük se le bil mek te dir.38
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Bu hüc re ler sa vaş çı hüc re ler dir. Vü cu da gi ren her tür lü

ya ban cı mad de yi ta nır ve on lar la sa va şır lar. Bir kıs mı doğ ru -

dan mik rop lar la sa va şır ken, bir kıs mı da ya ban cı mo le kül le ri

ve mik rop la rı ta nı ya rak sis te mi uya rır.

Ak yu var lar ke mik ili ğin de üre ti lir ve ora da ya şar lar. Ke -

mik ili ği nin üre tim hı zı sa ni ye de 1.2 mil yon ak yu var hüc re -

si dir. Bu mik tar bir ömür bo yun ca ya rım ton ak yu var an la -

mı na gel mek te dir.39 Ke mik ili ği, ade ta bir sı ğı nak ve ya bir

de po dur ak yu var lar için. Kan da bir mik tar ak yu var hüc re si

ha zır bu lun mak ta dır. Ke mik ili ğin de ki ak yu var hüc re le ri

ise, an cak bir teh li ke du ru mu söz ko nu su ol du ğun da do la şı -

ma ka tı lır lar. On lar için kan, vü cu dun her ye ri ne ha re ket

ede bi le cek le ri eş siz bir ula şım ara cı dır. Kan yo lu ile vü cu da

gir miş olan mik rop lar yol bo yun ca yok edi lir, do ku la ra sız -

mış olan lar da ak yu var la rın uğ ra dık la rı do ku lar bo yun ca

or ta dan kal dı rı lır lar. 

Bir ak yu va rın kalp ten ba şa gi dip gel me si yak la şık 10 sa -

ni ye, ayak baş par ma ğı na ya ni vü cu dun kalp ten en uzak böl -

ge si ne ula şıp dön me si ise yak la şık bir da ki ka sü rer. Tek bir

ak yu var hüc re si nin bir gün için de vü cut ta yap tı ğı tur ise,

1000'den faz la dır.40 Ak yu var lar, çe kir dek li ve renk siz hüc re -

ler dir an cak çe kir dek li ol ma la rı na rağ men do la şı ma ka tıl dık -

tan son ra bö lün me ye te nek le ri ni kay be der ler. Amaç la rı ar tık

bö lün mek de ğil, sa vaş mak tır. Do la şı ma ka tıl ma la rı nın ar dın -

dan ömür le ri kan da 3-4 sa at, do ku lar da ise 3-4 gün dür.41

Al lah'ın, vü cu du ko ru mak için özel ola rak ya rat tı ğı bu sa vaş -

çı lar 3-4 gün için de, teh li ke du ru mu nu or ta dan kal dı rır lar.

Cid di en fek si yon du rum la rın da ak yu var la rın ya şam sü re -

si ge nel lik le bir kaç sa ate ka dar dü şer. Çün kü bu hüc -

re ler hız la ha sar alan böl ge ye iler ler, bu ra da gö rev -
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le ri ni ye ri ne ge ti rir ve iş le ri bit ti ğin de son de re ce yor gun düş -

müş ol duk la rın dan kı sa sü re de ölür ler. Ama bu sı ra da en fek -

si yo nun or ta dan kal dı rı la bil me si için ke mik ili ğin de üre tim

de vam et mek te dir. Vü cut ta bir en fek si yon du ru mu ol ma dı -

ğın da da, ak yu var lar ba şı boş de ğil dir ler. Vü cu du düş man lar -

dan ko ru ma sa lar da ya pa cak çok önem li bir iş le ri var dır. Ak -

yu var lar, vü cut ta ki 100 tril yon hüc re nin her bi ri ni gün de bir -

kaç de fa kont rol ede cek şe kil de dev ri ye ge zer ler. Bu dev ri ye

sı ra sın da has ta lık lı ve yaş lan mış hüc re le ri tes pit edip yok

eder ler. Hat ta yaş lan mış ve gö rev ya pa ma ya cak olan ak yu var

hüc re le ri de di ğer ak yu var lar ta ra fın dan or ta dan kal dı rı lır. 

Ak yu var kav ra mı, as lın da tek tip bir hüc re yi tem sil et me -

mek te dir. Ge nel an lam da ak yu var la rı oluş tu ran hüc re ler, bü -

yük lük le ri ne ve çe kir dek li olup ol ma dık la rı na gö re be şe ay rı -

lır lar. Bun lar; len fo sit ler (T ve B), mo no sit ler, nöt ro fil ler, özo -

no fil ler ve ba zo fil ler dir. Bu hüc re le rin ara la rın da ki iş da ğı lı mı

ise ger çek an lam da ku sur suz dur. 

Sa vun ma As ker le ri nin ‹fl Bö lü mü 
Vü cu dun Giz li Ko ru yu cu su Ba zo fil ler 
Bir çok in san sis te min ku sur suz lu ğu nun bir ge re ği ola rak

kan da pıh tı olu şu mu nun vü cu da ge ti re bi le ce ği risk ler den ge -

nel de ha ber siz ya şar. Oy sa bi raz dan de tay la rı na de ği ne ce ği -

miz gi bi ka nın pıh tı laş ma sı iş le mi, ben zer siz, ku sur suz ve ha -

yat kur ta rı cı bir sis tem ol ma sı nın ya nın da, yan lış iş le yip vü cut

için de pıh tı oluş tur du ğu tak dir de in san ya şa mı için bü yük bir

teh li ke  oluş tu ra bil ecek bir sis tem dir.

Kan, dı şa rı ya çı kıp ha va ile bir leş ti ği an da pıh tı laş -

ma ya baş lar. Bu, bi zim ha ya tı mı zı kur ta ran mü kem -
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Genel an lam da ak yu var lar adı nı ver di ği miz sa vun ma hüc re le ri as lın da fark lı
gö rev le re sa hip çe şit li as ker ler den oluş muş tur. Yu ka rı da ki şe ma da gö rü len
mü kem mel iş  bö lü mü ile her sa vun ma hüc re si, ne re de han gi gö re vi ye ri ne
ge tir me si ge rek ti ği ni bi lir. Al lah'ın in san lar için bir ni met ola rak ya rat tı ğı bu
sis tem sa ye sin de vü cu dun sa vun ma sı son de re ce hız lı ve et ki li bir şe kil de
ger çek leş mek tedir.

Kan hücresinin
türü

Kandaki yaşam
süreleri Fonksiyonları

Nötrofil

Özonofil

Bazofil

Monosit

B Lenfosit

T Lenfosit

7 saat

3 gün

birkaç saat ila
birkaç gün

8-12 gün

bağışıklık savunması

parazitlere karşı savunma

enfeksiyonel savunma

bağışıklık tetkiki

antikor üretimi

hücresel savunmabellek hücreleri
yıllarca

yaşayabilir

bellek hücreleri
yıllarca

yaşayabilir



mel bir sis tem dir. An cak kan, eğer dı şa rı da ol du ğu gi bi gez di -

ği da mar lar için de de pıh tı la şır sa, iş te bu du rum ya şa mı çok

kı sa bir sü re de so na er di re bi lir. Bu nun için kü çü cük bir kan

pıh tı sı nın, kal be gi den da mar lar dan bir ta ne si ni tı ka ma sı ye -

ter li dir. İş te bu teh li ke, ba zo fil ler ta ra fın dan or ta dan kal dı rıl -

mak ta dır. 

Ba zo fil ler ka na "he pa rin" adı ve ri len bir mad de bı ra kır lar.

Bu özel mad de, ka nın da mar la rın için de iken pıh tı laş ma sı nı

ön ler. Bir baş ka de yiş le, vü cut ta mey da na ge le bi le cek muh te -

mel bir teh li ke, da ha teh li ke or ta ya çık ma dan alı nan bir ön lem

ile gi de ril mek te dir. İş te bu, in san vü cu du nu in ce ler ken sü rek -

li ola rak kar şı laş tı ğı mız önem li bir ger çek tir. Ted bir, teh li ke

baş gös ter me den ön ce alın mak ta dır. 

He pa rin, ka nı sa de ce pıh tı lar dan de ğil da ma rı tı ka ya cak

baş ka mad de ler den de ko rur. Kan da ki yağ, bu nun bir ör ne ği -

dir. He pa rin mad de si, yağ lı bir ye mek yen dik ten son ra da fa -

ali yet ha lin de dir ve ya pı lan bu te miz lik ya şa mın de va mı için

son de re ce önem li dir.42

He pa rin, in san be de ni nin her de ta yın da or ta ya çı kan yara-

tılışın bir baş ka ör ne ği dir. Di ğer tüm or gan lar, do ku lar, mo le -

kül ler ye rin de ol sa, an cak he pa rin ol ma sa, in san ya şa mı sü re -

me ye cek tir. Bir çok in sa nın tüm bu kompleks sis tem den ha ber -

siz bir şe kil de, ra hat ça ya şa ya bil me si sis te min mü kem mel li ğin -

den kay nak lan mak ta dır. Bu ka dar komp leks, iç içe geç miş, son

de re ce has sas den ge le re da ya lı bir sis te min Dar wi nizm'in id dia

et ti ği gi bi kör te sa düf le rin ürü nü ol ma sı ise ola nak sız dır. Ya -

şam in ce len dik çe, ev ri min ger çek leş me si ke sin ola rak im kan sız

bir sü reç ol du ğu tek rar tek rar or ta ya çık mak ta, ya ra tı lış de -

lil le ri de bü tün açık lı ğı ile göz ler önü ne se ril mek te dir. 
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Pa ra zit Av c› s› Eo zi no fil ler
Bu ak yu var tü rü nün düş man la rı ya ka la ma ko nu sun da ki

ye te nek le ri, vü cu dun dev sa vu nu cu la rı olan mak ro faj lar ka -

dar ge liş miş de ğil dir. An cak eo zi no fil ler bir ko nu da us ta dır -

lar: Vü cu da gi ren pa ra zit le ri he men or ta dan kal dı rır lar. 

Pa ra zit ler, vü cut ta ki di ğer sa vun ma hüc re le ri ta ra fın dan

ele ge çi ri le me ye cek ka dar bü yük tür ler. Bu ne den le vü cu dun

sa vun ma hüc re le ri, tüm mik rop la ra kar şı mü kem mel bir sa vaş

ve re bil me le ri ne kar şın pa ra zit le r üze rin de et ki li de ğil dir ler.

An cak el bet te bu in san be de ni için bir ek sik lik de ğil dir. Eo zi -

no fil le rin var lı ğı, pa ra zit le rin or ta dan kalk ma sı için ye ter li dir.

As lın da pa ra zit ler, eo zi no fil ler den de bü yük tür. Bu na rağ men

eo zi no fil ler pa ra zi te tu tu nup onu öl dür me yi ba şa rır lar.43

Ke mik ili ğin de üre til me le ri nin son ra sın da, ezo no fil ler do -

ku la ra doğ ru yol cu luk eder ler. Pa ra zit ler vü cu da gir dik le rin -

de, len fo sit ve nöt ro fil ler, he men ezo no fil le ri ha re ke te ge çi re -

cek en zim ler sal gı lar lar. Ezo no fil le rin pa ra zit le ri öl dür me yön -

tem le ri ise söz ko nu su ya ban cı hüc re nin içi ne tok sik mad de

sal gı la ma şek lin de dir. Bu sa vun ma hüc re le ri, biz le ri ol duk ça

önem li teh li ke ler den her sa ni ye ko ru ma la rı na rağ men, ezo no -

fil le rin ya pı sı ve fonk si yon la rı hak kın da bi li nen ler ol duk ça az -

dır.44 Dar wi nist le rin ge li şi mi ni te sa düf le re bağ la ma ya ça lış tık -

la rı bu mü kem mel ya pı  he nüz tam ola rak çö zü le me miş tir. El -

de edi len her de tay bu hüc re le ri Al lah'ın ku sur suz bir yaratı-

lışla var ettiğini or ta ya koy mak ta dır.

Mo no sit ve Nöt ro fil ler ‹fl Ba fl›n da
Yu ka rı da say dı ğı mız be yaz kan hüc re le ri nin tü mü

in san be de ni ni ko ru mak için gö rev len di ril miş as -

Adnan
Oktar

90

KAN VE KALP MUCİZESİ



ker ler dir. Al dık la rı isim ler, fark lı fonk si yon lar gös ter me le rin -

den kay nak lan mak ta dır. Bu nun la bir lik te ara la rın da na sıl bir

gö rev da ğı lı mı ol du ğu nu bil mek önem li dir. Bu ne den le, ön ce -

lik le nöt ro fil le rin ger çek leş tir dik le ri "fa go si toz" iş le mi ni in ce -

le mek te fay da var dır. Bu iş lem, mo no sit le rin ge liş miş şe kil le ri

olan mak ro faj lar ta ra fın dan da uy gu la nan bir yön tem dir.

Fa go si toz iş le mi, as lın da bir hüc re nin na sıl "akıl" kul lan dı ğı -

nı an la ya bil mek için ye ter li bir de lil dir. Vü cu da gi ren sin si bir
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(a) Makrofaj, çoğalmış olan bak-
terinin üzerine doğru bir uzantı
fırlatır. (b) Böylece bakteri mak-
rofaj tarafından yakalanır. (c)
Daha sonra makrofaj, bakterinin
hücre zarını delerek onun içini
boşaltır. 

Ancak savunma işlemi burada sona ermez. Bakteriden kalan artık parçala-
rın temizlenmesi için makrofaj, bakterinin kimlik bilgilerini alır ve bir
flama gibi kendi üzerine yapıştırır. Bu flama, bir başka savunma hüc-
resi olan lenfositlerin daha önce vücuda giren bakteriler hakkında
bilgi sahibi olmalarını sağlar.
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sal dır gan, bu yön tem le ön ce ke lep çe le nir, son ra et ki siz ha le ge -

ti ri lir ve ar dın dan da yok edi lir. Yön tem son de re ce sis tem li ve

her tür lü ya ban cı mad de yi or ta dan kal dı ra bi le cek ka dar da et ki -

li dir. 

Fa go si toz iş le mi ni ger çek leş ti ren hüc re le re ge nel ola rak

"fa go sit ler" adı ve ril mek te dir. Fa go sit le rin en önem li özel li ği

da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, akıl lı bi rer var lık gi bi ha re ket

et me le ri ade ta et ra fı tef tiş ede rek düş man hüc re yi he men teş -

his et me le ri, ona ka çış ve ha yat ta kal ma im ka nı ver me me le ri -

dir. Bu hüc re ler, ya lan cı ayak lar yar dı mı ile düş man hüc re yi

ken di iç le ri ne ala rak par ça lar ve sin di rir ler. Bu nu ya par ken,

bu hüc re le rin vü cu da gir miş olan bir ya ban cı yı na sıl ta nı dık -

la rı nın üze rin de dur mak ge rek mek te dir. Bu ol duk ça önem li -

dir çün kü vü cut için de ki mik ros ko bik can lı la rın tü mü bir bir -

le ri ne ben zer ler. Pe ki bu ayı rım na sıl ya pı lır? 

Vü cu dun do ğal ya pı la rı, fa go si to za di renç li pü rüz süz yü -

zey le re sa hip tir. Al lah'ın vü cut hüc re le ri ne do ğal pü rüz süz

bir ya pı ver me si nin özel bir hik me ti ve öne mi var dır. Fa go sit -

ler ge nel lik le sal dır gan hüc re le ri dış yü zey le rin den ta nır lar.

Pü rüz süz lük, on la ra kar şı laş tık la rı hüc re nin "dost" ol du ğu

me sa jı nı ve rir. Ama eğer bu dost hüc re nin yü ze yin de her han -

gi bir se bep le bir pü rüz len me mey da na ge lir se bu du rum da

fa go sit le ri dur dur ma nın im ka nı yok tur. Vü cu dun ken di do -

ku su, ken di sa vaş çı sı ta ra fın dan yok edi lir. 

Pü rüz süz ya pı nın ya nı sı ra vü cu dun do ğal ya pı la rı nın pek

ço ğu fa go sit le ri iten ko ru yu cu pro te in kı lıf la rı na sa hip tir. Bu

kı lı fın özel ve ger çek an lam da mu ci ze vi bir sa vun ma me ka -

niz ma sı var dır. Fa go sit le rin avı olan ya ban cı par ça lar da

ve ölü do ku lar da söz ko nu su ko ru yu cu kı lıf bu lun ma -

mak ta dır. 

Adnan
Oktar

92

KAN VE KALP MUCİZESİ



Bü tün bun la rın dı şın da ba ğı şık lık sis te mi nin fa go sit le re

yar dım cı olan özel bir fonk si yo nu bu lun mak ta dır. Ba ğı şık lık

sis te mi, ge nel lik le bak te ri gi bi ya ban cı la ra kar şı an ti kor lar ge -

liş ti rir. Bu an ti kor lar be lir le dik le ri bak te ri le rin üzer le ri ne tu tu -

nur ve bak te ri yi fa go si toz için el ve riş li ha le ge ti rir ler. An ti ko -
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saldırıya
uğrayan vücut
hücresi

doğal
öldürücüler

mikrop

olgun makrofaj

monositler

(1) makrofajlar 
mikroba
saldırır

(2) makrofajlar
mikrobu parçalar ve
bu parçalardan
bazılarını kendi
yüzeyine yapıştırır. 

(3) savunma
hareketi başlar

(4) proteinler 
salgılanır

(6) vücut ısısı artar

(5) monositler, olgun
makrofajlar haline
dönüşmeye başlar.

doğal öldürücüler
hastalıklı vücut
hücrelerine
saldırır.

Mak ro faj lar yü zey le rin den ta nı dık la rı
düş man hüc re le ri ne sal dı rır ve hüc re -
nin bir bö lü mü nü ken di üst le ri ne ya pış -
tı rır lar. Bu, vü cut ta düş man ol du ğu nu
ha ber ve ren ve sa vun ma ha re ke ti ni
baş la tan en önem li uya rı dır.

Mak ro faj lar, mik ro bu ele ge çir dik ten son ra (1) böl ge sel bir il ti hap lan ma
baş lar. Mak ro faj lar mik ro bun yü ze yin den par ça la rı ken di üzer le ri ne
ya pış tı rır lar. (2) Bu da sa vun ma sis te mi nin ha re ke te geç me si ni (3)
ve pro te in le rin sal gı lan ma sı nı sağ lar. (4) Ba zı pro te in ler mo no sit -
le rin ge liş me si ni hız lan dı rır (5), ba zı la rı da ate şin yük sel me si ne
ne den olur. (6)
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run yön te mi ise şa şır tı cı dır. An ti kor bu nu, bir yan dan bak te ri -

ye bir yan dan da fa go sit le re tu tu na rak ger çek leş ti rir.45

Vü cut için de ki bir hüc re nin ken di gö re vi ni bi le rek, vü cut -

ta ya ban cı avı na çık ma sı ve bu nun için çe şit li do na nım la ra sa -

hip ol ma sı akıl sa hi bi her in sa nı bi raz du rup dü şün dür me li -

dir. Fa go sit ler bir gün, ani den ka rar de ğiş ti rip ok si jen ta şı ma -

ya baş la maz ve ya bir kas hüc re si ha li ne gel mez ler. On lar, sa -

vun ma nın bir par ça sı ola rak ye ri ne ge tir me le ri ge re ken gö re -

vi, her ye ni gün mut la ka ek sik siz ce ger çek leş ti rir ler. Yap tık la -

rı iş son de re ce zor ve ay nı za man da da ol duk ça risk li dir. Ama

bak te ri yi ta nı yıp teş his et me ko nu sun da hiç bir za man ya nıl -

maz lar. On lar, göz le ri ol ma dı ğı hal de gö rür, be yin le ri ol ma dı -

ğı hal de "ak le der ler ve dü şü nür ler". Bu du rum da yap tık la rı -

nın göz le, be yin le ve ya bir baş ka fi zik sel özel lik le bağ lan tı sı -

nın ol ma dı ğı açık tır. On lar, yer yü zün de ki her can lı yı ku sur -

suz özel lik ler le do na tan ve "her an" gö ze ti mi al tın da tu tan Al -

lah'ın em ri al tın da dır lar. Sa hip ol duk la rı sis tem ler de ki mü -

kem mel li ğin se be bi bu dur. Al lah aye tin de şöy le bil di rir: 

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

bun la rın ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten Al lah'ın

her şe ye güç ye tir di ği ni ve ger çek ten Al lah'ın il miy le her şe yi

ku şat tı ğı nı bil me niz, öğ ren me niz için. (Ta lak Su re si, 12)

Düfl man K›s ka ca Al› n› yor 
Do ku la ra gi ren nöt ro fil ler ol gun hüc re ler ol duk la rı için

he men fa go si to za baş la ya bi lir ler. Nöt ro fil, ya ban cı hüc re ye

yak la şın ca, ön ce bu hüc re ye do ku nur ve hüc re et ra fın da çe -

şit li yön le re doğ ru gi den ya lan cı kol lar uza tır. Kar şı lık -

lı kol lar hüc re yi sa rar, hüc re et ra fın da kar şı la şır ve

bir bir le riy le kay na şır lar. Ya ban cı hüc re ar tık nöt ro -
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fi lin için de dir. Hüc re da ha son ra hüc re za rı nı kay be de rek nöt -

ro fil si top laz ma sı nın içi ne doğ ru çö ker. Bir nöt ro fil, öl me den

ön ce ge nel lik le 5-20 bak te ri yi fa go si te ede bi lir, ya ni yok eder.  

Mo no sit le rin ise gö rev le ri ni ye ri ne ge tir mek için ön ce ge -

liş me le ri ge rek mek te dir. Mak ro faj la rın ilk ha li olan mo no sit -

ler, do ku la ra geç me den ön ce kan da 10-20 sa at ka dar do la şır -

lar. Do ku la ra geç tik ten son ra şi şe rek ge niş ler ve mak ro faj

ha li ni alır lar. Fa go si toz iş lem le ri sı ra sın da par ça lan ma -

dık ça ay lar ca hat ta yıl lar ca ya şa ya bi lir ler. Do ku

mak ro faj la rı do ku lar da sü rek li ola rak en fek si yon la -
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Antijen Tanıtıcı Makrofaj
Mak ro fa jın vü cu da gi ren is ti la cı hüc re yi ya ka la yıp, yok et me yön te mi son de -
re ce sis tem li dir. Mak ro faj, an ti je nik mad de yi ya ka lar ve onu MHC klas 1 ve 2
böl ge le ri ni oluş tur mak için kul la nır, iş le me ta bi tu tar. An ti jen, MHC pro te ini -
ne bağ la na rak T hüc re le ri nin yü zey re sep tör le ri ne uya cak yü zey komp lek si ni
mey da na ge ti rir. Komp lek sin içer di ği MHC pro te ini öl dü rü cü T hüc re si ne mi
yok sa yar dım cı T hüc re si ne mi bağ la na ca ğı na ken di si ka rar ve rir. 

bulaşıcı 
madde

antijen

antijen

lizozom

virütik
veya
kanserli
madde

lizozom

Makrofaj antijenik
maddeyi yakalar.
Antijenik madde

kuşatılır ve işleme tabi
tutulur.

Antijenik madde
yeni bir MHC klas II
proteiniyle birleşir.

Yeni birleşen MHC
klas II bölgesi oluşur.

MHC klas II antijen
bölgelerine sahip anti-
jen tanıtıcı makrofaj 

dış istilacılara (bakteri, mantar) 
karşı savunma

Virütik veya kanserli antijen-
lere karşı savunma

Yeni birleşen
MHC klas I

bölgesi
oluşur.

Virütik veya kanserli
proteinler parçalanır
ve MHC klas I pro-

teiniyle birleşir.

Makrofaj virütik veya
kanserli maddeyi
yakalar. Antijenik

madde kuşatılır ve
işleme tabi tutulur.

MHC klas I antijen böl-
gelerine sahip antijen

tanıtıcı makrofaj 

Yeni tip II
antijen
bölgesi

Yeni tip I
antijen
bölgesi



ra kar şı sa vun ma sağ la yan ku sur suz bir sis tem dir. Fa go si toz

yön tem le ri ise nöt ro fil ler den da ha fark lı dır. Ge nel lik le 100

bak te ri yi fa go si te ede bi le cek ye te ne ğe sa hip tir ler. Nöt ro fil ler,

bak te ri ler den bü yük par ça la rı fa go si te ede mez ken, mak ro faj -

lar çok da ha bü yük par ça la rı da or ta dan kal dı ra bi lir ler. 

Nöt ro fil ler fa go si te et tik le ri hüc re le ri ge nel lik le ken di iç le -

rin de sin di rir ler. Bu sin di rim so nu cun da bak te ri den ze hir li

mad de ler sal gı la nır ve nöt ro fil en faz la 25 bak te ri yi fa go si te

et tik ten son ra, bu ze hir li mad de ken di ölü mü ne ne den ola cak

ka dar ar tar. Bir an lam da nöt ro fil, bi zi ya şat mak için ken di ni

fe da et mek te dir. Bun dan son ra ar tık ze hir li bir za rar lı mad de

ha li ne ge len nöt ro fil, mak ro faj lar ta ra fın dan fa go si te edi le rek

yok edi lir. 

Mak ro faj lar ise düş man la rı nı sin dir dik ten son ra, atık par -

ça la rı dı şa rı ya bı ra ka bil me ye te ne ği ne sa hip tir ler. Bu ne den le

ze hir len me teh li ke le ri yok tur. Bu nun bir so nu cu ola rak ol duk -

ça faz la sa yı da bak te ri öl dür dük ten son ra bi le ay lar ca hat ta

yıl lar ca ya şa ya bi lir ler.46

Bü tün bu an lat tık la rı mız, kar şı laş tı ğı mız her sis tem de

hay ran lık la iz le di ği miz Al lah'ın son suz ak lı nın bi rer de li li dir.

Vü cut için de ki kü çü cük can lı la rın, bir düş ma nı fark edip ona

kar şı ted bir ler al ma sı, hay ran lık uyan dı rı cı bir du rum dur. An -

cak bu kü çük can lı lar, düş man la rı nı sa de ce öl dür mek le kal -

maz lar. Bu düş ma nın bir da ha vü cu da gir me si du ru mun da

ona kar şı ha zır lık lı ol mak için ön lem de alır lar. Bu amaç la

mak ro faj, düş man hüc re yi yu tun ca, on dan, an ti jen ola rak

isim len di ri len ve düş ma nın kim lik bil gi le ri ni içe ren bir bö lü -

mü ko pa rır. Bu an ti je ni bir fla ma gi bi ken di yü ze yi ne yer -

leş ti re rek ta şı ma ya baş lar. Bu fla ma, sa vun ma nın baş

kah ra man la rı olan len fo sit le rin reh be ri dir. Mak ro -
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faj la rın sağ la dı ğı bu ön eği tim sa ye sin de vü cu dun di ğer sa -

vun ma hüc re le ri olan len fo sit ler, vü cu dun ana düş man la rı nı

ta nır lar. Bu düş man lar vü cu da tek rar gir dik le rin de len fo sit ler

ta ra fın dan ani den yok edi le cek ler dir. 

Tüm bu ger çek le ri akıl cı ve ön yar gı sız bir bi çim de de ğer -

len di ren bir in san, can lı la rın kö ke ni nin rast lan tı la ra da ya lı bir

"ev rim sü re ci" ol du ğu hi ka ye si nin ge çer siz li ği ni kav ra ya cak -

tır. El bet te bü tün bu ger çek le ri bil di ği hat ta de tay la rı nı in ce le -

di ği hal de ıs rar la ev rim te ori si nin sa vu nu cu lu ğu nu ya pan ki -

şi ler de var dır. Fa kat bu ki şi ler, bu ko nu da son de re ce dog ma -

tik dav ran mak ta, sa de ce Al lah'ın apa çık var lı ğı nı ka bul et me -

mek için ya ra tı lış de lil le ri ne di ren mek te dir ler. Yer yü zün de ki

bir bi rin den çe şit li ve hiç bir şüp he ye yer ver me yen de lil le re

rağ men, de lil siz bir te ori de sap la nıp kal ma la rı, baş ka açık la -
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Savun ma sis te mi nin ele man la rı sa de ce düş ma nı öl dür mek le kal maz
ay nı za man da düş ma nın vü cu da bir da ha gir me si du ru mun da
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ma ka bul et me me le ri, in kar la rı nın psi ko lo jik te mel li ol du ğu na

işa ret eder. 

Üs tün güç sa hi bi Rab bi miz olan Al lah'a bo yun eğip,

O'nun ya rat tık la rı nı tak dir edip O'nu yü celt mek, ken di ben lik -

le ri ni ilah edin miş bu in san la ra zor ge lir. Oy sa yap ma la rı ge -

re ken sa de ce Al lah'ın mut lak ha ki mi ye ti ni gö rüp, bu nu ge re -

ği gi bi tak dir edip Al lah'a şük ret mek tir. Al lah'ın yer yü zün de -

ki eser le ri ni in ce le yip ta nı yan, her ge çen gün ye ni muh te şem

özel lik ler keş fe den ve Al lah'a iman eden in san lar gün geç tik -

çe art mak ta dır. Öy le ki gü nü müz de ev rim sap lan tı sın dan kur -

tu la rak bu ger çek le ri gör me ye baş la yan çok faz la sa yı da bi lim

ada mı var dır. 

Or du nun Bafl ku man dan la r›: Len fo sit ler 
Mak ro faj la rın sağ la dık la rı ko ru ma vü cut için ger çek ten de

son de re ce önem li dir. Düş man la rın is ti la sı, bi rin ci plan da bu

akıl lı hüc re le rin fa ali yet le ri sa ye sin de sin di ril mek te dir. Pe ki

mak ro faj lar bu ka dar yo ğun bir fa ali yet için de ler se, bir baş ka

öl dü rü cü hüc re olan len fo sit le rin var lı ğı ne den ge rek li dir?

Ne den vü cut için ikin ci bir ko ru ma ya ih ti yaç du yul mak ta dır? 

Bu nun ne de ni is ti la cı la rın fark lı özel lik ler de ola bil me le ri -

dir. Her an bi zim le bu lu şa bi le cek muh te mel düş ma nla ra kar -

şı be den için de ay rı ay rı ted bir ler alın mış tır. Ki mi za man çok

kap sam lı ve kuv vet li bir or du ya ih ti yaç du yu la bi lir. Çün kü

ba zı düş man lar, iş gal et tik le ri be de ni tü müy le ele ge çi re bi le -

cek ka dar güç lü ola bil mek te dir ler. İş te böy le teh li ke li du rum -

lar da len fo sit ler dev re ye gi rer ve iş gal ci ler le sı cak bir sa va -

şa baş lar lar. 

Len fo sit ler, düş man la rı dur du ra cak ze hir li kim -

ya sal si lah la ra sa hip tir ler. Bir kaç mik ron bü yük lü -
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ğün de ki bir hüc re nin, ze hir üre ti mi ne baş la ya bil me si ve bu nu

ge rek li yer ve du rum lar da da kul lan ma yı ba şa ra bil me si kuş -

ku suz muh te şem bir yaratılış delilidir. Tek no lo jik im kan la rı

olan akıl sa hi bi bir in san için bir ze hi rin üre ti le bil me si son de -

re ce kompleks bir iş lem dir. Oy sa bu ra da ki üre ti ci, kan da do -

la şan her han gi bir hüc re dir ve kuş ku suz hiç bir kim ya bil gi si -

ne sa hip de ğil dir. Da ha sı, üs tün ye te nek li len fo sit için sa de ce

bu ze hi re sa hip ol ma sı da ye ter li de ğil dir. Onu ne re de mu ha -

fa za et me si ve ne re de kul lan ma sı ge rek ti ği ni tes pit et me si ge -

rek mek te dir. Ak si tak dir de hem ken di si ta şı dı ğı ze hir den do -

la yı za rar gö re cek hem de vü cut, ken di as ker le ri nin sal dı rı sı

ile ye nik dü şe cek tir. 

Len fo sit ler o ka dar ted bir li ve akıl lı dır lar ki, özel lik le ri ni

an la tır ken ade ta şu ur lu bir in san dan bah se di li yor iz le ni mi ne

ka pı la bi lir si niz. As lın da bu kar şı laş tır ma bi le ye ter li de ğil dir.

Çün kü şu ur lu ve ted bir li bir in san bi le is ter is te mez ha ta ya pa -

bi lir. Oy sa len fo sit ler için bu ih ti mal ge çer li de ğil dir. Bu akıl lı

hüc re le rin ön ce lik le vü cut ta ra fın dan ken di le ri için üre ti len ze -

hi ri ne ken di le ri ne ne de biz le re za rar ver me ye cek şe kil de ta şı -

ma la rı ge rek mek te dir. 

Len fo sit ler, bu mad de nin muh te mel za ra rı nı bi lir ce si ne

ze hi ri ken di hüc re zar la rın da bu lu nan ke se cik le rin için de ta -

şır lar. Len fo sit le rin bü yük bir ted bir le ta şı dık la rı bu ze hi ri

han gi hüc re ye en jek te ede cek le ri ni bi li yor ol ma la rı ge rek mek -

te dir. Bu bil gi den yok sun ol ma la rı son de re ce bü yük bir teh li -

ke dir, çün kü bu us ta sa vaş çı lar vü cut ta ki "her hüc re yi" or ta -

dan kal dı ra bi le cek ka dar güç lü dür ler. Düş man ile dos tu ayırt

ede me me le ri vü cut ta ki tüm hüc re le rin ölü mü ne ne den

ola bi lir. 
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Tıp bi li mi ile uğ ra şan lar, bu üs tün ye te ne ğe hay ret le şa hit

olur lar. Len fo sit ler düş man hüc re le ri ta nır, bu hüc re le re yak la -

şır ve yan la rın da ta şı dık la rı ze hi ri bu düş man hüc re nin içi ne

en jek te eder ler. Göz le ri ve ya kol la rı ol ma yan bir mik ro or ga -

niz ma na sıl olup da, gö rü nür de bir bi rin den pek far kı ol ma yan

bu mik ro can lı la rı ayırt ede bil mek te dir? Len fo sit le rin bu iş lem

sı ra sın da kul lan dık la rı yön tem le r ger çek ten de şa şır tı cı dır. 
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T hücresi çekirdeği

T hücresi
boşluğu

öldürücü T
hücresinin içi

hedef
hücrenin içi

T hücresi
zarı

hedef
hücrenin zarı

perforin
molekülleri

Sağ da T hüc re le ri kan -
ser hüc re si ne sal dı rı yor.
Aşa ğı da bu iş lem sı ra -
sın da T hüc re si nin yap -
tık la rı gö rü lü yor. Öl dür -
me iş le mi sı ra sın da T
hüc re si için de ki per fo rin
pro te ini ni açı ğa çı ka rır.
Per fo rin pro te in le ri he -
def te ki hüc re nin za rın da
de lik açar lar. Böy le ce sı -
vı ve tuz lar he def hüc re -
nin içi ne gi rer ve so nun -
da za rar lı hüc re içi ne
çö ke rek ölür. 

a)

b)
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İn san lar bir bir le ri ni dış gö rü nüm le ri nden ve ses le rin den

ta nır lar. Len fo sit ler ise düş man la rı nı sa hip ol duk la rı pro te in

mo le kül le rin den ta nır lar. Bak te ri ve vi rüs pro te in le ri nin her

bi ri, in sa nın sa hip ol du ğu pro te in ler den fark lı dır. Ba ğı şık lık

hüc re le ri bu fark lı lı ğı he men al gı lar lar.47 Bu otur du ğu nuz eve

bir hır sı zın gir miş ol ma sı gi bi dir. Siz eve bir ya ban cı nın gir miş

ol du ğu nu na sıl he men his se der se niz len fo sit ler de vü cut ta ki

bu bek len me dik mi sa fi ri, sa hip ol du ğu bu fark tan do la yı he -

men an la mak ta dır.  

Bu mu ci ze vi du ru mu Dar wi nist le rin ken di te ori le ri ne gö re

açık la ma la rı ge re kir. Len fo sit bir hüc re dir ve yap tı ğı şey le ri de -

ne yip ya nı la rak "öğ ren me" gi bi bir du ru mu yok tur. Ev rim sa -

vu nu cu la rı nın tüm bun la rı açık la ya bil me le ri için, söz ko nu su

sa vun ma hüc re si nin za man için de vü cut hüc re le ri ile düş man

hüc re le ri ni ayırt et me -

yi öğ ren me si, bun la rı

na sıl öl dü re ce ği ne ka -

rar ver me si, bu nun
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Resim de HIV vi rü sü nün
sal dı rı sı na uğ ra mış olan
bir T len fo si ti gö rül mek -
te dir. T len fo sit le ri son
de re ce güç lü hüc re ler ol -
ma la rı na rağ men, HIV vi -
rü sü nün ken di si ni ye ni le -
me hı zı kar şı sın da et ki siz
ka lır lar. Vü cut ta ki sa vun -
ma ya ta nı tı la ma yan sü -
rek li de ği şi me uğ ra yan

HIV vi rü sü, sa vun ma
hüc re le ri ne sal dı rır

ve vü cut ta ki bu
sis te mi et ki siz

ha le ge ti rir. 
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için ze hir üret me si, ken di ne ve için de bu lun du ğu be de ne za rar

ver me mek için bu ze hi ri ta şı ya cak ke se ler mey da na ge tir me si

gi bi aşa ma la rı izah et me le ri ge rek mek te dir. Ay rı ca tüm bun la -

rı ya par ken ha yat ta kal ma yı da ba şar ma sı ge rek mek te dir. Ev -

ri me gö re bü tün bu aşa ma lar te sa dü fen mey da na gel me li dir.

Çün kü ev ri min te me lin de şu ur lu ve plan lı ge liş me ler yok tur.

Her şey kont rol süz bir or tam da rast ge le ge liş me li dir. 

Şu du rum da ev ri min id di ala rı na gö re len fo sit de an cak vü -

cu dun sa vun ma ih ti ya cı baş gös ter di ğin de, te sa dü fi mu tas yon -

lar so nu cun da ya vaş ya vaş bah set ti ği miz özel lik le re sa hip ola -

cak tır. Ta bi, yüz ler ce, hat ta bin ler ce yı lı ala cak olan ha ya li te sa -

dü fi aşa ma lar sı ra sın da in san vü cu du nun na sıl ko ru na ca ğı

meç hul dür. Bu şart lar al tın da, sa vun ma sis te mi ge liş me miş bir

vü cut, içi ne gi ren bak te ri ve ya vi rüs ne de ni ile bir kaç gün için -

de öle bi lir. Ama bu mü kem mel ve akıl cı sis te mi mey da na ge tir -

di ği öne sü rü len te sa düf ler her na sıl sa, o ka dar yer li ye rin de ve

plan lı mey da na gel miş tir ki, tek bir ha ta dan bi le bah set mek

müm kün de ğil dir. 

Yu ka rı da ki hi ka ye yi ka bul et mek el bet te ki müm kün de -

ğil dir. An cak şa şır tı cı olan ev rim ci le rin te mel id di ası nın bu ol -

ma sı dır. Şu ur suz te sa düf le rin ha ta yap ma dan mü kem mel or -

ga niz ma lar, sis tem ler ve komp leks ya pı lar mey da na ge tir me -

si müm kün de ğil dir çün kü za ten te sa düf le rin ken di le ri mev -

cut sis tem için de ha ta ya se bep olur lar. Be lir li bir komp leks li -

ğe sa hip her han gi bir me ka niz ma ya bi le ya pı lan rast ge le bir

mü da ha le, mut la ka za rar ge ti re cek tir. Sa vun ma sis te mi gi bi

ola ğa nüs tü de re ce de komp leks bir sis te min te sa dü fen oluş -

ma ya ca ğı ve ge liş me ye ce ği ise açık tır. Hiç bir bi lim sel ge -

çer li li ği ol ma yan bir ma sa lı, bi lim sel te rim ler le süs le -

mek, bu ma sa lı kur tar ma ya cak tır kuş ku suz. 
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Bü tün bu an la tı lan lar kar şı sın da in sa nın ve re ce ği bir ka rar

var dır. Ya şu ur suz te sa düf le rin bü tün bun la rı ba şar dı ğı na ve

mu ci ze ler mey da na ge tir di ği ne ina na cak ya da bu id di anın

son de re ce te mel siz ve man tık sız bir hi ka ye den iba ret ol du ğu

ger çe ği ni ka bul ede cek tir. Eğer tüm özel lik le riy le ku sur suz bir

sa vun ma hüc re si nin var lı ğın dan bah se di yor sak, bu ra da şu ur -

suz ve plan sız tek bir aşa ma nın bi le dev re ye gi re me ye ce ği ni

açık ça gör mek ge re kir. Len fo sit, ken di si ni ya şa tan tüm or ga -

nel le ri, ze hi ri ni ta şı ya bi le ce ği ke se le ri, düş man la rı nı ta nı ma

ka bi li ye ti ve sa vaş ma ye te ne ği ile bir lik te var ol du ğu sü re ce

iş le vi ni gö re bi lir ve var lı ğı nı sür dü re bi lir. Bu özel lik ler den bir

ta ne si ni ayı rıp bir ke na ra at ma mız, tek bir ta ne si ni alıp "bu

uzun za man için de aşa ma lar la oluş tu" de me miz müm kün de -

ğil dir. Bu hüc re, di ğer her şey gi bi Al lah di le di ği an da, tüm

özel lik le ri ile in san vü cu dun da ki ye ri ni al mış tır. Al lah di le di -

ği için her be den de gö re vi ni mü kem mel bir şe kil de ye ri ne ge -

tir mek te dir, her an, her yap tı ğı iş te Rab bi miz'in gö ze ti mi al -

tın da dır. Al lah bir aye tin de bu ger çe ği şu şe kil de bil di rir: 

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

Emir, bun la rın ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten

Al lah'ın her şe ye güç ye tir di ği ni ve ger çek ten Al lah'ın il -

miy le her şe yi ku şat tı ğı nı bil me niz, öğ ren me niz için. (Ta lak

Su re si, 12)

Len fo sit le rin Gö rev Da ğı lı mı: B ve T Len fo sit le ri 

B hüc re le ri vü cu dun si lah fab ri ka la rı dır. Ke mik ili ğin de

olu şur, kan yo lu ile lenf le re ge çer ve bu ra da ya şam la rı nı sür -

dü rür ler. Teh li ke anın da lo jis tik des tek B hüc re le ri ta ra fın -

dan sağ la nır. Düş ma nı öl dür mek için üre ti len si lah lar

an ti kor lar dır. B hüc re le ri Y şek lin de an ti kor lar mey -

da na ge ti rir ve bun la rın bin ler ce si ni yu var lak be -
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den le ri ne ya pış tı rır lar. Hüc re nin kı lı fı nı ar tık bu al gı la yı cı an -

ti kor lar oluş tur mak ta dır. Vü cu da gi ren bir ya ban cı nın bu al gı -

la yı cı ra dar dan kaç ma sı müm kün de ğil dir. B len fo sit le ri bu

şek li al dık tan son ra yıl lar bo yun ca be den de tıp kı bir de -

dek tif gi bi do la şır lar. Vü cu da bir ya ban cı gir di ğin de ise

alarm du ru mu baş la mış olur. B len fo sit le ri bun la rı

he men al gı lar ve düş ma nın bu lun du ğu ye re doğ ru
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Bu şe ma da il ti ha bi du rum lar da vü cu dun ne şe kil de sa vun ma yap tı ğı gö rül -
mek te dir. Bu ör nek, bak te ri sal dı rı sı na kar şı an ti kor la rın sa vun ma sı dır. Plaz -
ma hüc re le ri an ti kor açı ğa çı ka rır lar. Bu an ti kor lar kan da do la şır ve sal dır -
gan la rı işa ret ler ler. İşa ret le nen bu sal dır gan lar, mak ro faj lar gi bi diğer savun -
ma ajan larının harekete geçip, savun maya katıl masını sağ lar. 

bakteri
hasarlı deri-
den içeri
girer

antijen

zara yapışan
antikor

MHC işaretleyicisi

makrofaj yüzeyinde MHC işaretleyicisi

antijen-MHC
işaretleyicisi

antijen-MHC kompleksi için
reseptörlü yardımcı T hücresi

B bellek
hücresi

plazma
hücresi

yardımcı 
T hücresi

2. makrofajın içindeki enzimler bak-
teriyal hücreyi sindirir fakat antijen-
lerine dokunmaz. Antijen parçaları
makrofaj yüzeyine yerleştirilir ve
burada MHC işaretleyicisi ile bir-
leşir. Yardımcı T hücreleri, bu anti-
jen-MHC kompleksi tarafından
harekete geçirilir.

8. Bazı B hücreleri,
bellek hücreleri
olarak farklılaşır.

7. iltihabi savunmanın gücü art-
tırılır. (örneğin daha fazla makro-
faj harekete geçer)

6. Antijenle birleşen hareket halin-
deki antikorlar, düşmanı yok etmek
için işaretlerler. 

5. Yeni oluşan bazı B
hücreleri, antikor sal-
gılayan plazma
hücrelerine dönüşür.

4. yardımcı T hücresi anti-
jen taşıyan makrofajı
tanır. Daha sonra B hücre-
si ile bağlantıya geçerek
onun çoğalmasını sağlar.  

1. Bakteriyel saldırı makrofajların fagositoz
yaptığı iltihabi savunmayı harekete geçirir. 

3. za ra ya pı -
şan an ti ko ra
sa hip olan B
hüc re si, ay nı
za man da an -
ti je ni de kul -
la nır. Bu yol -
la MHC-an ti -
jen komp lek -
sine de
sahip ol muş
olur.



hız la iler  ler. Bu hüc re ler, ya ka la dık la rı düş ma nın, ör ne ğin bir

vi rü sün tüm pro te in le ri ni iç le ri ne alır ve onu par ça lar lar. Da -

ha son ra vi rüs par ça la rı nı ise ken di hüc re le ri nin yü ze yi ne ya -

pış tı rır lar. Olay so na er di ğin de B len fo si ti nin üze rin de vi rüs

par ça la rı ka lır. Bu par ça lar, ar tık düş ma nın ki me ait ol du ğu nu

be lir le yen "an ti jen ler dir". 

Bu aşa ma dan son ra B hüc re le ri nin des te ğe ih ti ya cı

var dır. Des tek için ya ra tıl mış olan yar dım cı T hüc re -

le ri he men bir ih ti yaç du ru mu ol du ğu nu fark eder.
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T hüc re le ri nin ta şı dık la rı an ti jen le ri B len fo sit le ri ne ta nıt ma la rı nın ar dın dan
B hüc re le ri ço ğa lır. Bunun sonrasında ise bun la ra uy gun an ti kor lar üret me ye
baş lar lar. An ti ko run an ti je ne olan uyu mu ise ku sur suz bir tasarım dır.

antijen bağlan-
ma alanı

Antijen antikor
bağlantısının
detayları

Antijen bağlanma
alanı 

Antijen bağlanma
alanı 

antijen

a) IgG molekül modeli b) IgG molekül şeması

Kompleman
bağlanma
alanı 

Makrofajlara
bağlanma
alanı 

c) antikor sembolü d) antijeni saran antikorlar



Yar dım cı T hüc re le ri an ti jen par ça la rı ta şı yan B hüc re le ri ni ta -

nır ve on la ra yak la şıp çar par lar. Bu çar pış ma sı ra sın da B len -

fo sit le ri T hüc re le ri ne bir di zi di rek tif içe ren bir mad de sal gı -

lar. Bu di rek tif ler de söz ko nu su an ti je nin bir "düş ma na" ait ol -

du ğu ve bu düş ma nın kim li ği ni di ğer T ve B hüc re le ri ne ya da

bir baş ka de yiş le di ğer po lis bi rim le ri ne gös ter me si ge rek ti ği

be lir til mek te dir.48 Yar dım cı T hüc re le ri di rek ti fle ri alır al maz

ora dan uzak la şır lar. 

Bu aşa ma da T hüc re le ri ni ya kın -

dan ta nı mak ye rin de ola cak tır. T

hüc re le ri, kal bin he men üze rin de

ye r a lan ti mus be zin de olu şur lar.

Ol gun laş tık tan son ra bu ra da çe şit li

an ti jen le ri ta nı ma yı öğ re nir ler. Bu

eği tim ya şan tı mı zın ge ri ka la nı için

son de re ce önem li bir eği tim dir. An -

ti je ni ta nı ma yan bir sa vun ma hüc re -

si nin vü cu du sa vun ma sı kuş ku suz

ki müm kün de ğil dir. Ti mus ta olu -

şan T hüc re le ri o ka dar kap sam lı bir

eği tim den ge çer ler ki, do ğa da bu lu -

nan "yüz mil yon lar ca" an ti je ni ra -

hat lık la ta nı ya bil mek te dir ler. Al dık -
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Benzersiz Yaşam Sıvısı: Kan

Savun ma sis te mi nin en te mel ele man -
la rın dan olan T hüc re le ri ti mus be zin -
de üre ti lir ler. Üre ti min ar dın dan bir di -
zi eği tim baş lar. Çün kü T hüc re le ri,
kar şı la rı na çı kan an ti jen le ri ta nı mak
zo run da dır lar. Bu mu ci ze vi eği tim so -
nu cun da hüc re ler la bo ra tu var da
ya pay ola rak üre ti len an ti jen le ri
bi le ta nı ya bil mek te dir ler.

timus

T hücreleri

lenf düğümüne ilerliyor 

antijenler
uyarılıyor

çeşitli tipteki
T hücreleri

hücrelerin gerçek-
leştirdiği bağışıklık 

Harun
Yahya



la rı eği ti mi mu ci ze vi ve ola ğa nüs tü kı lan ise be de ni miz de, la -

bo ra tu var da oluş tu ru lan ya pay an ti jen le ri bi le ta nı ya bi len T

hüc re le ri nin bu lun ma sı dır. Vü cu dun için de ki göz le gö rül me -

yen bir hüc re nin, dış dün ya da ki teh li ke ler den ha ber dar olup

ona gö re ted bir ge liş tir di ği ger çe ği ne kar şı ev rim ci le rin ge tir -

di ği ve ya ge ti re bi le cek le ri her han gi bir açık la ma yok tur. Bu

müt hiş ger çe ğin tek açık la ma sı, dış dün ya nın da be de nin için -

de ki ya pı la rın da Ya ra tı cı sı 'nın "tek" ol ma sı dır. Kuş ku suz, bu

Ya ra tı cı her şe yi ku sur suz ya ra tan Al lah'tır. 

Teh li ke anın da di rek ti fi alan yar dım cı T hüc re le ri al dık la -

rı bil gi ler doğ rul tu sun da be de ne ya yı lır lar. Ar tık vü cut ta ki

tüm B hüc re le ri düş ma nın var lı ğın dan ha ber dar dır ve onun

tüm özel lik le ri ni ta nı mak ta dır. Bu teh li ke kar şı sın da yar dım cı

T hüc re le ri ta ra fın dan uya rı lan B len fo sit le ri ço ğal ma ya baş -

lar lar. B hüc re le ri ade ta bir kaç bin kez bö lü nür ler. An cak üre -

ti len ye ni hüc re ler da ha ön ce ki B hüc re le ri gi bi al gı la yıp yok

et me ka bi li ye ti ne sa hip de ğil dir ler. On la rın gö re vi bu kez, be -

den içi ne ya yı la rak an ti jen le ri ara mak tır. Bu hüc re ler uy gun

an ti jen le ri bul duk la rın da on la ra ya pı şır lar. Böy le ce sa vun ma

sis te mi nin bir baş ka kan hüc re si olan "do ğal öl dü rü cü le ri" ha -

re ke te ge çi rir ler. Yok et me iş le mi ni ken di le rin den da ha güç lü

olan bu hüc re le re bı ra kır lar. 

B len fo sit le ri nin an ti kor fab ri ka la rı nı üret me le ri ve an ti kor

üre ti mi ne baş la ma la rı yak la şık 5 gün sü rer. Bu sü re için de vü -

cu dun sa vun ma sı nı, do ğuş tan var olan ba ğı şık lık sis te mi nin

gö rev li hüc re le ri dev ra lır. İn san bu sü re için de ken di si ni ol -

duk ça hal siz his se der ve ge nel lik le ate şi yük se lir. 5 gü nün ar -

dın dan B hüc re le ri gö re vi dev ral dık la rın da, düş man hüc -

re ler hız la öl dü ğün den iyi leş me baş gös te rir. 

Kı za mık gi bi ba zı has ta lık la rı ha ya tı mız bo yun -
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ca sa de ce bir ke re ge çir me mi zin se be bi B len fo sit le ri nin ar tık

kı za mık vi rü sü nü ta nı yor ol ma sı dır. Vi rüs, vü cu da gi rer gir -

mez bu hüc re ler ta ra fın dan ta nın dı ğın dan he men sin di ri lir ve

or ta dan kal dı rı lır. Vi rü sün tek rar has ta lı ğa se bep ol mak

için fır sa tı yok tur. Vü cu da aşı ile has ta lık mik ro bu en -

jek te edil me si nin se be bi de B hüc re le ri ne bu has ta lı -

ğı ta nıt mak tır.49

Harun
Yahya
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Bir B hüc re si an ti je ne bağ la nıp, T hüc re le ri de in ter lö kin sal gı la ma ya baş la dı -
ğın da B hüc re le ri ha re ket le ne rek ço ğal ma ya baş  lar. Ço ğa lan B hüc re le ri fark -
lı la şır ve bir kıs mı an ti kor açı ğa çı ka ran plaz ma hüc re le ri ne dö nü şür. Plaz ma
hüc re le ri lenf do ku la rın da ka lır ama an ti kor lar kan ve lenf yo luy la en fek si yon
böl ge si ne gi der ler. An ti jen-an ti kor komp leks le ri olu şur ve komp le man sis te -
mi ni uya rır lar. Ba zı B hüc re le ri, bel lek hüc resi haline gelir ve en fek siyon dan
yıl lar son ra da yine an tikor sal gılamaya devam eder ler. 

B
hücreleri

saldırı bölgesine doğru

plazma
hücreleri

açığa
çıkan
antikorlar

kalan bellek
hücreleri

yardımcı
T hücresi

Patojen vücuda saldırır

Makrofaj, antijen-MHC antijen kompleksini
yüzeyinde taşır ve IL-1 salgılar.

Yardımcı T hücresi kompleks ile birleşir. 

Yardımcı T hücresi interlökin salgılar 

Savaşçı B lenfositleri kolonisi 

Bazı B hücreleri plazma hücrelerini
meydana getirmek için farklılaşırlar 

Plazma hücreleri belirli antikorları salgılarlar 

Antikorlar lenf ve kan yoluyla saldırı böl-
gesine taşınırlar 

Aktif B
hücreleri
gelişirler
ve
bölünerek
çoğalmaya
başlarlar. 



Ya k›n Ta kip 
Vü cut için de karmaşıklık açı sın dan ne re dey se in san lar

ara sın da ki sos yal ya şam dan fark lı ol ma yan bir sis tem var dır.

Ara da ki tek fark, dı şa rı da ki sos yal ya şam da kah ra man la rı in -

san la rın, vü cut için de ise hüc re le rin oluş tur ma sı dır. Bu na rağ -

men, kul la nı lan yön tem le rin, uy gu la nan tak tik le rin, alı nan

ted bir le rin bir bir le ri ne son de re ce ben zer ol du ğu nu gö rü rüz.

Hüc re ler de şu ur lu in san lar gi bi ken di le ri ni ko ru ma, akıl lı

dav ran ma, ted bir al ma ben ze ri ye te nek le re sa hip tir ler. Bu nun

en önem li ör nek le rin den bir ta ne si yi ne sa vun ma hüc re le ri

ara sın da ya şa nır. 

Ba zı mik rop lar, vü cut için de ken di le ri ne sal dı ra cak olan len -

fo sit ler den na sıl ko ru na cak la rı nı bi lir ler. Mik rop vü cut için de ki

bir hüc re ye yer le şir ve göz den kay bo lur. Ör ne ğin ve rem mik ro -

bu son de re ce kur naz dır: Özel lik le ge lip ken di si ni yok ede cek

olan mak ro faj la rın içi ne yer le şir. 

Al lah'ın ya rat tı ğı sis tem le rin tü mün de son suz bir ak lın te -

cel li le ri var dır. Tek hüc re li bir mik ro can lı nın in san be den in de

ken di si ni bek le yen teh li ke ler den ha ber dar ol ma sı ve üs tün bir

şu ur ge rek ti ren bir yön tem be lir le me si bu ak lın te cel li le rin den

yal nız ca bir ka çı dır. Bir ve rem mik ro bu nun ne ye gö re böy le

dav ran dı ğı, na sıl olup da teh li ke nin far kı na var dı ğı, na sıl bir

olay so nu cun da mak ro fa jın içi ne gir me yi ak let ti ği ve bu nun

gi bi yüz ler ce so ru, tüm bun la ra te sa düf ler le, rast ge le mu tas -

yon lar la açık la ma ge tir me ye ça lı şan ev rim te ori si ve ta raf tar -

la rı için ce vap sız dır. Ev rim ta raf tar la rı nın bu mik ro alem de ki

şu ur lu dav ra nış la ra te sa düf ler le açık la ma ge tir me le ri müm -

kün de ğil dir. Bu, Al lah'ın üs tün ya rat ma sı dır. 

Tek bir hüc re için de ser gi le nen ben zer siz ak lın

da ha bir çok de li li var dır. Ör ne ğin mik rop lar her ne
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öldürücü T
hücresi

tümör hücresi tümörde açı lan de lik

makrofaj HLA antijen

T hücresi

Bellek T 
hücreleri

orijinal anti-
jenleri tanır

Yardımcı T hücresi ve
öldürücü T hücrelerinin
faaliyetini, fagositozu ve

antikor üretimini
baskılar.

alerjide ve doku
naklinde önemli
olan kimyasallar

salgılar.

antijenleri
yok ederek
DNA'larına
zarar verir. 

Öldürücü T hücrelerinin
çoğalmasını sağlayan protei-

ni açığa çıkarır, fagositozu
arttırır ve B hücrelerinin

plazma hücrelerine
dönüşmelerini sağlar.

Baskılayıcı
T hücreleri

Geciktirilmiş
hassas 

T hücreleri

öldürücü T
hücreleri

Yardımcı 
T hücreleri

lenf dokusun-
daki T hücreleri

duyarlı T hücresi
genişler ve bölünür 

reseptör

işlem görmüş antijen (yabancı)

antijen

Hüc re ler, in san lar gi bi ken di le ri ni ko ru ma, akıl lı dav ran ma, tak tik ge liş tir me ve
ted bir al ma gi bi ye te nek le re sa hip tir ler. Ara la rın da hay ran lık uyan dı rı cı iş  bö -
lü mü ve de ne tim var dır. Bu iş  bö lü mü sa ye sin de düş ma nı tes pit eder, öl -
dü rür ve son ra ki ne sil le re düş ma nı ta nı ta bi lirler. Yu ka rı da sol da gö rü len
öl dü rü cü T hüc re si tü mö rü ta nır ve ona bağ la nır. Da ha son ra tü mö -
rün za rı nı de le cek pro te in ler sal gı lar. Sol da ise öl dü rü cü T hüc re si -
nin sal gı la dı ğı pro te in ler ta ra fın dan de li nen tü mör gö rü lü yor. Bu
de lik kı sa bir sü re için de tü mö rün yok ol ma sı na ne den olacak tır. Harun

Yahya

Yukarıdaki şemada görüldüğü gibi farklı rollere sahip olan çeşitli T hücreleri,
bu görevlerini eksiksizce yerine getirerek, kusursuz bir savunma yaparlar. 



ka dar hüc re içi ne sak lan sa lar da, vü cu dun düş ma nın sak lan -

dı ğı ye ri or ta ya çı ka ran bir sa vun ma sis te mi var dır. Bak te ri

mak ro fa jın içi ne sız dık tan son ra mak ro fa jın için de bu lu nan

özel bir mo le kül, bak te ri den bir par ça alır ve onu hüc re yü ze -

yi ne ta şır. Yar dım cı T hüc re le ri ise kar şı la rın da ki bu ka rı şı mı

ta nır ve mak ro faj la rın, ken di iç le rin de bir ya ban cı nın ol du ğu -

nu an la ma la rı nı sağ la yan bir mad de sal gı lar lar. Ye ri be lir le -

nen düş man ko lay ca yok edi le cek tir. 

Vü cu dun di ğer hüc re le ri ne sı zan düş man lar ise, öl dü rü cü

T hüc re le ri ta ra fın dan sap ta nıp or ta dan kal dı rı lır lar. Bu ra da

hüc re nin içi ne bir ya ban cı nın yer leş ti ği ni ha ber ve ren ise, hüc -

re için de ki gö rev li özel mo le kül ler dir. Hüc re nin içi ne gi ren vi -

rü sün par ça la rı nı yü ze ye çı ka ra rak T hüc re le ri ni yar dı ma ça -

ğı rır lar. Öl dü rü cü T hüc re le ri, vi rü se çar par ve vi rü sün is ti la

et ti ği hüc re yi tü müy le yok eder ler.50 Bu ra da as lın da vi rü sün

yer leş ti ği hüc re nin bir an lam da fe da kar lı ğı da söz ko nu su dur.

Vü cu du ko ru mak pa ha sı na öl dü rü cü T hüc re le ri nin ken di si ni

yok et me si ni gö ze al mak ta dır. 

Dik kat edi lir se, bü tün bu olup bi ten iş lem ler de rast ge le ve ya

şu ur suz tek bir aşa ma ger çek leş me mek te dir. Hat ta ser gi le nen

olay lar, göz le gö rül me yen bir hüc re den as la bek len me ye cek üs -

tün bir şu urun gös ter ge si dir. Bah set ti ği miz tüm bu ha re ket li lik,

mi li met rik alan lar için de, bo yut la rı mik ron lar la öl çü len tek hüc -

re li can lı la rın bir bir le ri ile mü ca de le le ri dir. Bey ni, si nir sis te mi,

ka rar me ka niz ma sı ol ma yan bir hüc re den akıl kul lan ma sı nı

bek le ye me ye ce ği mi ze ve ya pı lan şu ur lu iş lem le ri onun üs tün

ye te nek le ri ne bağ la ya ma ya ca ğı mı za gö re, hay ran lı ğı ak lın

tek sa hi bi ne yö nelt mek ge rek ti ği açık tır. Bu üs tün gü -

cün ve ak lın sa hi bi, el bet te her şe yi mü kem mel ya ra -

tan Al lah'tır. 
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Ba ¤› fl›k l›k Sis te mi Nor ma le Dö nü yor 
Yu ka rı da de tay la rıy la bah set ti ği miz bu ha re ket li lik, vü cu -

dun ola ğa nüs tü şart lar al tın da ki du ru mu nu gös ter mek te dir.

Eğer bu ha re ket li lik kont rol süz bir bi çim de sü rüp gi der se, ya -

ni has ta lık son ra sın da B hüc re le ri üre me ye de vam eder, T

hüc re le ri ora dan ora ya koş tu ra rak tüm sa vun ma hüc re le ri ni

ha re ket len di rir se, kont rol süz ve amaç sız bir sa vaş sür müş ola -

cak tır. Bu du rum ise, sağ lam hüc re le rin de za rar gör me si, vü -

cu dun aşı rı de re ce de bit kin düş me si ve yı kım la so nuç la -

na cak tır. Bu nu ön le mek için, sa va şın bit ti ği ha be ri nin

tüm be de ne ya yıl ma sı ge re kir. İş te bu gö rev de yi ne

bir baş ka kan hüc re si ne; "bas kı la yı cı T hüc re si ne"

Harun
Yahya

Hüc re sel sa vun ma sis te mi 3 aşa ma dan olu şur. T hüc re le ri nin ha re ke te ge çe rek
sal dır ma sı, ba ğı şık lık sis te mi ni bas kı la yı cı hüc re le rin ço ğal ma sı ve bel lek hüc re le -
ri nin or ta ya çı kı şı. Vü cut ak tif sa vun ma yı ta mam la dık tan son ra ar tık ge ri çe kil me
za ma nı gel miş tir. Bu nun için bas kı la yı cı T hüc re leri hız la çoğal maya baş lar ve
savun ma iş leminin dur masını çabuk laş tırır.

1) aktif yardımcı
T hücreleri
lenfokin üretirler.

lenfokinler,
makrofajları
enfeksiyon böl-
gesine çekerler.

2) lenfokinler
açığa çıkar

3) Len fo kin ler, an ti je ne
bağ la nan ba zı T hüc re -
le ri ne ço ğal ma  emri
verir ler 

saldırıya
uğrayan
vücut
hücresi

4 ) Öldürücü T
hücreleri hasarlı
vücut hücrelerini
tanır ve yok ederler.

6) Az sa yı da ki T
hüc re si bel lek hüc -
re si ola rak ya şa ma -
ya devam eder.

5) Sal dı rı sa kin le şin ce bas -
kı la yı cı T hüc re le ri hız la ço -
ğa lır ve sa vun ma sis te mi nin
dur masını hız lan dırır. 



ANTİJEN
(dokuda tespit edilen
yabancı moleküler yapı)

makrofajlar istilacılar hakkındaki 
bilgileri T hücrelerine iletirler

B hücreleri, üzerlerine antijen bağlayarak
uyarılmış B hücrelerine dönüşürler.

yardımcı T hücreleri
uyarılmış B

hücrele-
rinin hızla çoğal-

masını sağlar.

Bazı B hücreleri bellek
hücresi olarak saklanır

uyarılmış B hücreleri 
plazma hücrelerine dönüşür

plazma hücreleri antikor salgılarlar

eğer ikin cil sa vun ma doğ -
ru dan ha re ke te geçer se

yar dım cı T hüc -
re le ri, öl dü rü cü
T hüc re le ri ni ha -

rekete geçirir

eğer İKİNCİL savunma
gerçekleşirse:

hızlı ikincil bölünme 

HÜCRE YOLUYLA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ANTİKOR YOLUYLA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

ANA HEDEF:
hücre içi (virüsler, bazı mantarlar ve protozoan-
lar; kanser hücreleri, nakledilen hücreler)

SONUÇ:
Öldürücü T hücreleri hasta, mutasyona uğramış
veya yabancı hücrelere saldırır; makrofajlar
güçlenir. (fagositoz)

ANA HEDEF:
hücre dışı (bakteri, virüslerin hücre dışı evreleri,
bazı mantarlar ve protozoanlar) 

SONUÇ:
Antikor antijene bağlanır, makrofajların isti-
lacıları yok etmesini veya kompleman isti-
lacıların tahrip edilmesini sağlar.

BELLEK 
T HÜCRESİ

ÖLDÜRÜCÜ 
T HÜCRESİ

YARDIMCI
T HÜCRELERİ

PLAZMA
HÜCRELERİ

ANTİKORLAR

BELLEK B
HÜCRELERİ

B HÜCRELERİ

UYARILMIŞ B
HÜCRELERİ

MAKROFAJLAR

İn sa nın sa vun ma sis te mi ola ğa nüs tü de re ce de komp leks tir. 

Bu şe ma da bi le pek çok de tay at lan mış, pek çok iş lem 

be lir til me miş tir. Sis te min iş le yi şi, ge nel hat la rıy la bi le 

son de re ce de tay lı ve akıl cı dır.

UYARI:
Eğer ilk bağlantı bu yolla ise;



düş mek te dir. Bu hüc re, ha re ket li sa vun ma hüc re le ri ni sa kin -

leş ti re rek ba ğı şık lık sis te mi nin tek rar nor mal ha le dön me si ni

sağ lar. Bas kı la yı cı T hüc re le ri sal gı la dık la rı mad de ler le B hüc -

re le ri nin et kin lik le ri ni ya vaş la tır lar. Öl dü rü cü T hüc re le ri nin

sa va şı dur dur ma la rı nı sağ lar lar. Yar dım cı T hüc re le ri nin sa yı -

sı nı azal tır ve be de ni sa kin leş ti rir ler. 

Sa vaş ar tık bit miş tir. Or ta da pek çok ölü hüc re, bak te ri ar -

tık la rı ve en kaz lar var dır. İş te bu aşa ma da dev re ye fa go sit ler

gi rer. Fa go sit ler sa vaş ala nı na ya yı lır ve ne ka dar ar tık ve ölü

hüc re var sa bun la rın tü mü nü te miz ler. Te miz lik sı ra sın da et -

raf ta za rar gör müş do ku la ra da bir di zi ilk yar dım uy gu lar ve

ha sar gör müş bö lüm le ri ni ye ni ler ler. 

Sa vaş son ra sın da T ve B hüc re le ri nin ço ğu bir kaç gün için -

de ölür ler. Ge ri ye ka lan kü çük bir grup ise ya şa mı nı uzun ca bir

sü re sür dü rür. Bu hüc re ler vü cut ta ya şa nan olay la rın "şa hit le ri -

dir" ve ken di ne sil le ri nin de va mı için ha yat ta kal ma la rı son de -

re ce önem li dir. On lar sa va şın baş la ma sı na ne den olan sal dır ga -

nın "ta nın ma işa re ti ni" ya ni an ti je ni ni ta nı mak ta ve bu özel lik -

le rin den do la yı ar tık sa vun ma hüc re si de ğil, "bel lek hüc re si"

ola rak anıl mak ta dır lar. Da ha ön ce sal dır mış olan bir vi rü se kar -

şı ka za nıl mış olan "ba ğı şık lık" bu bel lek hüc re le ri nin sa ye sin de

ger çek leş mek te dir. Bel lek hüc re si vü cu da is ti la ama cı ile gi ren

ay nı hüc re yi bir son ra ki se fer de ka pı da kar şı la ya cak ve güç len -

me si ne izin ver me den onun yok edil me si ni sağ la ya cak tır. 

Bu ra da bah set ti ği miz iki düş man, bir bi rin den ha ber siz iki

fark lı hüc re dir. Bir ta ne si vü cu dun için de ya şar, di ğe ri ise dı şa -

rı dan ge len bir zi ya ret çi dir. Bu hüc re ler, bir bir le ri ni "ta nı ma"

gi bi bir me ka niz ma ya na sıl sa hip ola bi lir ler? Bir hüc re,

teh li ke li gör dü ğü hüc re ile il gi li bil gi le ri han gi ka rar la

ve na sıl üze rin de ta şır? Tüm di ğer ar ka daş la rı ölür -
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ken o ne den ve na sıl ha yat ta ka lır? Sa yı sız de ta yı nı gör dü ğü -

müz ku sur suz sa vun ma sis te mi nin rast ge le ge li şen olay lar,

kont rol süz ve kör te sa düf ler le mey da na ge le bi le ce ği ne ina na -

bi lir mi si niz? Bu ka dar de lil kar şı sın da bu na inan mak el bet te

ola nak sız dır. Bu ra da mey da na ge len bi linç li olay lar, şu ur lu bir

in sa nın bi le ida re ye te ne ği ni aşa cak ka dar ku sur suz ve kont -

rol lü dür. Bu du rum bi zi da ima ay nı ger çek le kar şı kar şı ya ge -

ti rir: De ğil te sa dü fi mu tas yon lar la, bi linç li in san la rın mü da ha -

le siy le bi le olu şa ma ya cak bu sis tem açık ça ya ra tı lış ger çe ği ni

gös te rir. 

Her şe yi "ol" em ri ile ya ra tan Al lah, bu kü çü cük can lı la rı

yok tan var et miş, on la ra mü kem mel bir uyum ve dü zen ver -

miş ve yap ma la rı ge re ken gö rev le ri il ham et miş tir. İş te bu ne -

den le bu sa vun ma hüc re si vü cu dun düş ma nı nı ta nı mak ta,

onu ha fı za sın da tut mak ta, onun son ra ki ne sil le re za rar ver me -

si ni en gel le mek için nö bet bek le mek te dir. Al lah'ın üs tün bir

ilim le ya rat tı ğı bu can lı la rın var lı ğı tek ba şı na bir in sa nı ima -

na yö nelt mek için ye ter li bir se bep tir ve Al lah'ın Yü ce kud re -

ti nin bir de li li dir.  

Al lah Ku ran'da şöy le bu yu rur:

Şu hal de hamd, gök le rin Rab bi, ye rin Rab bi ve alem le rin

Rab bi Al lah'ın dır. Gök ler de ve yer de bü yük lük

O'nun dur. O, Üs tün ve Güç lüdür,

Hü küm ve Hik met sa hi bi dir.

(Ca si ye Su re si, 36-37)
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Kan da ki Ak›l l› Ko ru ma Gö rev li le ri: 
Komp le man Mo le kül le ri 
Çok faz la çe şit te hüc re ti pi ne sa hip olan be yaz kan hüc re -

le ri ya ni ak yu var lar, ne fes al ma ya baş la dı ğı nız an dan iti ba ren

siz ler için za rar lı ola bi le cek her şey le sa vaş ma ya prog ram lan -

mış lar dır. Sa hip ol du ğu nuz bu ku sur suz me ka niz ma nın en

kü çük par ça sı nın bi le ek sik ol ma sı, ba sit bir has ta lık tan do la -

yı öl me ni ze ne den ola bi lir. 

Be de ni niz de bu mü kem mel me ka niz ma nın ya nı sı ra, siz

has ta lan ma sa nız da fa ali yet ha lin de olan ko ru ma gö rev li le ri

bu lun mak ta dır. Bu ko ru ma gö rev li le ri, si zin do ğu mu nuz dan

ölü mü nü ze ka dar vü cut ta ki "her hüc re ye" sal dır ma ya prog -

ram lan mış tır. Bu ger çek ten de şaş kın lık uyan dı rı cı dır, be de ni

sa vun mak için var ol ma la rı na rağ men, be de ni oluş tu ran tüm

hüc re le ri düş man gö rür ler. Bun la rın oluş tur du ğu sis te me

"komp le man sis te mi" adı ve ri lir. Komp le man mo le kül le ri 20

fark lı pro te in den olu şan mo le kül ler dir. Ka ra ci ğer de üre ti lir ve

do la şım sis te mi ne ora dan ka tı lır lar. Nor mal şart lar da ka nın

için de ge li şi gü zel ve et ki siz ce do la şan hüc re ler dir. An cak uya -

rıl dık la rın da, ani den, gör dük le ri bü tün hüc re le ri yok et me ka -

ra rı alır lar. 

Al dık la rı bu uya rı tek bir komp le man hüc re si ka na lı ile

vü cut ta ki sis te min tü mü ne ya yı lır. Uya rı ile vü cut ta dost düş -

man ayı rı mı yap maz lar. Bu ne den le vü cu dun ken di hüc re le ri -

ne de bağ la nıp on la rı yok et me ye de yö ne le bi lir ler. Ama vü -

cut hüc re le ri ni öl dür me le ri ne izin yok tur. Çün kü vü cut hüc re -

le ri, ken di le ri ni ko ru ma ye te ne ği ne sa hip ol duk ça akıl lı

hüc re ler dir. Komp le man mo le kül le ri ni gör dük le ri an -

da "ta nır lar". Komp le man mo le kül le ri be de ne ait

hüc re le re de ğer değ mez, vü cu dun ken di hüc re le ri
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on la rı et ki siz ha le ge ti rir. Böy le lik le vü cut ken di as ker le ri ta -

ra fın dan vu rul ma mış olur. Vü cu da gir miş olan ya ban cı or ga -

niz ma lar ise, hiç bek le me dik le ri bu ko ru ma gö rev li le ri nin mut -

la ka sal dı rı sı na uğ ra ya cak lar dır. Komp le man mo le kül le rin den

bir ta ne si ya ban cı or ga niz ma ya bağ lan dı ğın da, şe kil de ği şik li -

ği ne uğ rar. Bu nu, komp le man mo le kü lü nün sa hip ol du ğu ilk

pro te inin bak te ri ye bağ lan ma sı iz ler. Da ha son ra, komp le man

sis te me ait di ğer pro te in ler de bak te ri ye te ker te ker bağ la nır lar

ve komp le man av cı la rı, is ti la cı bak te ri nin yü ze yi ni sar mış olur.

Komp le man sis te mi nin son ele ma nı ise hüc re za rı na sal dır -

mak la so rum lu dur. Bu akıl lı mo le kül, sa vun ma sız kal mış

bak te ri nin tek ko ru ma sı olan hüc re za rın da bir de lik

açar.51 Sal dı rı son ra sın da bak te ri içi ne su ala rak pat -

lar. Ba zen de komp le man mo le kül le ri baş ka bir yön -
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zar saldırı 
kompleksi oluşuyor

ağız

Ak ti ve ol muş komp le man aşa ma aşa ma pa to je -
nin za rı na bağ la nır ve zar sal dı rı komp lek si ni
oluş tu rur.

Zar sal dı rı komp lek si ağ zı
hüc re nin yok edil me si ni
sağ lar.



tem kul la nır lar. Düş man la rı nı in ce bir zar la kap lar ve bu şe kil -

de on la rı di ğer yi yi ci hüc re ler için işa ret ler ler. 

Bu ör nek te de gö rül dü ğü gi bi, in san be de ni nin her par ça -

sın da mu az zam bir akıl ha kim dir. Bu ak la, be de ni ko ru yan, sa -

vu nan, ya şa tan her or ga niz ma sa hip tir. Be de ne ait hüc re le rin,

komp le man sal dır gan la rı nı ta nı ma la rı şart tır. Yok sa tek bir sal -

dı rı, in san ya şa mı nı so na er di re bi lir. Bu güç lü ko ru ma la rın her

an gö rev ba şın da ol ma la rı ge rek mek te dir. Şim di bir dü şü ne lim: 

İn san be de nin de ki bu ku sur suz komp le man sis te mi nin var -

lı ğı nın kaç ki şi far kın da dır? Ko nu nun uz ma nı bi li ma dam la rı

dı şın da söz ko nu su me ka niz ma yı ta nı yan la rın sa yı sı kuş ku suz

son de re ce sı nır lı dır. Bu ger çe ğe rağ men, is tis na sız her in san bu

mü kem mel sis tem ile do na tıl mış du rum da dır. Bu sis tem, her

an hiç dur ma dan fa ali yet ha lin de dir. Çün kü on la rı Rab bi miz

olan Al lah ya ra tır ve on la ra vü cut ta sa vaş ma ve ya ko run ma

bil gi si ni Al lah ve rir. Ne re de ki me kar şı mü ca de le ede -

cek le ri ni on la ra Al lah il ham eder. Gö rev le ri ni Al lah

be lir ler ve sa hip ol duk la rı ku sur suz luk Al lah'ın
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Oktar

122

KAN VE KALP MUCİZESİ

Komp le man
hüc re le ri sal dır -
gan hüc re nin
yü ze yin de de lik
aça rak lez yo na
ne den olur.
Böy le ce sal dır -
gan hüc re nin
za ra rı en gel len -
miş olur. 

lezyon

plazma zarı
kompleman
proteinleri



on la ra bir lüt fu dur. Ve siz, Al lah di le di ği için ve di le di ği şe kil -

de vü cu du nu za gi ren is ti la cı lar dan ko ru nur su nuz. An lat tı ğı -

mız bu mü kem mel sis tem, her de ta yı ile, son suz kud ret ve gü -

ce sa hip olan Rab bi mi z'in bir ese ri dir. 

Vü cut için de ki sa vaş her za man za fer ile so nuç lan ma ya bi -

lir. Komp le man mo le kül le rin den da ha be ce rik li bak te ri le rin

vü cu da gir me si, bu mo le kül le rin tüm dü ze ni ni al tüst ede bi lir.

Bu du rum da or ta ya çı kan kar şı lık lı akıl gös te ri si ise son de re -

ce hay ret ve ri ci dir. Ör ne ğin, ak ci ğer en fek si yon la rı na ne den

olan pnö mo kok bak te ri le ri, ken di le ri ne sal dı ra cak olan sa vaş -

çı mo le kül le ri da ha vü cu da gir me den ta nı mak ta dır lar.

On la ra bu mo le kül le ri ta nı tan, her iki or ga niz ma nın da

ni te lik le ri ni ta nı yan, on la rı ya rat mış olan, on la rı her

an iz le yen ve de ne ti mi al tın da bu lun du ran Yü ce
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Rab bi miz'dir. Vü cu da en fek si yon ama cı ile gi ren bu bak te ri -

ler, ken di le ri ni komp le man mo le kül le ri ne kar şı ta nın maz ya -

pan kay gan bir zar la kap lı dır lar. Bu sa ye de komp le man mo le -

kül le ri, bu bak te ri le rin da vet siz ve za rar lı mi sa fir ler ol du ğu nu

an la ma ya cak lar dır. 

Bak te ri nin bun dan son ra vü cut ta di le di ği gi bi yo lu na de -

vam et ti ği ni zan ne de bi lir si niz. Oy sa mü kem mel bir me ka niz -

ma ya sa hip olan in san be de nin de, bi rin ci tu zak tan kur tu lan

ya ban cı lar ikin ci bü yük en gel le kar şı la şa cak lar dır. Dev mak -

ro faj lar bak te ri nin ta nın ma sı nı en gel le yen kay gan kı lı fı yır tar,

onu uzun kol la rı ile ya ka la yıp yer ler. Bu yön te mi ter cih et me -

dik le rin de ise, bak te ri le ri işa ret le yen bir mad de sal gı lar lar.

Bak te ri ler işa ret le nin ce, komp le man mo le kül le ri ve di ğer

yi yi ci hüc re ler on la rı ta nır ve yok eder ler.52 

Bü tün bun lar, vü cu da gi ren ya ban cı bak te ri nin de,

HIV vi rü sü, da ha ön ce hiç bu lun ma dı ğı bir be den de ken di si ile ki min sa va şa -
ca ğı nı bi lir. Bu ne den le vü cut ta ki hüc re le re te ker te ker sal dır mak tan sa, ken -
di si ne sa vaş aça cak olan sa vun ma hüc re le ri nin içi ne gi rip yer le şir ve on la rı en -
fek te eder. Sa vun ma ele man la rı ha sar gör müş olan bir ba ğı şık lık sis te mi ar tık
iş le vi ni yitir miş tir.
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vü cut için de onun la sa va şan mo le kül le rin de tek bir Ya ra tı cı -

'nın ese ri ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bak te ri ler, na sıl bir teh li -

key le kar şı la şa cak la rı nın açık ça far kın da dır lar. Vü cut hüc re le -

ri ise, vü cu da gi re cek muh te mel bir bak te ri ye kar şı, he nüz

onu ta nı ma dan ted bir ge liş tir miş ler dir. Bu el bet te her şe yi, bü -

tün ka ina tın Sa hi bi ve mut lak su ret te Hü küm da rı, Me lik olan

Al lah'ın ya rat tı ğı ger çe ği ni göz ler önü ne ser mek için vü cu du -

muz da var edil miş ör nek ler den bir ta ne si dir. Ayet ler de bu

ger çe ğe şu şe kil de dik kat çe ki lir: 

De ki: İn san la rın Rab bi ne sı ğı nı rım. İn san la rın Ma li ki ne,

İn san la rın (ger çek) İla hı na; (Nas Su re si, 1-3)

Hak Me lik olan Al lah pek Yü cedir, O'ndan baş ka İlah yok -

tur; Ke rim olan Arş'ın Rab bi dir. (Mü'mi nun Su re si, 116)

He nüz ça re si bu lu na ma mış öl dü rü cü bir has ta lık olan

AIDS ise sal dır ga nın da sa vu nu cu nun da tek bir Ya ra tı cı nın

ese ri ol du ğu ger çe ği ne bir baş ka önem li ör nek tir. Bu has ta lı -

ğın se be bi ni oluş tu ran HIV vi rü sü, vü cu dun sa vun ma me ka -

niz ma sı na kar şı plan lan mış bir tak tik le be ra ber vü cu da gi rer.

Da ha ön ce gör me di ği bir be den de ade ta ken di si ile ki min sa -

va şa ca ğı nı bil mek te dir. İş te bu ne den le vü cu da gir di ği an da,

di ğer vi rüs ler gi bi her han gi bir hüc re nin içi ne sız mak tan sa,

doğ ru ca vü cut ta ki ya ban cı la rı yok edip bu nu di ğer sa vun ma

ele man la rı na ha ber ver mek le gö rev li olan "Ha ber ci T" hüc re -

si nin içi ne gi rer. Hüc re yi bo zar ve onun teh li ke yi ha ber ver -

me si ne izin ver mez. Ele man la rı ha sar gör müş olan ba ğı şık lık

sis te mi ar tık es ki si gi bi iş le vi ni gö re mez ha le ge lir. Bu nun so -

nu cun da vü cut ar tık en ba sit bir grip mik ro bu ile bi le çar -

pı şa ma ya cak du rum da dır. HIV vi rü sü nün sa vun ma sis -

te mi ni yı kı cı et ki si ne de niy le, bir grip vi rü sü bi le in -

sa nı öl dü re bi lir. 
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Sa vun ma Hüc re le ri Ol ma sa…
Sa vun ma sis te mi ni oluş tu ran hüc re ler komp leks bir ağ ile

bir bir le ri ne ba ğım lı ha re ket eder ler. Bun lar dan ba zı la rı teh li ke -

yi fark eder, bir kıs mı ön dur dur ma ha re ka tı nı baş la tır, bir kıs -

mı di ğer sa vun ma hüc re le ri ne ha ber ve rir, bir kıs mı asıl öl dü -

rü cü dar be yi vu rur, bir kıs mı da ge le cek te ki teh li ke le re kar şı

ha tır la tı cı ola rak bir ke nar da bek ler. Mey da na ge len bu ağın

sa de ce tek bir par ça sı nı çı ka rır sa nız, ar tık sa vun ma sis te mi niz

yok tur. Ör ne ğin bu sis tem den eğer yar dım cı T hüc re le ri ni

çı ka rır sa nız, vü cut ta öl dü rü cü hüc re le rin bu lun ma sı -

na rağ men bun lar teh li ke nin far kı na bi le var ma ya -
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Grip virüsü

Adenovirüs 

Tütün mozaik virüsü (TMV)

Lambda bakteriyofaj

Savun ma sis te mi ni
mey da na ge ti ren
tek bir ele ma nı
dev re den çı ka rır -
sa nız sa vun ma sis -
te mi iş lev gö re -
mez ha le ge lir. Sa -
vun ma sis te mi ni
oluş tu ran ak yu var -
lar in dir ge ne mez
komp leks lik te dir -
ler. Al lah'ın ya rat -
tı ğı üs tün eser le re
mu az zam bir ör -
nek teş kil eder ler.



cak lar dır. B hüc re le ri ve öl dü rü cü T hüc re le ri ni çı ka rır sa nız,

yar dım cı T hüc re le ri nin teh li ke yi ha ber ve re ce ği her han gi bir

üst bi rim ol ma ya cak tır. Bu sis tem den Do ğal Öl dü rü cü le ri çı ka -

rır sa nız, vü cu da gi ren di renç li düş man la rın or ta dan kalk ma sı

müm kün ol ma ya cak, tek bir güç lü bak te ri be de nin felç ol ma sı -

na ne den ola cak tır. Bel lek hüc re le ri ni çı ka rır sa nız, vü cu dun

ya ban cı or ga niz ma la ra kar şı ba ğı şık lı ğı ol ma ya cak ve vü cut ta -

ki sa vun ma hüc re le ri içe ri gi ren ay nı düş man ile de fa lar ca sa -

vaş mak zo run da ka la cak tır. Bu da kı sa bir sü re için de sa vun -

ma sis te mi nin güç süz düş me si an la mı na ge le cek, vü cu du ye ni

has ta lık la ra açık ha le ge ti rir ken, ay nı za man da sü rek li ay nı

has ta lık la ra ya ka lan ma mı za se bep ola cak tır. 

Do la yı sıy la kan do la şı mı nın sa vun ma sis te mi ni oluş tu ran

lö ko sit ler, "in dir ge ne mez komp leks lik te dir". Bu nun an la mı

şu dur: Bu me ka niz ma da ki her han gi bir par ça yı ek silt me niz,

dev re den çı kar ma nız müm kün de ğil dir. Eğer par ça lar dan bi -

ri si ek si lir se, sis te min hiç bir iş le vi kal ma ya cak tır. Sis te min iş -

lev gö re me me si nin so nu cu ise, ba sit bir nez le vi rü sü nün bi le

kı sa bir sü re için de ölü me se bep ol ma sı dır. Vü cu da gi ren vi -

rüs, hiç bir en gel le kar şı laş ma ya ca ğı için di le di ği hüc re ye yer -

le şe cek ve di le di ği ka dar üre ye cek tir. Nor mal şart lar da vü cut

hüc re le ri nin üre ti mi son de re ce kont rol lü bir bi çim de de net le -

nir. An cak vi rü sün ken di me ka niz ma sın da bu na ben zer bir

de ne tim ol ma dı ğın dan vi rüs, içi ne gir di ği hüc re nin im kan la -

rı nı kul la na rak kı sa sü re de vü cu du is ti la ede cek tir. Sa vun ma

sis te mi "ke mo te ra pi" gi bi te da vi yön tem le ri ile yok edil miş

olan ki şi le rin ve AIDS has ta la rı nın her has ta lı ğa son de re ce

açık ol ma la rı nın ne de ni bu dur. 

Sa vun ma hüc re le ri ol ma sa, vü cu da bu sa vun ma yı

ya pa bi le cek bir sis te min da hil edil me si şart tır. Eğer

bu müm kün de ğil se so nuç ka çı nıl maz ola rak ölüm - Harun
Yahya
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dür. Lö se mi has ta lı ğı da sa vun ma hüc re le ri nin de for mas yo -

nun dan kay nak la nan AIDS gi bi öl dü rü cü bir has ta lık tır. Bu

has ta lık ta kan da ki lö ko sit le rin şe kil le ri anor mal le şir ve fark lı -

la şır. Fark lı şe kil de ki lö ko sit ler ar tık gö rev le ri ni ya pa maz lar

ve bu du rum, ge nel sa vun ma me ka niz ma sı nın ge ri kal ma sı na

ne den olur. He men bü tün lö se mi ler de kont rol süz ço ğa lan

hüc re ler çev re de ki do ku la ra ya yı lır ve bun la rın im kan la rı nı

kul la nır lar. Bu ne den le do ku lar kı sa bir sü re için de es ki fonk -

si yon la rı nı ye ri ne ge ti re me ye rek bo zu lur lar. 

Lö se mi li do ku la rın bü yük bir hız la ye ni hüc re ler üret me -

ye baş la ma sı, vü cut sı vı la rın da çok faz la mik tar da be sin mad -

de si ne, özel lik le ami no asit ve vi ta min le re ge rek si nim do ğu -

rur. Bu nun so nu cun da vü cu dun ener ji si git gi de aza lır. Aşı rı

ami no asit kul la nı mı nor mal vü cut pro te in le ri nin tü ken me si -

ne ne den olur. Böy le ce lö se mi li do ku lar bü yür ve di ğer do ku -

lar za yıf lar. Sis te min bu şe kil de de vam et me si bi le kı sa bir sü -

re için de ölü me ne den ola bi lir.53 Has ta nın iyi leş me si nin en et -

ki li yo lu, ken di si ne sağ lam ve sağ lık lı kan hüc re le ri üre te bi le -

cek ye ni bir ke mik ili ği dir. 

Gö rül dü ğü gi bi, sis te min ev rim le or ta ya çık mış ol ma sı

müm kün de ğil dir, çün kü an cak tüm un sur la rıy la bir lik te ça lış -

tı ğın da işe ya ra mak ta dır. Bu sis tem, tüm özel lik le ri ile bir lik te

ya ra tıl mış olan ve tüm par ça la rın bi ra ra da ko or di nas yo nu ile

iş le yen bir mü kem mel lik ör ne ği dir. İş te bu ne den le önem li bir

ya ra tı lış de li li dir. Al lah'ın ya rat ma sın da ki ku sur suz luk bir kez

da ha kar şı mız da dır. Bir ayet te Al lah ya ra tı lış ger çe ği ni şu şe -

kil de bil di rir: 

Bu, Al lah'ın ya rat ma sı dır. Şu hal de, O'nun dı şın da

olan la rın ya rat tık la rı nı Ba na gös te rin. Ha yır, zul -

me den ler, açık ça bir sa pık lık için de dir ler. (Lok -

man Su re si, 11)
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Kan hüc re le ri, ya ni al yu var ve ak yu var lar, üst len dik le ri

gö rev ler ge re ği bü tün vü cu du do laş mak zo run da dır lar. Ama

bu nu tek baş la rı na yap ma la rı im kan sız dır. Hüc re le rin ken di -

le ri ni ha re ket et ti ren çe şit li me ka niz ma la rı ol sa bi le, için de ha -

re ket ede bi le cek le ri bir sı vı nın var lı ğı zo run lu dur. İçin de do -

la şıp du ran fark lı ni te lik te ki hüc re le ri ile bir lik te, vü cu du mu -

zun her nok ta sı nı her sa ni ye ka te dip du ran bu sı vı plaz ma dır. 

Plaz ma ka nın %55'ini oluş tu rur. Plaz ma nın bi le şi min de

%90 ora nın da su, kan da ki su mik ta rı nı ayar la ma da kul la nı lan

al bü min, vi ta min le rin ta şın ma sın da kul la nı lan glo bü lin, ka nın

pıh tı laş ma sın da kul la nı lan fib ri no jen, gli koz ve di ğer be sin ler,

hüc re le r a ra sı sı vı nın PH'ını ve sı vı mik ta rı nı ayar la mak ta kul -

la nı lan iyon lar, yağ lar, ami no asit ler, vi ta min ler ve ok si jen, kar -

bon di ok sit ve nit ro jen gi bi çö zün müş gaz lar bu lun mak ta dır.54

Plaz ma ta şı dı ğı mad de ler ve sa hip ol du ğu özel lik ler le vü -

cut için önem li gö rev ler üst le nir. Bun la rın en önem li si, be sin -

le ri ve atık la rı ta şı ma sı dır. Di ğer önem li özel li ği, kan ba -

sın cı nın bel li bir se vi ye de kal ma sı nı sağ la mak tır. Isı

da ğı lı mı da yi ne plaz ma nın özel lik le rin den bi ri dir.
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Ay rı ca plaz ma kan ile di ğer do ku la rın asit dü ze yi ni be lir li bir

se vi ye de tut mak la gö rev li dir. 

Plaz ma, "kan sı vı sı" ol du ğun dan, aşı rı ter le me de plaz ma

mik ta rı %50 ora nın da aza la bi le ce ği gi bi, su lu şey ler faz la içil -

di ğin de nor ma lin %60 ora nın da ar ta bi lir de. Plaz ma nın içer di -

ği su ise, ka nın esas ele ma nı dır. Plaz ma nın için de ka tı mad de -

ler ola rak pro te in ler bu lu nur. Bun lar, ka nın pıh tı laş ma sı nı

sağ la yan fib ri no jen (Ka nın Pıh tı laş ma sı bö lü mün de de tay lı

ola rak in ce le ne cek tir), kan hüc re le ri ve vü cut sı vı sı nın ora nı nı
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kan alınır

tüpe koyulur
santrifuj

PLAZMA % 55

İçindekiler

Su

Tuzlar (elektrolitler)
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Magnezyum 
Klor
Bikarbonat

Plazma proteinleri
Albumin

Fibrinojen
Globulinler

Ozmotik denge, pH
dengesi
kanın pıhtılaşması
savunma (antikorlar)
ve yağ taşınması)

Ozmotik denge, pH
dengesi ve zar
geçirgenliğinin
düzenlenmesi

Diğer maddeleri
taşımak için çözelti

Kanla taşınan maddeler
Besinler (örneğin, glikoz, vitaminler, amino

asitler)
Metabolizma artıkları (üre, ürik asit)
Solunum gazları  (CO2 ve O2)
Hormonlar

Temel fonksiyonlar

Kanın % 55'ini oluş tu ran
plaz ma, ta şı dı ğı mad de ler ve
sa hip ol du ğu özel lik ler ne de -
niy le vü cut için son de re ce
önem li dir. Be sin le rin ve atık -
la rın ta şın ma sın dan kan ba -
sın cı nın kont ro lü ne ka dar vü -
cu dun den ge si ni sağ la yan
pek çok şe y plaz ma nın özel -
lik le ri ne ve ge niş ha re ket ka -
bi li ye ti ne ba ğım lı dır.



dü zen le yen al bü min ve an ti kor yö nün den zen gin olan glo bü -

lin ler dir. Bun la rın ara sın dan bi zim için son de re ce bü yük öne -

mi olan al bü min le ri in ce le mek ye rin de ola cak tır. 

Ak›l l› Bir Ta fl› y› c›: Al bü min
Al bü min sa yı ca en faz la olan plaz ma pro te ini dir ve ta şı yı -

cı gö re vi ni üst len miş tir. Al bü mi nin ba sit bir ta şı yı cı ol ma dı ğı -

nı be lirt mek ge re kir. Al bü min kan da bu lu nan ko les te rol gi bi

yağ la rı, hor mon la rı ve bir saf ra ke se si mad de si olan ze hir li ve

sa rı renk li bi li ru bi ni ta şır. Bun la rın ya nı sı ra, cı va, pe ni si lin ve

baş ka ilaç la rı da ken di si ne bağ lar. Ze hir le ri ka ra ci ğer de bı ra -

kır, be sin mad de le ri ni ve hor mon la rı ise ge rek li ye re gö tü rür. 

Yağ la rın vü cut ta bir pro te in ta ra fın dan ta şın ma sı nın çok

bü yük öne mi var dır. Eğer yağ lar, al bü min ta ra fın dan ta şın -

ma say dı, tüm yağ mo le kül le ri bir bir le ri ile bir le şir ve kan da,

tıp kı çor ba nın üze rin de bi ri ken yağ öbek le ri gi bi de ne tim siz

bir şe kil de yü zer ler di. Bu da bir sü re son ra da mar tı ka nık lık -

la rı na yol açar ve ölü me ne den olur du. 
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Vücut ta ta şı ma iş le mi kan yo luy la ya pı lır. Kan sı vı sı nı kul la na rak çe şit li
mad de le ri ta şı ma özel li ği ne sa hip mo le kül ise al bü min dir. Ko leste rol,

yağ ve bi li ru bin gi bi ze hir ler ta şı ya bil di ği gi bi çe şit li hor mon ve be -
sin le ri de ta şır. Bu pro te in, ze hir le ri ka ra ci ğer de bı ra kıp, be sin ve

hor mon ları il gili yere taşıyabilecek özel bir yeteneğe de sahip tir.

kandaki taşıyıcı protein
hormon
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Hor mon lar vü cut için de da ğıl ma sı ge re ken ha ber le rden

so rum lu dur lar. On lar için de mut la ka bir ula şım yo lu ge rek -

mek te dir. Hor mo nla rın ge rek li ye re ile til me sin de de il gi li

pro te in yi ne al bü min dir. Eğer al bü mi nin hor mo nla rı bağ la yı -

cı bu özel li ği ol ma say dı, bü yü me miz den ge liş me mi ze ka dar

bi zim le il gi li tüm fonk si yon lar so na ere cek, acık ma mız dan

su sa ma mı za ka dar hiç bir uya rı vü cu dun il gi li bö lüm le ri ne

ula şa ma ya cak tı. Vü cut su ih ti ya cı duy ma sı na rağ men, bu nu

fark et me ye cek ve kı sa bir sü re için de su mik ta rı nın ek sil me -

si se be biy le ya şam so na ere cek ti. Al bü min, iş te bu müt hiş ha -

ber ci le rin gö rev le ri ni ya pa bil me le ri için özel ola rak ya ra tıl -

mış olan ve ne yi ne re ye ilet me si ge rek ti ği ni ade ta "bi len"

bir pro te in dir. 

Al bü mi nin gö rev le ri bu nun la sı nır lı de ğil dir.

Atar da mar da ha re ket ha lin de olan be sin mad de le ri -
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Yağ lar eğer al bü min ta ra fın dan ta şın ma say dı, yağ mo le kül le ri bir bir le riy le bir -
le şir ve kan da de ne tim siz bir şe kil de yü zer ler di. Bu du rum kı sa sü re için de da -
mar tı ka nık lık la rı na ne den olur ve or gan kay bı ve ya ölüm gi bi so nuç la rı be ra -
be rin de ge ti re bi lir di.

yağ

düz kas hücreleri
damar boşluğu

kolestrol 
kristalleri



nin do ku la rın iç le ri ne ula şa bil me le ri için do ku du va rı nı aş ma -

la rı ge rek mek te dir. Do ku du va rı ise, pek çok gö ze ne ğe sa hip

ol sa da hiç bir mad de nin ge çi şi ne izin ver mez. Be sin le rin do -

ku lar dan içe ri gir me le ri ni sağ la yan en önem li un sur kan ba -

sın cı dır. Kan ba sın cı nın iti ci kuv ve ti sa ye sin de be sin ge rek li

ye rle re ula şa bil mek te dir. An cak kan ba sın cı ile do ku la ra ile ti -

len mad de le rin mik ta rı nın nor mal den faz la ol ma ih ti ma li var -

dır. Do ku la ra aşı rı mik tar da be sin mad de si nin yük len me si bu

do ku lar da ödem oluş ma sı na se bep ola cak tır. Bu nu ön le mek

için, kan ba sın cı nın sı vı yı ka na ge ri çe ken ra ki bi al bü min dev -

re ye gi rer. Al bü min kan da ki yük sek yo ğun lu ğu ne de ni ile su -

yu, ade ta bir sün ger gi bi emer. Al bü min ol ma say dı, be den, su -

da bek le miş bir fa sul ye gi bi şi şer di. 

Be yin de ise kan da ki mad de le rin do ku du va rın dan geç me

bi çim le ri nin fark lı ol ma sı ge rek mek te dir. Çün kü be yin has sas
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beyin kılcal
damarları

endotel
hücreler

su, oksijen
veya glikoz

astrosit

sinir
hücreleri

beyin 
omurilik sıvısı

kan akışı

Beden de be yin için
çok özel bir ko ru ma

var dır. Kan da ki mad -
de ler, be yin de ki do -
ku du va rın dan özel
bir de ne tim son ra -
sın da ge çer ler. Kıl -

cal la rın du va rın da ki
en do tel hüc re ler

ade ta ge çi le mez bir
ta ba ka oluş tu rur.

Kan da ki mad de ler,
an cak bu de ne ti mi
at la ta bi lir ler se söz

ko nu su be yin hüc re -
le ri ne ula şa bi lir ler.



bir or gan dır ve kan da ki mad de ler eğer de ne tim siz bir şe kil de

be yin de ki do ku la ra ge çer ler se, bu du rum nö ron la ra za rar ve -

re bi lir. Bu ne den le be yin için özel bir ko ru ma var dır. Be yin de -

ki do ku lar yo ğun hüc re ta ba ka la rı ile ka pa tıl mış tır. Kan da ki

mad de le rin, içe ri gi re bil mek için ade ta bir pa sa port de ne ti -

min den geç me le ri ve bu hüc re le ri aş ma la rı ge rek mek te dir.

An cak kan da ki mad de ler pa sa port kont ro lü nü aş sa lar bi le be -

yin do ku la rı nın içi ne gir dik le rin de ba şı boş de ğil dir ler. Be lir li

be yin hüc re le ri, da mar lar ve si nir hüc re le ri ara sın da sı kı şık bir

şe kil de yer ala rak, ken di le ri ni do ku du va rı na ade ta ya pış tı rır -

lar. Kan da ki mad de ler, an cak bu sı kı de ne ti mi at la ta bi lir ler se

söz ko nu su be yin hüc re le ri ne ula şa bi lir ler.55

Be de nin ba zı or gan la rı nın, di ğer le rin den da ha has sas bir

şe kil de ko run ma sı ge rek mek te dir. Ve be den de ki "her hüc re"

ade ta bu nu bi lir. Be den de ko run ma sı ge re ken baş lı ca or gan

be yin dir. Bey nin ha sar gör me si, be de nin tü mü nü et ki le yen

bü yük so run la rı be ra be rin de ge ti rir. Bey nin has sas dü ze ni ni

ve ya pı sı nı bo za cak her han gi bir şey, be de nin den ge si nin bo -

zul ma sı de mek tir. İş te bu ne den le bu has sas or gan, sa yı sız ay -

rın tı ya sa hip komp leks me ka niz ma lar la ko run muş tur. Hüc re -

ler bu özel ko ru ma yı bil dik le rin den dik kat li ha re ket eder ler.

Kalp bu has sa si ye ti bil di ğin den, ka nı bey ne özel ve öl çü lü bir

şe kil de pom pa lar. Be yin de bu lu nan ko ru ma gö rev li le ri bu iti -

na yı bil dik le rin den ge çi şe ona gö re izin ve rir ler. Kı sa ca sı vü -

cut ta ki her me ka niz ma, bu ana ka rar ga hı ko ru ma gö re vi ni

mut la ka üst len miş tir. Bu ra da da yi ne or gan la rın ve ya pı la rın

"bil dik le ri ni" ifa de et ti ği miz tüm bu iş lem ler, ger çek te

Al lah'ın can lı lar üze rin de te cel li eden son suz akıl ve il -

mi nin bi rer gös ter ge si dir. Bu ger çe ğin sü rek li ola rak

ha tır lan ma sı ge rek mek te dir. 
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Vücut ta ki her hüc re bey nin, di ğer
or gan lar dan da ha iyi ko run ma sı ge -
rek ti ği ni ade ta bi lir. Hüc re ler bu
özel ko ru ma yı bil dik le rin den dik kat -
li ha re ket eder ler. Ör ne ğin kalp, bu
has sa si ye ti bil di ğin den, ka nı bey ne
özel ve öl çü lü bir şe kil de pom pa lar.
Bu, Al lah'ın her be den için ya rat tı ğı
çok özel ve ku sur suz bir ted bir dir.

beyindeki kan damarları



Be yne yö ne lik özel ko ru ma, vü cu dun için de kont rol lü bir

sis te min ol du ğu nu bir kez da ha ka nıt la mak ta dır. Şu ur suz bi -

rer et par ça sı olan hüc re ler kuş ku suz böy le bir bi lin ce sa hip

ola maz lar. Bey ni ve onu oluş tu ran hüc re le ri her an Al lah ko -

ru mak ta ve özel ola rak mu ha fa za et mek te dir. Bu has sas kont -

rol her an de vam eder. Eğer ak si bir du rum olur sa, bu kont rol -

süz lük kı sa bir sü re için de ölüm ge ti re bi lir. 

P›h t› lafl ma n›n ‹lk Ad›m la r›: 
Trom bo sit ler 
Ka nın bir di ğer önem li ele ma nı da trom bo sit ler dir. Trom -

bo sit ler, bir ya ra lan ma du ru mun da ya ra la nan böl ge yi ilk ta -

mir et me ve bu böl ge de pıh tı oluş ma sı için bir di zi ola yı baş -

lat ma gö re vi ni üst len miş olan hüc re ler dir. Trom bo sit le rin kan

için de ki ya şam sü re le ri 7-9 gün dür. Do la şım da ki top lam ha -

cim le ri ise son de re ce kü çük tür. Bir in san da bu lu nan trom bo -

sit ler, an cak bir çay ka şı ğı nı dol du ra bi le cek oran da dır.56

Trom bo sit ler as lın da ger çek hüc re ler de ğil dir ler. Renk siz

ve çe kir dek siz dir ler. Bu nun ne de ni, ke mik ili ği nin bü yük hüc -

re le rin den ko pan par ça lar dan oluş ma la rı dır. Ve var lık la rı nın

en önem li ne de ni, ka nın pıh tı laş ma sı için ge rek li olan ilk aşa -

ma yı oluş tur mak tır. Bu hüc re ler, pıh tı laş ma özel lik le rin den

do la yı ço ğun luk la far kı na va rıl ma yan ve gün de yüz ler ce si gö -

rü len da mar lar da ki yır tık la rın ka pa tıl ma sı gö re vi için son de -

re ce önem li dir ler.57

Trom bo sit ler, ke mik ili ği hüc re le rin den ko pup ay rıl dık tan

ve kan do la şı mı na ka tıl dık tan son ra "trom bo sit" adı nı

alır lar. Ge nel ola rak en önem li özel lik le ri bir ye re ya -

pış ma eği li min de ol ma la rı dır. Fa kat ya ra tı lış la rın da -
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ki üs tün lü ğün açık bir ka nı tı ola rak trom bo sit ler kan da mar la -

rı nın içi ni dö şe yen nor mal en do tel hüc re le ri ne ya pış maz lar.

Eğer ya pış sa lar dı, kan da mar la rı nın için de bi ri ke cek, ya ni da -

mar için de pıh tı la şa cak ve bu da da ma rın tı kan ma sı na ne den

ola cak tı. Kal be ve ya bey ne gi den tek bir da ma rın tı kan ma sı ise

ço ğu za man ölüm ne de ni ola bil mek te dir. 

Bu hüc re le rin ya pış kan lık özel lik le ri, an cak da ma rın için de -

ki söz ko nu su en do tel do ku her han gi bir şe kil de za rar gör dü -

ğün de or ta ya çı kar. En do tel hüc re ler za rar gör dü ğün de bu ya -

pı nın al tın da ki pro te in ya pı ya ni kol la jen açı ğa çı kar. Kol la jen

ya pı, trom bo sit için bu da ma rı kap la yan hüc re ler den fark lı bir

ya pı dır, o ne den le ya pış kan lık özel li ği he men ön pla na çı kar. 

Ya ra nın açıl ma sın dan son ra ki 15-20 sa ni ye için de pıh tı laş -

ma iş le mi baş la mış tır. Bu böl ge ye ula şan trom bo sit ler, içer dik -

le ri mad de le ri bu or ta ma bı ra kır lar. Or ta ma bı ra kı lan mad de -

ler den bi ri olan ADP, trom bo sit le rin ya pı sın da ba zı de ği şik -

lik le rin mey da na gel me si ne ne den olur. Trom bo sit ler şiş me ye

baş lar, dü zen siz bir şe kil alır lar ve yü zey le rin den sa yı sız çı -

kın tı uza nır. Ya pış kan lık özel lik le ri çok da ha faz la art mış tır.

Trom bo sit ler de mey da na ge len bu de ği şik lik önem li dir, çün -

kü plaz ma için de ba şı boş do la şan di ğer trom bo sit hüc re le ri,

bu de ği şik li ği fark et tik le rin de de ği şim ge çir miş olan trom bo -

sit le rin ya nı na gi de rek on la ra bağ la nır lar. Or ta ma bı ra kı lan

ADP, di ğer trom bo sit le re du ru mu ha ber ve ren bir ha ber ci dir. 

Bu olay son de re ce hız lı bir şe kil de ge li şir ve da mar için de

açıl mış olan bu ya ra, trom bo sit le rin söz ko nu su iş  bir li ği ne de -

niy le kı sa bir sü re için de tı ka nır. Ar tık de tay lı bir pıh tı laş ma

için ze min oluş tu rul muş tur. Eğer da mar da mey da na ge -

len yır tık kü çük se, trom bo sit tı ka cı tek ba şı na kan

kay bı nı he men dur du ra bi lir.58

Adnan
Oktar

138

KAN VE KALP MUCİZESİ



İş lem, bu ka dar la sı nır lı de ğil dir. Da mar du var la rı nı oluş -

tu ran en do tel hüc re ler, böy le bir acil du rum söz ko nu su ol du -

ğun da, von Wil leb rand fak tö rü (VWF) adı ve ri len bir pro te in

sal gı lar lar. Bu pro te in trom bo sit le rin ha sar lı da mar du va rı na

tu tun ma la rı nı ko lay laş tı rır ve on la rın ka za ye ri ni gö rüp

geç me me le ri ni sağ lar. VWF ön ce ha sar lı böl ge yi oluş -

tu ran kol la je ne bağ la nır. Trom bo si tin kol la je ne bağ -

lan ma sı nı da bu şe kil de sağ lar. Bu du rum da, en do -
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Bede ni miz de bir ya ra açıl dı ğın da pıh tı laş ma ele man la rı he men iş  ba şın da dır.
Ya ra nın açıl ma sın dan 15-20 sa ni ye son ra pıh tı laş ma iş le mi baş la mış tır. Bu
me ka niz ma da ki her ele ma nın gö re vi ha ya ti olur. Dev re den tek bir ta ne si ni çı -
kar mak müm kün de ğil dir. Ka nın pıh tı laş ma sis te mi, in dir ge ne mez komp leks -
lik sis te mi nin en önem li de lil le rin den bi ri dir.



tel hüc re le rin de son de re ce akıl lı dav ran dık la rı nın, ken di le -

rin den ta ma men fark lı bir ya pı olan kol la jen ya pı yı ta nı dık la -

rı nın ve trom bo sit le re yar dım cı ol mak için plan yap tık la rı nın

id dia edil me si ge rek mek te dir. Oy sa bun lar yal nız ca bi rer hüc -

re dir. 

Kim ya bil gi le ri ve ya ya pış ma yı ko lay laş tı ra cak bir pro te in

üret mek için la bo ra tu var la rı yok tur. Za ra rı tes pit ede cek, bu -

na kar şı ted bir ge liş ti re cek ve bu ted bir ile ha yat kur ta ra cak

bir bi linç le ri yok tur. Bu hüc re ler, yer yü zün de ki tüm in san lar -

da, ay nı gö re vi ye ri ne ge tir mek için ha zır bu lun mak ta dır lar.

Bu üs tün yapı lı hüc re ler ne bir in san ak lı nın ne de ha ya li ev ri -

m sü re ci nin bir ese ri ola bi lir ler. Bun lar an cak, ya rat tı ğı her şe -

ye bir dü zen, in ti zam ve ku sur suz luk ve ren Al lah'ın eser le ri -

dir. Al lah, var lı ğı mev cu da tın bü tün ih ti yaç la rı na ye ten (Ka fi),

ku şa tan (Mu hit) ve is te di ği ni is te di ği gi bi yap ma ya gü cü ye -

ten (Ka dir)'dir. An cak Ken di si 'ne şük re di len, bü tün var lı ğın

di liy le ye ga ne övü len (Ha mid)'dir. O, ör nek siz ola rak ya ra tan

(Be di)'dir. Ku ran'da bu ger çek şu şe kil de be lir ti lir: 

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

işin ol ma sı na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "OL" der, o da he -

men olu ve rir. (Ba ka ra Su re si, 117)

Tüm pıh tı laş ma iş le mi nin baş lan gı cı olan trom bo sit le rin

gö rev le ri ne ge ri dön dü ğü müz de, bu özel hüc re le rin sa hip ol -

duk la rı bu ka pa tı cı özel li ğin be den için son de re ce önem li bir

ilk aşa ma ol du ğu nu gö rü rüz. Bu me ka niz ma da ki her ele ma -

nın gö re vi ha ya ti dir. Dev re den tek bir ta ne si ni çı kar ma mız

müm kün de ğil dir. Ör ne ğin trom bo sit le rin ya pış ma sı nı ko lay -

laş tır ma ya ya ra yan yu ka rı da bah set ti ği miz pro te in

VWF'nin ek sik li ği ya da bo zuk lu ğu pıh tı laş ma sis te -

mi nin ta ma men bo zul ma sı na ne den ol mak ta dır.
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Pıh tı laş ma sis te min de ki bo zuk luk lar ise, te da vi si he nüz gü nü -

müz de be lir li şart lar da hi lin de ya pı la bi len hat ta ki mi za man

ba şa çı kı la ma yan önem li has ta lık la rın se be bi dir. 

Bu mu ci ze vi var lık lar, son de re ce önem li özel lik le re sa hip -

tir ler. Sa de ce bi rer hüc re par ça sın dan olu şan bu kur ta rı cı lar,

ken di iç le rin de ka sıl ma ve bü zül me yi sağ la yan özel bir pro te -
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kırmızı kan hücresi

trombosit

hasar
gören
deride
kolajen

trombosit
tıkacı

a) Trombosit tıkacı

b) Trombosit hareketi

c) Trombositlerin biraraya toplanmaları

Trom bo sit ler, pıh tı laş ma
me ka niz ma sı nın en önem -
li ele man la rın dan bir ta -
ne si dir. Vü cut ta ha sa rın
oluş ma sı nın ar dın dan
trom bo sit le rin ya pı sın da
mu ci ze vi ve son de re ce
ge rek li bir ta kım de ği şik -
lik ler olur. Dev re ye gi ren
çe şit li en zim ve pro te in -
ler le mey da na ge len ilk tı -
kaç, ol duk ça ha ya ti dir. Bu
me ka niz ma yı oluş tu ran
ele man la rın tek bir ta ne -
si ni dev re den çı kar mak
müm kün de ğil dir.



ini, kont rak til pro te in le ri ni de iç le rin de ba rın dı rır lar. Bu pro -

te in ler, ya ra üze rin de trom bo sit le rin mey da na ge tir di ği tı ka cı

da ha kuv vet li ha le ge tir me ye ya ra mak ta dır lar.59 Trom bo sit le -

rin gö rev le ri, oluş tur duk la rı ilk pıh tı ile so na er me mek te dir.

Ger çek pıh tı oluş tuk tan son ra gö rev le ri fark lı şe kil ler de de -

vam eder. Bu ko nu  "Ka nın Pıh tı laş ma sı" bö lü mün de de tay lı

ola rak in ce le ne cek tir. 

Trom bo sit le rin bu üs tün ça ba sı sü rer ken, vü cut da ken di

için de çe şit li ted bir ler alır. Ya ra nın açıl dı ğı da mar du va rın da -

ki düz kas lar ka sıl ma ya baş lar lar. Bu ra da ki amaç, ya ra nın

oluş tu ğu böl ge ye doğ ru gi den kan mik ta rı nı ve kan ba sın cı nı

azalt mak tır. Böy le lik le trom bo sit ler iş ba şın day ken böl ge ye,

olu şan pıh tı yı bo za cak faz la lık ta kan git me miş olur ve be den

faz la kan kay bet mez. 

Mey da na ge len en kü çük bir çi zik te bi le vü cu du nuz da ki

her da mar, bu akıl cı ted bi ri mut la ka al mak ta dır. An cak siz bu -

nun far kın da bi le ol maz sı nız, hat ta ki mi za man eli niz de ki bu

kü çük çi zi ğe dik kat bi le et mez si niz. Oy sa o an, o böl ge de

hum ma lı bir ça lış ma var dır. Far kı na bi le var ma dı ğı nız bu kü -

çük çi zik ile uğ raş ma nız, ora dan sı zan ka nı si zin dur dur ma ya

ça lış ma nız ge rek mez. Za ten is te se niz de bu sü rek li akı şı dur -

du ra maz sı nız. Ka nın pıh tı laş ma sın da gö rev len di ri miş akıl lı

hüc re le ri niz ise, mü kem mel or ga ni zas yon la rı ile ge re ken her

ön le mi si zin için al mak ta dır lar.

Bü tün bu iş lem ler olur ken, vü cu du nuz için şim di ye ka dar

bel ki de hiç dü şün me di ği niz bir teh li ke baş gös te rir. Trom bo -

sit ler bir bir le ri ne ya pış mak ta ve olu şan ya ra yı ka pat mak ta dır -

lar. Ama bu ya pış ma nın bu böl ge den dı şa rı ya taş ma ve

mi li met rik çap la ra sa hip da ma rı tı ka ma ola sı lı ğı da

var dır. Ya ra nın oluş tu ğu yer de bu teh li ke nin ön len -
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me si şart tır. El bet te ki bu mü kem mel sis tem için de bu so ru na

kar şı da bir ted bir alın mış tır. Da mar du va rı bu teh li ke ye kar şı

özel bir pro te in (pros ta sik lin) sen tez ler. Bu özel pro te in trom -

bo sit tı ka cı nın sa de ce il gi li yer de ol ma sı nı ve işi bi tin ce dur -

ma sı nı sağ lar.60

Trom bo sit ler sa de ce bi rer hüc re dir. İn sa nın ölü mü ne ne -

den ola bi le cek ha ya ti bir ha ta yı yap ma ma la rı, bu hüc re le re ait

bir özel lik de ğil dir şüp he siz. Bü tün bu ko or di nas yo nu ve or -

ga ni zas yo nu hüc re le rin ger çek leş tir di ği ne inan mak ak la ve

man tı ğa ay kı rı dır. Be de ni miz de ki bu muh te şem dü zen de

Al lah'ın mut lak var lı ğı  ve kont ro lü çok açık ça gö rül mek te dir.

Al lah ya rat tı ğı her şe yi en ku sur suz ya pan, üs tün güç sa hi bi

olan dır. 
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"Char les Dar win, Ga la pa gos Ada la rı'nın ka ya lık la rın da do la şır ken

–ken di adı nı ala cak is pi noz la rı in ce ler ken- mut la ka eli ni kes miş ve -

ya di zi ni ya ra la mış ol ma lı. Genç bir ma ce ra cı olan Dar win, her hal -

de bu nun üze rin de pek faz la dur ma mış tır. Bir ada da araş tır ma ya -

pan bi lim adam la rı için acı, ha ya tın ger çe ği sa yı lır ve iş le ri nin ta -

mam lan ma sı ge re ki yor sa bu nu dik ka te bi le al ma mak ge re kir. 

So nun da akan kan du ra cak ve açık ya ra iyi le şe cek tir. Dar win bu nu

fark et sey di, as lın da ne ler olup bit ti ği hak kın da pek faz la şey söy le -

ye me ye cek ti. Ka nın pıh tı laş ma sis te mi ni bil me di ğin den, al tın da ya -

tan me ka niz ma la rın da ne ler ola bi le ce ği ni bi le tah min ede mez di; za -

ten mo le kü ler dü zey de ha ya tın me ka niz ma la rı nın açık lan ma sı için

yüz yıl geç me si ge re ki yor du."61

Bir ev rim ci için, do ğa da açık lan ma sı müm kün ol ma yan

pek çok şey var dır. Eğer bir me ka niz ma, ken di ken di ne olu şa -

ma ya cak ka dar komp leks se ve ay nı za man da ça lı şa bil me si

için bü tün par ça la rı nın ek sik siz ola rak bi ra ra da ol ma sı ge re ki -

yor sa, bu du rum söz ko nu su ev rim ci için sa vun du ğu te ori -

yi or ta dan kal dır ma ya ye te cek ka dar bü yük bir de lil -

dir. Dar win de da hil ol mak üze re, ha yat la rı bo yun ca

ev rim ci ler "in dir ge ne mez bir komp leks li ğe" sa hip
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pek çok me ka niz ma ile kar şı laş mış lar dır. Bun la rın bel ki de en

önem li le rin den bi ri, be de ni miz de son de re ce do ğal bir şe kil de

ger çek le şen ka nın pıh tı laş ma sı ola yı dır. 

Ola ğa nüs tü komp leks li ğin den do la yı "gö zü dü şün mek be -

ni te orim den so ğut tu" di yen Dar win'in ya şa dı ğı dö nem de ka -

nın pıh tı laş ma sı gi bi bil me di ği da ha pek çok komp leks sis tem

var dı. Pro fe sör Mic ha el Be he'nin de be lirt ti ği gi bi, eğer Dar -

win eli ni kes ti ğin de bu ya ra üze rin de ka nın han gi aşa ma lar la

pıh tı laş tı ğı nı bil sey di, kuş ku suz bu ken di te ori si için bir baş ka

bü yük çık ma zı da ha be ra be rin de ge ti re cek ti. Gü nü müz de, bu

önem li ger çe ği gö ren, la bo ra tu var lar da bu ola ğa nüs tü me ka -

niz ma nın aşa ma la rı na şa hit olan ev rim ci ler de var dır. Tek bir

aşa ma sı bi le ev rim ile açık la na ma yan bu mu ci ze vi ola ya rağ -

men ha la ev rim des tek çi le ri nin var ol ma sı, Dar wi nizm'in

di ne kar şı ge liş ti ril miş bir ide olo ji, ya ra tı lış ger çe ği ni

in kar et mek için or ta ya atıl mış bir dog ma ol du ğu nu

bir kez da ha ka nıt la mak ta dır. 
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Kuş ku suz Dar win her han gi
bir ye ri ni ya ra la dı ğın da o
böl ge de mey da na ge len pıh -
tı laş ma fa ali yet le ri ni bi li yor
ol say dı, te ori si için bir baş ka
bü yük çık maz la kar şı kar şı ya
ol du ğu nu an lar dı. 
Gü nü mü zün Dar wi nist le ri
bu önem li ger çe ğin açık ça
far kın da dır lar. Bu na rağ men
bu te ori yi des tek le me le ri,
Dar wi niz m'in, Al lah inan cı -
na ve ya ra tı lış ger çe ği ne kar -
şı ge liş ti ril miş bir ide olo ji ol -
du ğu nu gös ter mek te dir.



Bir Ya ra lan ma n› n Ar d›n dan   
Vü cut ta Ya fla nan lar 
Bir ka ba bir mik tar sı vı ko yun ve ka bın al tın dan bir de lik

açın. Sı vı, her ne olur sa ol sun, mut la ka ka bın al tın da ki bu de -

lik ten dö kül me ye baş la ya cak ve ka bın ta ma mı bo şa la na ka dar

da dö kül me ye de vam ede cek tir. Bu sı vı yı dur du ra bil me niz

için de li ği bir şe kil de ka pat ma nız ge re kir. Ak si tak dir de dur -

dur ma nız im kan sız dır. Yer yü zün de, bir ağ öre rek, açı lan de li -

ği ken di ken di ne ka pa ta bi len tek sı vı "kan"dır. İşin da ha da

mu ci ze vi ya nı, bu nu ya pan ka nın, müt hiş bir hız la ha re ket ha -

lin de olu şu dur. 

Bir ye ri ni zi ya ra la dı ğı nız da, ya ra la nan yer de ger çek le şen

iş lem le rin far kın da bi le ol maz sı nız. Ora dan akan ka nın bir

sü re son ra du ra ca ğın dan ve bir kaç haf ta için de ya ra nın ta ma -

men ka pa nıp or ta dan kay bo la ca ğın dan emin si niz dir. Ka na -

ma nın dur ma sı ve ya ra nın ka pan ma sı için si zin pek bir şey

yap ma nı za ge rek yok tur. Za ten kan eğer bu nu ken di ken di ne

yap maz sa, bu akı şı dur du rup ya ra nın ka pan ma sı nı sağ la ya -

cak bir yo lu nuz da yok tur. Ne ya par sa nız ya pın, ka nın bu sü -

rek li akı şı nı en gel le ye mez si niz. Bu nu yap mak için an cak, ka -

nı pıh tı laş tı ran fak tör le re ih ti ya cı nız var dır. Pe ki ne dir bu

fak tör ler? 

Kan da ve do ku lar da pıh tı laş ma nın mey da na gel me si ni

sağ la yan 40'dan faz la mad de bu lu nur. Bun la rın bir kıs mı pıh -

tı laş ma yı baş la tır, bir kıs mı hız lan dı rır, bir kıs mı da pıh tı laş -

ma yı so na er di rir. Be den de pıh tı laş ma, pıh tı laş ma yı hız lan dı -

ran fak tör ler ile pıh tı laş ma yı en gel le yen fak tör ler ara sın da ki

den ge ye bağ lı dır. Nor mal şart lar da pıh tı laş ma yı en gel -

le yen fak tör le rin hız lan dı ran lar dan da ha çok ol ma sı

ge rek mek te dir. Böy le lik le be den de kont rol süz bir
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pıh tı laş ma du ru mu söz ko nu su ol maz. Hız lan dı rı cı fak tö rün

en gel le yi ci fak tör den da ha faz la ol du ğu tek an, bir da ma rın

ze de len me anı dır.62 

Da mar ze de len di ğin de vü cut ta ol duk ça yo ğun bir ha re -

ket len me baş lar. Bir kaç sa ni ye son ra vü cut ta ki tüm si nir ler ve

ta mir sis tem le ri uya rıl mış tır. Pıh tı laş ma me ka niz ma la rı, da ha

ön ce trom bo sit ler ko nu sun da in ce le di ği miz gi bi, kay be di len

kan mik ta rı nı azalt mış tır. Ya ra nın bu lun du ğu yer de sal gı la -

nan kim ye vi mad de ler her han gi bir en fek si yo na kar şı ak yu -

var la rı ha re ke te ge çir miş tir. Eğer olu şan ya ra çok bü yük se,

alar ma ge çen be yin ve iç sal gı bez le ri, ka na kim ye vi mad de ve

hor mon or du su sal gı la ya rak den ge si bo zu lan vü cu dun fa ali -

yet le ri ni dü zen le me ye ça lı şır lar. Bu, Al lah'ın be den de ya rat tı -

ğı ola ğa nüs tü bir kont rol me ka niz ma sı dır.
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Bir ye ri ni zi ya ra la dı ğı -
nız da pıh tı laş ma için
gö rev len di ril miş 40
ka dar mad de ha re ke -
te ge çer. Bir kaç sa ni -
ye son ra vü cut ta ki
tüm si nir ler ve ta mir
sis tem le ri uya rıl mış -
tır. Al lah'ın be de ni -
miz de ya rat tı ğı müt -
hiş kont rol me ka niz -
ma sı bir kez da ha
kar şı mız da dır.

deri

üst deri

doku hasarı

mikroplar

fagositler

kılcal damar

harekete
geçiş



Ağır tah ri bat lar da bü yük ön lem ler alın ma sı ve açı lan ya -

ra da pıh tı laş ma iş le mi nin he men baş la ma sı ge rek mek te dir.

Bu nu sağ la mak için ola ğa nüs tü hız da bir ile ti şim sis te mi şart -

tır. Si nir le rin bey ne, tah ri ba tın sı nır la rı hak kın da bil gi gön der -

me si nin ar dın dan sa de ce 50 mi li sa ni ye geç miş tir. Bu, ger çek -

ten de baş dön dü rü cü bir hız dır. Ki şi, bel ki de, he nüz be de -

nin de bir ya ra açıl dı ğı nın bi le far kın da de ğil dir.  

Eğer ka na ma dur du rul maz sa, vü cut ta ki kan ba sın cı nın

düş me si ve sı vı mik ta rı nın azal ma sı baş ta be yin ol mak üze re

tüm vü cut or gan la rı na za rar ve re cek tir. Kan kay bı ne de niy le

be yin fonk si yon la rı dur du ğun da ön ce bay gın lık, yak la şık 30

sa ni ye için de de şu ur kay bı mey da na ge lir. Ar dın dan nor mal

bir kan ba sın cı ile ça lı şa bi len böb rek ler, kan ba sın cı nın düş me -
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Vücut ta ka na ma nın dur ma sı son de re ce önem li dir. Eğer ka na ma
dur du ru la maz sa, be yin, böb rek ler gi bi ha ya ti or gan lar kan ba sın cı nın

düş me si ve sı vı mik ta rı nın azal ma sı ne de niy le za rar gö re cek tir.
An cak bir da mar ze de len di ğin de bu ola ğa nüs tü pıh tılaş ma

ağını oluş turan fak tör ler hemen görev başın dadır.
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si so nu cun da iş lev le ri ni ye ri ne ge ti re me me ye baş lar lar. İş te

bu ne den le ka na ma nın he men dur ma sı çok önem li dir. 

İlk ön lem ler ise ha ya ti dir. Da ma rın ke sil me sin den son ra ki

iki sa ni ye için de da ma rın du va rı ani bir spazm ile ya ni bir ref -

leks ha re ke ti ile ka sı lır. Ka lın du var la ra sa hip olan atar da mar

ise baş ka bir ön lem alır ve oto ma tik ola rak ka pa na rak vü cu da

kan akı şı nı en aza in dir me ye baş lar. Da mar da ka na ma ne ka -

dar faz lay sa, spazm da o ka dar çok olur. Söz ko nu su ref leks

ha re ke ti 20-30 da ki ka ka dar sü re bi lir. Bu ön le min ar dın dan

trom bo sit ler dev re ye gi rer ler. Ka na ma çok yo ğun ise 10-15 sa -

ni ye için de, ka na ma yo ğun de ğil se 1 ve ya 2 da ki ka için de

trom bo sit pıh tı sı mey da na ge lir ve kan akı şı bü yük öl çü de

dur du ru lur.63

Ar tık ya ra nın ta ma men ka pan ma sı ve vü cut fonk si yon la -

rı nın es ki si gi bi de vam et me si ge rek mek te dir. Bu ne den le ar -

tık dev re ye pıh tı laş ma me ka niz ma sı gi rer. 

Ola ¤a nüs tü Ni te lik ler de ki Bir Ba l›k A¤› 
Kan da pıh tı laş ma ya et ki eden 40 fak tö rü tek bir ki tap ta

de tay lı ola rak in ce le me miz im kan sız dır. Bu ne den le, pıh tı laş -

ma sis te mi nin sa de ce ana ele man la rı nı ta nıt mak ye rin de ola -

cak tır. Da ha ön ce plaz ma ko nu su nu in ce ler ken, plaz ma nın

için de bu lu nan pro te in ler den bir ta ne si nin de fib ri no jen ol du -

ğu nu be lirt miş tik. Fib ri no jen pıh tı laş ma me ka niz ma sı nın en

önem li ele man la rın dan dır ve pıh tı mal ze me si nin kan da ki du -

ra ğan ha li dir. Tu zun su da eri me si gi bi, o da plaz ma için de eri -

miş du rum da dır. Vü cut ta her han gi bir ya ra olu şa na ka dar,

son de re ce sa kin bir şe kil de do la şır du rur. 

Vü cut ta bir ya ra mey da na gel di ğin de, trom bin

adın da ki bir baş ka pro te in, fib ri no je nin zin ci rin de -
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ki üç hal ka dan iki ta ne si ni ke ser. Ar tık bu pro te in, fib ri no jen

de ğil "fib rin"dir ve bu aşa ma dan son ra ak tif hal de dir. Fib ri nin

ke si len yü zey le ri ya pış kan par ça la ra sa hip tir. Bu ya pış kan

par ça lar da di ğer fib rin le rin ge le rek ken di si ne ya pış ma la rı na

ne den olur. Fib rin le rin bir bir le ri ne ya pı şa rak mey da na ge tir -

dik le ri bu küt le, ka nın akı şı nı dur dur mak için mey da na ge ti -

ril miş ilk pıh tı dır. İlk aşa ma da de tay lı bir ça lış ma ya pıl ma dan

bu ilk pıh tı nın oluş tu rul ma sı için gay ret gös te ri lir. Bu ra da ki

amaç, ka nı dur dur mak, ay nı za man da da en az pro te in kul la -

na rak bir ilk yar dım yap mak tır ya ni pro te in den ta sar ruf et -

mek tir. 

Vü cut ta ya ra nın açıl ma sı ile ani den ha re ke te ge çen trom -

bin, bul du ğu bü tün fib ri no jen le rin zin cir hal ka la rı nı kes me ye

baş lar. Fa kat trom bi nin bu nu sü rek li ola rak ve ya ya ra nın bu -

lun du ğu yer den fark lı bir yer de yap ma ma sı ge rek mek te dir,

çün kü eğer bu şe kil de ba ğım sız ha re ket eder se, kes ti ği tüm

fib rin ler bir bir le ri ne ya pı şa cak ve do la şım için de kont rol süz

pıh tı lar mey da na ge le cek tir. Olu şan bu pıh tı lar ise da mar la rın

tı kan ma sı na yol aça cak tır. Bu du rum da trom bi nin bir şe kil de

"bas kı al tın da tu tul ma sı" ve ge rek li za man da ge rek li şe kil de

ha re ket et mek için bir ül ti ma tom al ma sı ge rek mek te dir. 

Bu aşa ma da, söz ko nu su me ka niz ma nın bir "in dir ge ne -

mez komp leks lik" ol du ğu nu ka nıt la yan bir bağ lan tı da ha kar -

şı mı za çı kar: Trom bi ni ha re ke te ge çi ren bir baş ka pro te in olan

Stu art fak tö rü. Stu art fak tö rü, kan da bu lu nan prot rom bi ni ke -

se rek onu ak tif du rum da bir trom bin ha li ne dö nüş tü rür. An -

cak bu ra da bir prob lem le kar şı kar şı ya ka lı rız. Eğer Stu art fak -

tö rü, amaç sız ca gör dü ğü her prot rom bi ni trom bin ha li ne

dö nüş tü rür se, yi ne kont rol süz bir ha re ket len me mey -

da na ge le cek ve do la şım için de pıh tı laş ma oluş ma
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ih ti ma li ar ta cak tır. Bu du rum da Stu art fak tö rü nün de kan da

sü rek li ola rak ak tif hal de bu lun ma ma sı ve ha re ket len mek için

ül ti ma tom bek le me si ge rek mek te dir. 

Stu art fak tö rü nün ha re ke te ge çe bil me si için ül ti ma tom,

Ak se le rin adın da ki bir baş ka pro te in den ge lir. An cak Ak se le -

rin de kan da ken di ha lin de do la şan bir pro te in dir. Kan da ken -

di ha lin de do la şan bu pro te inin de ak tif leş me si ge rek mek te -

dir. Ve el bet te bu nun için de bir pro te ine ih ti yaç var dır. An cak

işin en şa şır tı cı ya nı, Ak se le ri nin ha re ket len me si ni sağ la yan

pro te inin "trom bin" ol ma sı dır. Oy sa ha tır la ya ca ğı nız gi bi
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Damar da bir ze de len me oluş tu -
ğun da (alt ta) trom bo sit adı ve ri -
len par ti kül ler (üst te sağ da), ka -
nın vü cut tan dı şa rı ak ma sı nı en -
gel le mek için bir di zi re ak si yon
baş la tan kim ya sal lar sal gı lar lar.
Bu re ak si yon lar dan bir ta ne si,
kan hüc re le ri nin ve plaz ma nın
yo lu nu ke se cek bir ağ mey da -
na ge ti ren fib rin in üre til -
me si dir. (üst te sol da)
Böy le ce vü cut ta kan
kay bı na kar şı acil
bir ön lem alı nır.
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trom bin bu sı ra la ma da Ak se le ri nin ol du ğu yer den da ha son -

ra gel mek te dir. Pe ki böy le bir şey na sıl olur? 

Vü cut ta bu nun için ted bir alın mış tır. Nor mal şart lar da

kan da her za man bir mik tar trom bin bu lu nur. Do la yı sıy la

kan da ki bu ha re ket len me yi baş la tan kan da ha zır bu lu nan, söz

ko nu su trom bin mo le kül le ri dir. An cak her şe ye rağ men, ka nın

pıh tı laş ma sı iş le min de ar dı ar ka sı na ge len bu ak tif leş me le rin

na sıl sağ lan dı ğı ve ilk plan da trom bi nin na sıl ha re ket len di ği

he nüz tam ola rak an la şı la ma mış tır.64 

Bu ra ya ka dar an lat tı ğı mız aşa ma lar da önem li olan, vü cut -

ta ki bu ben zer siz sis te min ola ğa nüs tü komp leks li ği dir. Üs te -

lik, he nüz bu ra da de tay la rı an la tıl ma mış olan pek çok pro te in

ve en zim bu lun mak ta dır. Sa de ce trom bi ni üre ten 16 fark lı en -

zim ol du ğu dü şü nül dü ğün de, tüm bu aşa ma lar da dev re ye gi -

ren tek bir en zi min çı ka rıl ma sı nın me ka niz ma yı ta ma men

dur du ra ca ğı açık tır.65  Ör ne ğin eğer Stu art fak tö rü prot rom bi ni

ke se rek onu trom bi ne dö nüş tür mez se, trom bin fib ri no je nin

ya nın dan sa kin ce ge çip gi de cek, bu ara da da ya ra la nan ki şi

muh te me len kan kay bın dan öle cek tir. Ak tif le şen ler, ak tif leş ti -

ren ler ve pıh tı laş ma yı sağ la yan la rın tü mü ay nı an da bi ra ra da

bu lun mak zo run da dır lar. İş te tek bir par ça yı bi le ayır ma mı zın

müm kün ol ma dı ğı "in dir ge ne mez komp leks lik" bu dur. 

Dar wi nist le rin kar şı kar şı ya kal dık la rı zor luk, bu ta nım la -

ma lar dan son ra da ha açık an la şıl mak ta dır. Ev rim te ori si ne gö -

re, dev re ye gi ren sa yı sız pro te in den bir ta ne si nin mut la ka ilk

ola rak oluş muş ol ma sı ve ara dan ge çen uzun za man di lim le ri

için de de di ğer le ri nin sı ray la oluş ma la rı ge rek mek te dir. An -

cak el bet te böy le bir bek le me sü re ci ne hiç bir can lı da ya -

na ma ya cak tır. Sis tem ek sik siz ol ma dı ğı sü re ce de "ara

aşa ma lar" fay da sağ la ma ya cak, do la yı sıy la as lın da
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Yara la nan da mar da pıh tı olu şu mu, son de re ce mu ci ze vi bir olay dır. Pıh tı nın
olu şu mu için çok faz la sa yı da fak tör ve en zim iş ba şın da dır. Bu par ça la rın hep -
si zin cir le me ça lı şa rak bir bir le ri ne ha re ke te ge çi rir ler. Ör ne ğin bu me ka niz -
ma da sa de ce trom bi ni üre ten 16 fark lı par ça var dır. Bun lar dan bir ta ne si nin
dev re dı şı kal ma sı pıh tı laş ma iş le mi ni so na er di re cek tir. Ev rim te ori si ne gö re,
dev re ye gi ren sa yı sız pro te in den bir ta ne si nin mut la ka ilk ola rak oluş muş ol -
ma sı ve ara dan ge çen uzun za man di lim le ri için de de di ğer le ri nin sı ray la oluş -
ma la rı ge rek mek te dir. An cak el bet te böy le bir bek le me sü re ci ne hiç bir can lı
da ya na ma ya cak tır. Böy le bir sis tem an cak her şe yi ile ek sik siz ola rak va r
ol du ğu tak dir de iş le ye bi lir. Bu da bi ze, bu mü kem mel sis tem le rin
Al lah'ın ya ra tı şı nın ör nek le ri ol du ğu nu açık ça gös ter mek te dir.

Elekt ron mik ros ko bun da gö rün tü le nen
kan pıh tı sı nın bir kıs mı. Kır mı zı kan hüc re -
le ri fib rin ağı nın için de asılı durum dalar.

Kan damarı hasar görür

damar büzülür
trombositler hücre
duvarında kolajen
bağlar oluşturur

hasarlı hücreler ve trom-
bositler pıhtılaşma fak-
törlerini tetikleyen mad-

deleri açığa çıkarır

kanda pıhtılaşma faktörlerini
içeren bir dizi reaksiyon başlar

protrombin tetikleyici

1. aşama

2. aşama

3. aşama

trombin

fibrinojen

protrombin

fibrin
lifleri

protrombin tetikleyici, Ca2+

trombin, Ca2+

Pıhtı
Kan hücreleri fibrinlerin içinde
kalır ve pıhtının güçlenmesine

yardımcı olur

hasarlı damardaki
kan akımı azalır

trombosit tıkacı

Harun
Yahya



bir "ara aşa ma" var ol ma ya cak tır. Bu mu az zam sis tem, hiç bir

şüp he ye mey dan ver me ye cek şe kil de, tüm sis tem le ri, en zim -

le ri, me ka niz ma la rı ile tek bir an da oluş muş ve fa ali ye ti ne

baş la mış tır. Bu sis te mi tüm muh te şem özel lik le ri ve komp -

leks li ği ile ya ra tan Yü ce Al lah'tır. O, yer le ri ve gök le ri ya rat -

mış, ya rat tı ğı her var lık ta Ken di il mi ni ser gi le miş tir. İş te Dar -

wi nist le rin ka bul len mek ten ka çın dık la rı ger çek bu dur. 

Mü kem mel Or ga ni zas yon da 
Ak›l c› Ön lem ler 
Vü cu dun ko run ma sı için ge re ken tek bir iş lem de alı nan

ted bir ler da hi hay ret ve ri ci dir. Pıh tı laş ma, vü cu dun ko ru ma

özel lik le rin den sa de ce bir ta ne si dir. Dev re ye gi ren ve ön lem

alan bin ler ce hüc re nin ça ba la rı ise ger çek an lam da göz ka maş -

tı rı cı dır.

Vü cu du nu zun her han gi bir ye rin de mey da na ge len pıh tı -

nın bir sü re son ra bü züş tü ğü nü fark eder si niz. Bu nun ne de ni

pıh tı nın oluş ma sın dan son ra ki bir-iki da ki ka için de ka sıl ma ya

baş la ma sı ve 30-60 da ki ka için de de için de ki sı vı nın ay rıl ma -

sı dır. Bu bü züş me rast ge le mey da na gel mez, vü cu du nuz da ki

akıl lı pıht laş ma hüc re le ri nin al dık la rı mü kem mel bir ted bir

ör ne ği dir. Ya ra nın bü züş me si sı ra sın da tek rar dev re ye gi ren

hüc re ler ise, trom bo sit ler dir. Trom bo sit ler, bü zül me nin mey -

da na gel me si için da ha ön ce sö zü nü et ti ği miz kont rak til pro -

te in le ri ni sal gı lar lar. Bü zü şen pıh tı, kan da mar la rı nın yır tı lan

ke nar la rı nı bi ra ra ya çe ker ve bun la rın bir bir le ri ne da ha ça buk

bağ lan ma la rı nı sağ lar. Bir baş ka de yiş le pıh tı laş ma nın hız -

lan ma sı na yar dım cı olur. Trom bo sit ler tek rar dev re ye

gir dik le rin de, mey da na ge len pıh tı ip lik çik le ri nin
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sağ lam laş ma sı için bu ip lik le rin bağ lan tı yer le ri ne tu tu nur lar.

Ay nı za man da sal gı la dık la rı bir mad de ile olu şan çap raz bağ -

lar ara sın da ki fib ri ni de iyi ce sa bit leş ti rir ler.66

Kan, çe şit li ne den ler den do la yı sa de ce ya ra nın bu lun du ğu

ye rin üze rin de pıh tı la şır. Mi li met re nin bin de do ku zu ka lın lı -

ğın da ki kıl cal da mar la rı dü şün dü ğü müz de, bu nun an cak mü -

kem mel bir or ga ni zas yo nun ve has sas bir ma te ma tik he sa bı -

nın so nu cu ol du ğu açık ça an la şıl mak ta dır. Çün kü ka nın, ne re -

de ne mik tar da pıh tı laş ma sı ge rek ti ği ni bil me si ve ye ter li se vi -

ye ye ge lin ce ka rar ve re rek pıh tı laş ma yı dur dur ma sı şart tır. Bu

aşa ma da dev re ye gi ren bir pro te in var dır: An tit rom bin. An tit -

rom bin, ka nın pıh tı laş ma sı için ak tif leş miş olan tüm pro te in -
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Kanın sa de ce ya -
ra nın bu lun du ğu
ye rin üze rin de
pıh tı laş ma sı son
de re ce önem li -
dir. An tit rom bin
adı ve ri len pro te -
in, ka nı pıh tı laş tı -
ran tüm pro te in -
le ri bi rer bi rer
dur du rur. Böy le -
lik le kan, sa de ce
il gi li yer de ve ye -
ter li mik tar da
pıh tı laş mak ta -
dır. Bu mü -
kem mel

sis tem de ki tek bir ak sa ma ka nın da mar lar da pıh tı laş ma sı na ne den
ola cak ve bu du rum ölü me bi le se be bi yet ve re bi le cek tir.
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le ri bi rer bi rer dur du rur. El bet te an tit rom bi nin dev re ye gir me -

si için de sa yı sız en zim gö rev ba şın da dır. Bu ra da ki iş lem ler

faz la de tay la ra gi ril me den ele alı na cak tır.

Ya ra nın, ilk iyi leş me ye baş la dı ğın da ne ka dar has sas ol du -

ğu her kes çe bi li nir. En kü çük bir dar be he men ya ra nın tek rar

açıl ma sı na ve kan akı şı nın baş la ma sı na ne den olur. Vü cut ta

bu nun için de bir ted bir alın mış tır. Fib rin sa bit le me fak tö rü

adı ve ri len bir pro te in pıh tı yı oluş tu ran fib rin le ri bir bir le ri ne

iyi ce bağ la ya rak sı kış tı rır. Eğer böy le güç len di ri ci bir fak tör

ol ma say dı, ya ra bi zim gün lük sı ra dan ha re ket le ri miz le bi le

he men açı la cak ve bu böl ge nin iyi leş me si as la müm kün ol ma -

ya cak tı. Pıh tı laş ma sı ra sın da alı nan bir baş ka ön lem de pıh tı -

nın or ta dan kal dı rı lı şı ile il gi li dir. Ya ra nın iyi leş me si nin ar dın -

dan olu şan pıh tı nın da bo zul ma sı ge rek mek te dir. Plaz min adı

ve ri len bir pro te in bu gö re vi üst len miş tir. Plaz min fib rin le rin

ya nı na gi der ve on la rı te ker te ker ke se rek pıh tı yı bo zar. As lın -

da plaz min bu işi, fib rin le rin ilk oluş tu ğu an da yap ma ya baş -

lar. Bir baş ka de yiş le fib rin ler bi ra ra ya ge le rek pıh tı yı oluş tur -

ma ya ça lı şır lar ken, plaz min de bir yan dan olu şan bu fib rin le -

ri kes mek le meş gul dür. Bu iki iş le min za man la ma sı o ka dar

den ge li ya ra tıl mış tır ki plaz min fib rin le ri ke sip or ta dan kal -

dır ma ya ça lı şır ken, ya ra da iyi le şir. Ya ra nın mey da na gel me -

sin de fib ri nin olu şu mu ne ka dar hız lıy sa, onun plaz min ta ra -

fın dan or ta dan kal dı rı lı şı da o ka dar ya vaş tır ve iş lem ler tam

ol ma sı ge re ken za man da bi ter ler.67

Bu me ka niz ma nın sa de ce yu ka rı da ge nel hat la rı ile an lat -

tı ğı mız ka da rı nı bi len bir in san bi le, böy le bir sis tem de rast -

ge le ge li şen her han gi bir ola yın na sıl bir za ra ra se bep

ola bi le ce ği ni ra hat lık la tah min ede bi lir. Bu du rum da

ev rim ci le re sor mak ge re kir, aca ba han gi te sa düf
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pıh tı laş ma için son de re ce önem li olan bir pro te ini üre te rek

onu ka nın içi ne yer leş tir miş tir? Han gi te sa düf, onu ha re ke te

ge çir mek için bir baş ka pro te in üret me si ge rek ti ği ni dü şün -

müş ve bu na gö re bir bi ri ne ba ğım lı bir zin cir oluş tur muş tur?

Han gi te sa düf pro te ine, tam vü cut ya ra lan dı ğı an da ha re ke te

geç me si ge rek ti ği ni öğ ret miş ve han gi te sa düf ya ra iyi leş ti ği

an da fa ali ye ti ni dur dur muş tur? Bu te sa düf ler, mil yon lar ca in -

san da na sıl ay nı sı ra la ma ile ku sur suz bir şe kil de mey da na ge -

lir ve as la ka nın pıh tı laş ma sis te min de ki bu özel dü ze ni boz -

maz lar? Ne den trom bin, Ak se le rin den ön ce ha re ke te geç mez,

ne den fib ri no jen du rup du rur ken pıh tı oluş tur ma ya baş la -

maz? Bu bir bi ri ne bağ lı ça lı şan, ola ğa nüs tü sis te min tek bir

aşa ma sı nın te sa dü fen oluş ma im ka nı var mı dır? 

El bet te bu de re ce mu az zam de tay la ra ve son de re ce has -

sas za man la ma ve den ge le re sa hip söz ko nu su dü ze nin tek

bir aşa ma sın da ki tek bir en zi min bi le olu şu mu te sa dü fi de ğil -

dir. Tüm sis te mi, sis tem de ki her de ta yı ya ra tan, bü tün var lık -

la ra ege men olan, bü tün iş le ri kont ro lü al tın da tu tan Ra kıb

olan Al lah'tır. Al lah vü cu du muz da ki tüm sis te mle ri son de -

re ce komp leks ve ku sur suz ya rat mış tır. Bu gi bi de lil ler ev -

rim ci le rin te sa düf id di ala rı nın ge çer siz li ği ni açık ça ser gi le -

mek ve ya ra tı lış ger çe ği ni ka nıt la mak için ye ter li dir. Bu as lın -

da, Dar wi nist le rin de açık ça gör dük le ri ve za man za man iti -

raf et tik le ri bü yük bir ger çek tir. An cak on lar, her şe ye rağ men

in kar la rın da ıs rar eder ler. Al lah Ku ran'da şöy le bil di rir: 

Şim di on la ra sor: Ya ra tı lış ba kı mın dan on lar mı da ha zor lu,

yok sa Bi zim ya rat tık la rı mız mı? Doğ ru su Biz on la rı, cı vık-

ya pış kan bir ça mur dan ya rat tık. Ha yır, sen (bu muh te şem

ya ra tı şa ve on la rın in ka rı na) şa şır dın kal dın; on lar ise

alay edip du ru yor lar. (Saf fat Su re si, 11-12)
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Tam ve Mü kem mel Ça l› flan Sis tem 
Yu ka rı da an lat tı ğı mız bir bi ri ile bağ lan tı lı bu mu az zam

sis te min tek bir hal ka sı nın ek sik ol ma sı du ru mun da ne olur?

Bu, son de re ce önem li ve ev rim ci le rin bu ko nu da ki id di ala rı -

nı tü müy le ge çer siz kı lan bir so ru dur. Bu zin ci rin tek bir hal -

ka sı nı dev re den çı kar dı ğı mız da kan, pıh tı laş ma iş le vi ni ye ri -

ne ge ti re me ye cek tir. 

Bu du rum ne tip so nuç lar do ğu ra bi lir? Nor mal şart lar da

bir in san, vü cu dun da bir Stu art fak tö rü nün ve ya baş ka bir

pro te inin ek sik li ği ni his set mez. An cak vü cu dun her han gi bir

ye rin de ka na ma baş la dı ğın da bu ek sik lik ken di si ni he men

gös te rir hat ta bu nun so nuç la rı ha ya ti ola bi lir. Baş la yan ka na -

ma bir tür lü dur maz ve ke sik kü çük ol sa bi le son de re ce bü -

yük bir so run ha li ne ge le bi lir. Dı şa rı dan et ki bu şe kil de dir.

İçe ri de ise, ani den baş la yan iç ka na ma lar ek lem le re ve kı kır -

dak la ra ol duk ça bü yük za rar lar ver me ye baş lar ve ka na ma lar

dur du ru la maz sa so nuç ka çı nıl maz ola rak ölüm olur. 

He mo fi li has ta lı ğı bu du ru ma en önem li ör nek tir. Bu has -

ta lık ta kan da ki pıh tı laş ma sis te mi nin "sa de ce bir üye si" fonk -

si yo nu nu ye ri ne ge ti re me mek te dir. Bu du rum, ka nın pıh tı laş -

ma sı nı tü müy le en gel ler. Pıh tı la şa ma yan kan, açı lan her han gi

bir ya ra dan hiç dur ma dan dı şa rı aka cak tır. Dı şa rı dan bir ba -

sınç la en gel len se bi le, ya ra hiç bir şe kil de ka pa tı la ma ya cak tır.

Bu so ru nun hal le dil me si için ge nel lik le ki şi ye ta ze plaz ma

tak vi ye si ya pı lır ve ya ye ter siz olan pıh tı laş ma fak tö rü ka na ma

böl ge si ne ve ri lir.68 Tek bir fak tö rün ek sik li ği, sis te mi ta ma men

iş lev siz ha le ge tir mek te dir. Ve eğer söz ko nu su tıb bi mü da -

ha le ler ger çek leş mez se, ka nın akı şı nı dur dur ma nın

baş ka bir yo lu yok tur. 
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Ha ya li ev rim sü re ci nin hiç var ol ma dı ğı nın de lil le rin den

bi ri de pıh tı laş ma sis te min de ki mü kem mel lik  ve komp leks lik -

tir. Dar wi nist le re gö re her fak tör aşa ma aşa ma ge liş miş tir ve

bu du rum da aşa ma la rı n her bi ri tek ba şı na iş lev siz dir. Pıh tı -

laş ma sis te mi an cak mil yon lar ca yıl ge çip, tüm ele man lar "te -

sa dü fen" bi ra ra ya ge le bil me yi ba şar dık la rın da, gö re vi ni yap -

ma ya baş la ya cak tır… Kuş ku suz ki can lı la rın böy le bir ge li şi -

mi bek le ye bil me le ri müm kün de ğil dir. Sa de ce bu ger çek bi le

ev ri min tü müy le ha ya li bir sü reç ol du ğu nu gös ter mek için ye -

ter li dir. 

Mec ha nisms in Blo od Co agu la ti on, Fib ri noly sis and the Comp -

le ment System (Ka nın Pıh tı laş ma sın da ki Me ka niz ma lar, Fib ri -

no liz ve Komp le man Sis tem) isim li ki ta bın ya za rı Tor ben Hal -

ki er, pıh tı laş ma sis te min de ki in dir ge ne mez komp leks li ği şu

şe kil de ifa de et miş tir: 

"Bu tip bir sis tem ken di ba şı na bı ra kı la maz. Pıh tı laş ma iş le min de -

ki ba şa rı, her iş lem de olu şan pek çok in ce ayar lı mo dü las yon ve dü -

zen le me nin bir so nu cu dur. Bi raz da ha az ve ya bi raz da ha çok ak ti -

vi te or ga niz ma için eşit se vi ye de za rar ve ri ci dir. Ka nın pıh tı laş ma -

sın da asıl ko nu dü zen dir."69

Pıh tı laş ma zin ci rin de ki tek bir hal ka nın hat ta bu hal ka yı

oluş tu ran tek bir ge nin bi le ev rim ci le rin id dia et ti ği gi bi te sa -

dü fen olu şa ma ya ca ğı nı, Le igh Üni ver si te si bi yo kim ya pro fe -

sö rü Mic ha el Be he ise şu şe kil de açık la mak ta dır: 

"Ka nı pıh tı laş tı ran pro te in le rin, gen le ri nin şöy le bir ka rış tı rıl ma -

sıy la oluş tu ğu nu söy le mek, dü zen li ve an lam lı bir pa rag raf oluş tur -

mak ama cıy la an sik lo pe di den rast ge le se çi len cüm le le ri bi ra ra ya ge -

tir me ye ben zer."70

Bu sis te min rast ge le oluş ma ola sı lı ğı nın im kan sız -

lı ğı ise şu şe kil de he sap lan mış tır: 
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"Kan pıh tı laş ma sis te mi ne sa hip hay van la rın ka ba ca 10.000 ge ni

ol du ğu nu dü şü ne lim. Bun la rın her bi ri or ta la ma üç ay rı par ça ya

ay rıl mış tır. Bu da top lam ola rak 30.000 gen par ça sı de mek tir.

TPA'nın (pıh tı laş ma da rol oy na yan pro te in ler den bir ta ne si) dört

ay rı çe şit bas kın ge ni var dır. 'Fark lı ka rış tır ma lar' yo luy la bu dört

bas kın ge ni bi ra ra ya ge tir me ih ti ma li, 30.0004 ka dar dır. Bu da yak -

la şık ola rak 1/109 de mek tir. Bir mil yon ki şi nin her se ne pi yan go oy -

na dı ğı var sa yı lır sa, her han gi bi ri nin (be lir li bir ki şi de ğil) oyu nu

ka zan ma sın dan ön ce, yak la şık bin mil yar se ne geç me si ge rek mek te -

dir. Bin mil yar se ne şu an ev re nin tah min edi len ya şı nın yüz ka tı

ka dar dır."71

Pro fe sör Be he'nin de be lirt ti ği gi bi "Dün ya da hiç kim se nin

pıh tı laş ma şe la le si nin na sıl mey da na gel di ği hak kın da mut lak

bir fik ri yok tur."72 Bu ra da önem li olan, sis te min te sa düf ler le

olu şa ma ya cak ka dar komp leks, ku sur suz an cak üs tün bir Ya -

ra tı cı 'nın ese ri ola bi le cek ka dar mü kem mel ol du ğu nu gö re bil -

mek tir. Yer yü zün de ha kim olan yaratılış gerçeğinin var lı ğı nı

an la mak vü cu du muz da ki göz le gö rül me yen sis te mle rin her

aşa ma sın da ben ze ri ol ma yan bir "ak lın" bü yük bir ih ti şam la

or ta ya çık tı ğı nı kav ra mak tır. Ak lı nı kul la na bi len hiç bir in san,

bu ger çek le ri gör mek te te red düt et me ye cek tir. Al lah'ın mut -

lak var lı ğı, tüm ih ti şa mı ile göz ler önün de dir. Al lah, in sa nın

ku sur suz ya ra tı lı şı nı bir aye tin de şu şe kil de açık la mak ta dır: 

O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir

alak tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak çı kar -

mak ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz, son ra da

yaş lan ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te dir). Siz den

ki mi nin da ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te dir; adı ko nul -

muş bir ece le eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul lan ma nız için

(Al lah si zi böy le ya şa tır). (Mü min Su re si, 67)
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Ev rim Te ori si, Ka n›n P›h t› lafl ma 
Sis te mi ni Aç›k la ya ma mak ta d›r
Mic ha el Be he, in dir ge ne mez komp leks lik kav ra mı nı ilk

ola rak gün de me ge tir di ğin de, ka nın pıh tı laş ma me ka niz ma sı -

nı baş lı ca ör nek ola rak ver miş ti. Be den de ki sa yı sız in dir ge ne -

mez komp leks lik ör ne ği ara sın dan özel lik le bu sis te mi seç me -

si, sis te mi mey da na ge ti ren par ça la rın hem ay rı ay rı hem de

be ra ber ken ser gi le dik le ri üs tün yaratılış ör nek le riy di. 

Çok geç me den Be he'nin ka nın pıh tı laş ma sis te mi ile il gi li

bu açık la ma la rı na ev rim ci çev re ler ta ra fın dan yo ğun bir tep ki

gel di. Böy le komp leks bir sis te min özel lik le ri nin açık lan ma sı

ve bun la rın bir bi rin den ba ğım sız ola rak ev rim leş miş ol ma la -

rı nın im kan sız lı ğı nın bi lim sel ola rak or ta ya kon ma sı, ev rim

te ori si ne kar şı önem li bir mey dan oku may dı. Tep ki gös ter -

mek te ge cik me yen le rin en ba şın da 35 yıl lık ka ri ye ri nin uz -

man lık ko nu su "ka nın pıh tı laş ma sı" olan Ca li for nia Üni ver si -

te si bi yo kim ya pro fe sö rü ko yu bir ev rim ci olan Rus sel Do -

olitt le ge li yor du. 

Do olitt le, ye ni bir la bo ra tu var araş tır ma sı ile, fa re ler de ka -

nın pıh tı laş ma sis te min de ki iki bi le şi ğin dev re den çı ka rı la bi le -

ce ği nin ka nıt lan dı ğı nı id dia et miş ti. Do olitt le'a gö re, bu iki bi -

le şik pıh tı laş ma me ka niz ma sın da bu lun ma ma sı na rağ men fa -

re ler so run suz ya şam la rı na de vam ede bil mek te ler di. An cak

ger çek te du rum hiç de Do olitt le'ın id dia et ti ği şe kil de de ğil di.

Do olitt le ya araş tır ma so nuç la rı nı tü müy le yan lış oku muş ve -

ya in san la rı yan lış yön len di re bil mek için önem li bir kaç nok ta -

yı ih mal et mek te sa kın ca gör me miş ti. Araş tır ma so nuç la rı -

nın ya yın lan dı ğı kay nak ta (Bug ge et al., "Loss of Fib ri no -

gen Res cu es Mi ce from the Ple iot ro pic Ef fects of Plas mi -

no gen De fi ci ency," Cell 87, 1996: 709-19) bu fa re le rin
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cid di sağ lık prob lem le ri ol du ğu ve fonk si yo nel bir pıh tı laş ma

me ka niz ma la rı nın ol ma dı ğı açık ça be lir til mek tey di. Ya ni, Do -

olitt le'ın id dia et ti ği nin ak si ne, fa re le rin pıh tı laş ma sis te mi "in -

dir ge ne bi lir" de ğil di.73

Do olitt le'ın bir baş ka id di ası ise, pıh tı laş ma yı oluş tu ran

pro te in le rin ben zer li ği ko nu su na da yan mak ta dır.74 Pro te in ler -

de bu lu nan ami no asit sı ra la ma sın da ki ben zer li ğin, on la rın

or tak ata dan gel me le ri nin bir so nu cu ol du ğu nu id dia eden

Do olitt le, sis te min bu şe kil de mil yon lar ca yıl için de ev rim leş -

ti ği ni öne sür müş tür. Bu ev rim ci spe kü la syo na gö re, pıh tı laş -

ma iş le mi ne kat kı da bu lu nan pro te in le rin sı ra la ma sı bir bir le -

ri ne, hat ta iş le me da hil ol ma yan di ğer pro te in le re bi le ben ze -

mek te dir. Do la yı sıy la bun lar, ay nı ge nin kop ya lan ma sı so nu -

cun da mey da na gel me li dir ler. Bu nun da an la mı hep si nin tek

bir söz de or tak ata nın kop ya la rın dan oluş muş ol ma la rı dır. Bu

ha ya li ata nın kop ya la rın dan olu şan pro te in ler, za man la ufak

te fek de ği şik lik le re ma ruz kal mış lar ve bir bi ri ne ben zer ama

fark lı fonk si yon la rı olan pıh tı laş ma pro te in le ri nin tü mü nü

mey da na ge tir miş ler dir. 

Mic ha el Be he, ka nın pıh tı laş ma me ka niz ma sı nın ha ya li

ev ri mi için or ta ya atıl mış bu söz de en bü yük id di aya şu ce va -

bı ver mek te dir: 

"Ka nın pıh tı laş ma sın da ki pro te in le re ye ni bir pro te in ek le me iş -

le mi ol duk ça şüp he li dir. Bi ri di ğe ri nin önün de, bir baş ka sı bir

son ra kin den ön ce gö rev alır ve bir pro te ini kop ya la mak bu şe la -

le de si ze yep ye ni bir ba sa mak sağ la maz. Kop ya lan mış pro te inin

iki kop ya sı da ak ti ve ede cek le ri ay nı pro te ini he def ala cak lar dır.

Ve yi ne bun la rın iki si de bir ön ce ki ay nı pro te in ta ra fın dan

ak ti ve edi le cek ler dir. Bu şe la le nin na sıl mey da na gel di ği -

ni açık la mak için, bir bi lim ada mı nın, kop ya la nan pro -

te inin ye ni bir he def ve ye ni bir ak ti va tör ile bir lik te
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şe la le de yep ye ni bir ba sa mak ha li ne gel di ği de tay lı gü zer ga hı be -

lirt me si ge rek mek te dir. Da ha sı, pıh tı laş ma ko lay lık la bo zu la bi lir

ve kont rol süz ol du ğun da çok cid di prob lem le re yol aça bi lir. Ka -

nın pıh tı laş ma sı nın ev ri mi için öne sü rü le cek cid di bir mo del de,

ka nın ne ka dar mik tar da pıh tı la şa ca ğı, ne ka dar ba sın ca kar şı ko -

ya ca ğı, uy gun suz pıh tı laş ma la rın han gi sık lık ta ola ca ğı ve bu -

nun gi bi pek çok so ru nun ce vap lan ma sı ge rek mek te dir. 

Pro fe sör Do olitt le, bu so ru lar dan hiç bi ri ni açık la mış de ğil dir. Ça lış -

ma sı nı, han gi pro te inin han gi si nin ata sı ol du ğu ko nu su na da yan -

dır mış ve el le ri ni kal dı ra rak 'bu sis tem le rin mut la ka do ğal se lek si -

yon la bir şe kil de bi ra ra ya gel miş ol ma la rı ge re kir' gi bi bir so nu cu -

na var mış tır. (...) Ça lış ma sı yal nız ca (pro te in ler de ki) sı ra la ma kar -

şı laş tır ma la rı nı içer mek te dir. Do olitt le'ın, ka nın pıh tı laş ma şe la le -
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si nin do ğal se lek si yon la mey da na ge lip ge le me ye ce ği ko nu sun da

hiç bir fik ri yok tur."75

Pro te in ler ara sın da ki ben zer lik le r, el bet te ki ev rim için hiç -

bir de lil oluş tur ma mak ta dır. (Ko nuy la il gi li ay rın tı lı bil gi için

bkz. Ev rim Al dat ma ca sı, Ha run Yah ya) Bu nun ya nı sı ra, Do -

olitt le'ın id di asın da ki kop ya lan mış gen, bir ön ce ki nin ay nı sı

ya ni bir ön ce ki nin sa hip ol du ğu ay nı par ça la ra sa hip bir gen

ola cak tır. Sa de ce kop ya la na rak ye ni özel lik ler ka zan ma sı

müm kün de ğil dir. 

Ka nın pıh tı laş ma sis te min de ki özel gö rev li pro ten le rin şu

an ki var lı ğı nı açık la mak için bu bi lim ada mı nın, kop ya lan mış

bir ge nin na sıl ye ni ve fark lı özel lik ler ka zan dı ğı nı açık la ma sı
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ge rek mek te dir. An cak 35 yıl lık ka ri ye ri ni ka nın pıh tı laş ma sı

ko nu su na ada mış olan Do olitt le için, bu da açık la ma sız dır. 

Do olitt le ile ay nı ha ta ya dü şen Brown Üni ver si te si hüc re

bi yo lo ji si pro fe sö rü Ken neth Mil ler da kop ya lan mış gen le rin,

bu özel sis te min ha ya li ev ri mi için bir açık la ma ol du ğu id di -

asın da bu lun muş tur. Mil ler, bi lim sel lik ten son de re ce uzak

olan bu id di ası nı bir ki ta bın da şu şe kil de açık la mış tır: 

"... Kop ya la nan gen ler den bir ta ne si yan lış lık la kan do la şı mı içi ne

gir miş tir. Bu ra da, ak ti ve edi ci pro te aza ma ruz ka la na ka dar pro te -

inin üre tim iş le vi dur muş du rum da dır. Ak ti ve edil me si de an cak

da mar lar dan bi ri si ha sar gö rün ce müm kün olur. Bu nok ta dan son -

ra, me ka niz ma nın her bir de ta yı do ğal se lek si yon ta ra fın dan be lir le -

nir. Aca ba sis te min pek çok aşa ma lı komp leks li ği ne re den gel mek te -
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Bir kan da ma rı ha sar gör dü ğün de (sağ da alt -
ta) kan pıh tı sı adı ve ri len kan hüc re le ri
(sağ da üst te) ba zı kim ya sal mad de ler sal gı la -
ma ya baş lar ve ka nı dur dur ma ya ya ra yan pek

çok re ak si yo na se bep olur lar. Bu re ak -
si yon lar dan bi ri fib rin adı ve ri len

bir kim ya sal oluş tu rur, bu da
kan akışını en gel leyecek bir

ağ mey dana getirir. (sol
üst te)
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dir? Yi ne, bu nun ce va bı da gen kop ya lan ma sı dır. Pıh tı laş ma pro te -

az gen le rin den bir ta ne si nin kop ya sı oluş tu ğun da, do ğal se lek si yon,

var olan pro te azı ak ti ve ede cek kü çük de ği şik lik le ri mey da na ge ti re -

cek tir. Şe la le nin has sas lı ğı nı ar tır mak için ekst ra bir kont rol da ha

ek len mek te dir."76

Söz ko nu su sis te min na sıl iş le di ği hak kın da en kü çük bir bil -

gi ver me yen bu açık la ma ya, bi lim sel ce vap ka nın pıh tı laş ma

me ka niz ma sın da ki ola ğa nüs tü lü ğü gö re rek, tüm de tay la rın da ki

kusursuz yaratılışı de fa lar ca açık la yan Be he'den gel mek te dir:  

"Pro fe sör Mil ler, prob le min or ta dan kalk ma sı için 'gen kop ya lan -

ma sı' te ri mi ni bu ra da açık ça si hir li bir değ nek gi bi kul lan mış, an -

cak prob lem bir tür lü or ta dan kalk ma mış tır. Mil ler'in, do ğal se lek -

si yo nun her aşa ma yı be lir le di ği yö nün de ki ön  ka bu lü ol duk ça şüp -

he li dir, çün kü pıh tı laş ma da ki her aşa ma ol duk ça cid di şe kil de dü -

zen len me li dir, ak si tak dir de ol duk ça teh li ke li ola bi lir. (...) Mil ler'in

ifa de le ri, ye ni kop ya lan mış pro te az la rın ha re ket le ri nin na sıl be lir -

len di ği ni açık la ma mak ta dır. (...) Bu kı sa hi ka ye, ka nın pıh tı laş ma

şe la le sin de ki in dir ge ne mez komp leks li ğin, do ğal se lek si yon ile na sıl

bir iliş ki si nin ol du ğu nu an la ma ko nu sun da son de re ce fay da sız dır.

Bu be nim ak lı ma şu nu ge ti ri yor: Hi ka ye nin asıl ama cı as lın da biz -

le re pıh tı laş ma nın na sıl mey da na gel di ği ni gös ter mek de ğil, bi yo -

kim ya sal komp leks lik le re aşi na ol ma yan ki şi le ri, Dar wi nizm'in her -

şe yi kont rol al tı na al dı ğı na ik na et mek tir. An cak Dar wi nizm'in

böy le bir kont ro lü yok tur."77
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Da ha ön ce pek çok ke re üze rin de dur du ğu muz, ev rim ci le -

rin ma sal sı an la tı mı, Mic ha el Be he'nin de dik kat çek ti ği gi bi,

ko nu ya aşi na ol ma yan ki şi ler için il gi çe ki ci ola bi lir. An cak

gü nü müz de, bu yön de ki ça lış ma lar art tık ça, eği tim se vi ye si

ge liş tik çe, in san lar yer yü zün de ki muh te şem di zay nın de tay -

la rı nı git gi de da ha çok keş fet mek te ve ya ra tı lış ger çe ği ni tüm

açık lı ğıy la gör mek te dir ler. Ev rim ci le rin ge le nek sel yön tem le -

ri, çok ya kın bir za man da şim di ki söz de ge çer li li ği ni de yi ti re -

cek tir. Bü tün bu ger çek le re, in san be de nin de ki ve can lı lar da ki

ola ğa nüs tü komp lek si ğin de tay la rı nı an la tan bi lim sel tüm de -

lil le re rağ men, ev rim ci le r bir bir le ri nin açık la ma la rı na sı ğı na -

rak ha la te ori le ri için bir çı kar yol ara ma ya ça lış mak ta dır lar. 

Dar wi nist ler ma sal sı id di ala rı nı ön pla na çı ka ra cak la rı bir

or ta mın oluş ma sı nı bek le mek te, yer yü zün de ki mu az zam dü -

zen için de, ken di id di ala rı na ze min oluş tu ra cak bir "ha ta"nın

ve ya bir boş lu ğun oluş muş ol ma sı nı ümit et mek te dir ler. Oy sa

ayet te be lir til di ği gi bi yer yü zün de ba kıp in ce le ye cek le ri her

yer de bir ku sur suz luk ha kim dir bu ne den le hiç bir ek sik lik bu -

la ma ya cak lar dır. 

Üs tün güç sa hi bi, her tür lü ya rat ma yı bi len Yü ce Rab bi miz

ya rat ma sın da çe liş ki bul ma ya ça lı şan lar la il gi li ola rak Mülk

Su re si'nde ki ayet ler de şöy le bu yur mak ta dır: 

O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum' (mu ta ba kat) için de ye di gök

ya rat mış olan dır. Rah man (olan Al lah)ın ya rat ma sın da hiç bir

'çe liş ki ve uy gun suz luk' (te fa vüt) gö re mez sin. İş te gö zü(nü)

çe vi rip-gez dir; her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve çar pık lık)

görüyor musun? 

Son ra gözünü iki kere daha çevirip-gez dir; o göz (uyum -

suz luk bul mak tan) umudunu kes miş bir hal de bit kin

olarak sana dönecek tir. (Mülk Suresi, 3-4)
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Tarih te ya pı lan ilk kan nak lin de has ta ya bir hay va nın ka -

nı ve ril miş ti. Has ta kı sa bir sü re için de öl dü ve bu na kim se bir

an lam ve re me di. Ve ri len fark lı hay van kan la rı da işe ya ra ma -

yın ca, in san dan in sa na na kil fik ri doğ du. Kan ih ti ya cı baş gös -

ter di ğin de, "ka nı nın bol ol du ğu" dü şü nü len ve rast ge le se çi len

bir kaç ki şi den na kil de ne me le ri ya pıl dı. An cak bu de ne me le -

rin de ço ğu ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. Kan nak liy le uğ ra şan ilk

he kim ler, bu önem li sı vı yı iki özel li ğin den do la yı tam ola rak

ana liz edip ta nı ya mı yor lar dı. Bun lar dan bi rin ci si ka nın be den

dı şın da pıh tı laş ma özel li ği, ikin ci si ise, kan ver dik le ri ki şi nin

öl me ola sı lı ğıy dı.78 Kan da, he kim le rin çö ze me dik le ri fark lı bir

şey le rin ol ma sı ge re ki yor du. Bi yo kim ya bi li mi nin ge li şe ce ği

za ma na ka dar bu "fark lı şey le rin" ne ol du ğu an la şı la ma dı. 

Ka nın, kır mı zı bir sı vı dan iba ret ol ma dı ğı nın or ta ya çı kı şı

20. yüz yı lın baş la rı na rast lar. Her in sa nın ka nın da di ğer in san -

lar dan fark lı ola bi le cek çe şit li fak tör le r var dır. Do la yı sıy la kan

nak li nin ger çek le şe bil me si için her iki ki şi de de bu fak tör le rin

uyu mu ara nır. "Kan gru bu" de di ği miz şey, in sa nın sa hip ol du -

ğu bu özel fak tör le rin be lir len me si dir. Kan gru bu nu be -

lir le yen fak tör ler ise 300'den faz la dır. Bu fak tör le rin

her bi ri, si zi di ğer in san lar dan ayırt eder. 
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Kan gru bu nu be lir le yen özel lik ler, al yu var lar da sak lı dır.

Al yu var la rın zar la rın da bu lu nan 200 fark lı mo le kül ara sın dan

biz le ri bel ki de en ya kın dan il gi len di ren, ka na A, B ve 0 gru bu

özel li ği ni ve ren mo le kül ler dir. Al yu var lar, ya A gru bu, ya B

gru bu mo le kül le ri ni, en der ola rak her iki si ni (AB) bir den ta şır

ya da hiç bi ri ni (0 gru bu) ta şı ma ya bi lir ler. 

Al yu var la rın da A gru bu mo le kül ler bu lu nan ki şi le rin ka -

nın da B gru bu mo le kül le ri ne kar şı an ti kor lar var dır. Bu, B

gru bu mo le kül le ri ne kar şı sa vaş de mek tir. İş te bu ne den le A

gru bu kan ta şı yan bir in sa na B gru bu na ait bir kan ve ril di ğin -

de, ba ğı şık lık sis te mi bir kaç sa ni ye için de ha re ke te ge çer ve bu

"ya ban cı yı" yok et me ye ça lı şır. Bu nun so nu cu ise, son de re ce

cid di dir. Kan hüc re le ri pat lar, kan pıh tı la şır, böb rek ler ve ak -

ci ğer ler iş lev le ri ni ye ri ne ge ti re me me ye baş lar. Ani mü da ha le

edil me di ği sü re ce so nuç bü yük oran da ölüm olur. 

Kan la rın da her iki mo le kü lü de ta şı ma yan ki şi ler, ya ni 0

gru bu ka na sa hip in san lar, her iki mo le kü le kar şı da an ti kor

ge liş tir miş ler dir. On lar an cak, bu iki mo le kü le de sa hip ol ma -

yan, ya ni ken di le ri gi bi 0 gru bu ka na sa hip bir ki şi den kan ala -

bi lir ler. Kan la rın da her iki mo le kül de bu lu nan AB gru bu ka -

na sa hip ki şi ler ise, bu mo le kül le rin hiç bi ri ne an ti kor ge liş tir -

me miş ler dir. Sırf A gru bu ve ya sırf B gru bu ka na sa hip ki şi ler -

den de kan ala bi lir ler. 

Al yu var lar üze rin de bu lu nan ve yu ka rı da ki mo le kül ler gi -

bi ay nı de re ce de öne me sa hip bir baş ka mo le kül ise Rhe sus

(Rh) fak tö rü dür. Eğer bir in sa nın al yu va rın da bu mo le kül var -

sa, kan gru bu Rh po zi tif (+), yok lu ğun da ise kan gru bu Rh

ne ga tif (-) olur. Rhe sus fak tö rü en bü yük öne mi ni ge be -

lik te ki kan uyuş maz lık la rın da gös te rir. Rhe sus fak tö rü

ol ma yan ha mi le bir ka dın, do ğum dan kı sa bir sü re
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son ra Rhe sus fak tö rü olan be be ği ne kar şı an ti kor ge liş ti rir. Bu

an ti kor lar, ilk be be ğe za rar ver me ye cek ler dir. An cak Rhe sus

fak tö rü ne sa hip ikin ci be bek, an ne de ar tık ha zır bu lu nan bu

an ti kor la rın sal dı rı sı na uğ rar. An ti kor lar be be ğin be de ni ni he -

def alır, onun ta ze al yu var la rı nı yok eder. Be bek te kan sız lık ve

kalp has ta lık la rı baş gös te rir. Be be ğin sağ ola rak doğ ma sı zor -

dur ama doğ sa bi le kü çük be de nin de ki al yu var la rın par ça lan -

ma la rı so nu cun da bi li ru bin adı ve ri len ze hir li bir mad de oluş -

muş tur. Bu mad de ge nel lik le bey ne za rar ve rir ve mey da na ge -

len zi hin sel ra hat sız lık lar so nuç ta ölü me bi le yol aça bi lir.79

Ka nı keş fet mek an cak geç ti ği miz yüz yıl da müm kün ol -

muş tur. Oy sa kan, ilk in san ya ra tıl dı ğı an dan iti ba ren da mar -

lar da do laş mak ta, gö rev le ri ni ye ri ne ge tir mek te, çe şit li mal ze -

me le ri, fak tör le ri, mo le kül le ri için de ta şı mak ta dır. İn sa nın bu

mu ci ze yi tam ola rak ta nı mak ta bi le bu ka dar aciz ka la bil me si,

onun Al lah'a olan tes li mi ye ti ni ve hay ran lı ğı nı da ha da ar tır -

ma lı dır. 

Al lah, kuv vet ve kud ret sa hi bi olan dır, her şe yin üze rin de -

dir, Muk te dir'dir. Tas vir eden, her şe ye şe kil ve su ret ve ren,

Mu sav vir'dir. Gö ze ti ci ve ko ru yu cu, Mü hey min'dir. Ve Al lah,

her şey de ve her ha di se de bü yük lü ğü nü gös te ren, Mü te keb -

bir'dir. Al lah'ı hak kıy la tak dir et me li, ya rat tı ğı şey ler de Rab bi -

miz'in bu üs tün sı fat la rı nı gö rüp an la ma lı ve O'na yö ne lip

dön me li yiz. O'na yö ne lip dö nen, kuş ku suz dün ya da ve ahi -

ret te ka zanç lı ola cak tır. Al lah bir aye tte şu şe kil de bil di rir: 

O Al lah ki, O'ndan baş ka İlah yok tur. Me lik'tir; Kud -

dûs'tür; Se lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir;

Ceb bar'dır; Mü te keb bir'dir. Al lah, (müş rik le rin) şirk koş -

tuk la rın dan çok Yü ce dir. (Haşr Su re si, 23)
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Kanı, için de ki çe şit li fak tör ler le bir lik te keş fet mek an cak geç ti ği miz yüz yıl -
da müm kün ol muş tur. Oy sa, kan ilk in san ya ra tıl dı ğı an dan bu gü ne ka -
dar da mar lar da do laş mak ta, gö rev le ri ni ye ri ne ge tir mek te dir. Bu
kuş ku suz, her şey de bü yük lü ğü nü, gü cü nün sı nır sız lı ğı nı gös te ren 
Al lah'ın üs tün yarat masıdır. 
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İn san vü cu dun da ki sis tem ler gö rev le ri ni ye ri ne ge ti rir ken,

ya pı lan işin ko or di nas yo nu nu, dü ze ni ni, or ga ni zas yo nu nu da

üst le nir ler. Bu ki tap ta vü cut ta ki ya pı la rın "akıl lı" ola rak ta nım -

lan ma sı nın ve bu ra dan yo la çı ka rak bu ak lın kay na ğı nın açık lan -

ma ya ça lı şıl ma sı nın ne de ni bu dur. Kuş ku suz "akıl lı bir hüc re"

ve ya "akıl lı bir or gan" ya kış tır ma sı me ca zi bir ya kış tır ma dır.

Çün kü bir bey ni ve si nir sis te mi ol ma yan hüc re ve ya do ku la rın

ken di baş la rı na bir bi linç sa hi bi ol ma la rı müm kün de ğil dir. An -

cak tü mü nün yap tık la rı iş ler de şa şır tı cı bir bi linç or ta ya çık mak -

ta dır. Bu ise Dar wi nist ler ve tüm ma ter ya list ler için bü yük bir

çık maz dır. Çün kü ma ter ya list ler de, bi lin cin be yin de ki hüc re ler -

den ve bu hüc re le rin ara sın da ki kim ya sal re ak si yon lar dan doğ -

du ğu nu sa vu nur lar. Kı sa ca sı ma ter ya list id di aya gö re, "bi linç,

be yin den iba ret tir". 

Ma ter ya list ler bi lin ci bey ne in dir ge me ye ça lı şır lar ken, bi lim -

sel göz lem ler bey ni bi le ol ma yan can lı la rın bi linç sa hi bi ol duk la -

rı nı gös ter mek te dir. Bu ki tap bo yun ca in ce le di ği miz "akıl lı hüc -

re ler" bu nun bir ör ne ği dir. Son yıl lar da bak te ri ler ve di ğer tek

hüc re li ler üze rin de ya pı lan göz lem ler de, bu mik ros ko bik can lı -

la rın son de re ce "akıl lı" dav ran dık la rı nı, ade ta için de bu lun duk -

la rı or ta mı de ğer len di rip ka rar ver dik le ri ni gös ter mek te dir.

Mo le kü ler bi yo log Mic ha el Den ton şöy le ya zar:

"Bir toz zer re sin den bi le da ha kü çük ol ma la rı na rağ men, ami-

p ler, çok da ha komp leks can lı la ra ben zer ya şam stra te ji le ri
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iz ler ler. Eğer bir ami bi alıp onu bir ke di nin bo yut la rı na ge ti re bil sey -

dik, bu me me liy le yak la şık ay nı de re ce de bir ze ka ya sa hip ol du ğu nu

gö re cek tik. Pe ki ama bu kü çü cük can lı lar na sıl olup da bu den li iyi he -

sap lan mış ka rar lar ala bil mek te dir ler?... Bir amip ya ka la mak is te di ği

avı nı bi linç li ola rak ko va lar, avı yön de ğiş tir di ğin de o da onun ar dın -

dan yön de ğiş ti rir, bu ta ki bi uzun sü re de vam et ti rir. Bu dav ra nış lar

mo le kü ler dü zey de açık la na ma mak ta dır." 

Üst te ki alın tı nın son cüm le si ne dik kat et mek ge re kir. Amip -

le rin dav ra nış la rı, "mo le kü ler" dü zey de, ya ni kim ya sal re ak si -

yon lar la, fi zik sel et ki ler le açık la na bi le cek tür den de ğil dir. Bu

can lı lar, bi linç li ola rak ade ta ka rar ve re rek ha re ket et mek te dir -

ler. Dik kat çe ki ci olan ise ne bir bey ne, ne de si nir sis te mi ne sa -

hip ol ma ma la rı dır. Pro te in, yağ ve su dan olu şan bi rer hüc re dir -

ler sa de ce. Bak te ri le rin akıl lı dav ra nış la rı nı gös te ren baş ka ör -

nek ler de var dır. 
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Bir si nir hüc re si be den de hay ret ve ri ci şe kil de akıl lı dav ra nır. An cak kuş ku -
suz bir si nir hüc re si ni "akıl lı" ola rak ta nım la mak, ak lın ona ait ol du ğu nu
ka bul et mek an la mı na gel me mek te dir. Vü cut ta ki sis tem le rin yap tık -
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olan Yüce Al lah'tan il ham al maları nedeniy ledir.



Ün lü Fran sız bi lim der gi si Sci en ce et Vie'nin Tem muz 1999

sa yı sın da bil di ril di ği ne gö re, bak te ri ler bir bir le ri ile ha ber leş -

mek te ve bu ha ber le re da ya na rak ka rar ver mek te dir ler. 

Sci en ce et Vie'de bu ha ber leş me nin son de re ce komp leks

bir sis tem le iş le di ği vur gu lan mak ta dır. Bak te ri le rin yü ze yin -

de elekt rik sin yal le ri ya yan ve al gı la yan me ka niz ma lar var dır.

Bak te ri ler bu sa ye de bir bir le ri ne sin yal ler yol la mak ta, için de

bu lun duk la rı or ta mın özel lik le ri, bu or tam da ki be sin du ru mu

gi bi bil gi ler ak tar mak ta dır lar. Bu bil gi le re gö re de, da ha ne ka -

dar ço ğal ma la rı ve ço ğal ma yı ne za man dur dur ma la rı ge rek -

ti ği ko nu sun da ka rar ver mek te dir ler.

Kı sa ca sı, göz le gö rül me ye cek ka dar kü çük can lı lar, et raf -

la rı hak kın da bil gi top la mak ta, son ra bun la rı yo rum la yıp bir -

bir le ri ne ak tar mak ta ve son ra da be lir li bir yön de ka rar ve rip

uy gu la mak ta dır. Hem de grup ha lin de...

Tüm bu ör nek ler, can lı lar da as la mad de ye in dir ge ne me -

ye cek bir bi linç ol du ğu nu gös ter mek te dir. "En komp leks can -

lı" sa yı lan in san dan, "en ba sit can lı" sa yı lan tek hüc re li le re ka -

dar, can lı lar da mad de-öte si bir kay nak tan ge len şa şır tı cı bir

bi linç var dır.

Pe ki bu mad de öte si kay nak ne dir? 

Ku ran'da, biz le re bu ko nu da çok önem li bil gi ler ve ri lir.

Ör ne ğin ba la rı la rın dan söz edi len ayet ler de, bu can lı la rın gös -

ter dik le ri "bi linç li" dav ra nış la rı ken di le ri ne Al lah'ın il ham et -

ti ği bil di ril mek te dir:

"Rab bin ba la rı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın

kur duk la rı çar dak lar da ken di ne ev ler edin. Son ra mey ve le -

rin tü mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa na ko lay laş tır dı ğı

yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın ka rın la rın dan tür lü

renk ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi fa
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var dır. Şüp he siz dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun -

da bir ayet var dır." (Nahl Su re si, 68-69)

Bir baş ka ayet te de tüm can lı la rın Al lah'ın ha ki mi ye tin de

ol du ğu ha ber ve ril mek te dir. Ku ran'da bil di ril di ği üze re,

"O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di ği hiç bir can lı yok -

tur." (Hud Su re si, 56)

İş te Ku ran'da açık la nan bu sır, can lı lar da ki gi zem li bi lin -

cin kay na ğı dır. Bi linç, ma ter ya list le rin san dı ğı gi bi mad de nin

bir özel li ği de ğil dir. Mad de yi oluş tu ran atom la rı her ne ya par -

sa nız ya pın, bi linç sa hi bi kı la maz sı nız. Bi lin cin, mut la ka bir

baş ka bi linç ten gel me si ge re kir. Can lı lar da ki bi linç ise,

Al lah'ın il ha mın dan kay nak lan mak ta dır.

İn san be de nin de ve ya bir baş ka or ga niz ma da ki hüc re ler de

or ta ya çı kan akıl da, Al lah'ın var lık lar üze rin de ki mut lak ha -

ki mi ye ti nin bir te cel li si dir. Al lah, ya rat tı ğı var lık lar ve si le siy -

le Ken di si' ni ta nıt mak ta ve in san la r bu eser le re ba ka rak

Al lah'ın son suz gü cü nü ve kud re ti ni ta nı yıp tak dir ede bil -

mek te dir ler. Bu ne den le bu ki tap ta ki şu ur ör nek le ri ni sı ra lar -

ken, bu önem li ger çe ğin sü -

rek li ola rak akıl da tu tul -

ma sı ge rek mek te dir. 
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e nüz 22 gün lük ce ni nin sol ya nın da

ha re ket et me ye baş la yan kü çük hüc re

top lu lu ğu nu ha tır la ya lım. Bu ilk kı -

pır tı, ya şam de mek tir. Ar tık bu hüc re

top lu lu ğu uzun ca bir sü re hiç dur ma -

ya cak tır. As la yo rul ma ya cak tır. Da ki -

ka da yak la şık 70 ke re, bir yıl da yak la şık 35 mil yon ke re, or ta -

la ma bir ömür bo yun ca ise 2 tril yon ke re ata cak tır.80 Tüm ha -

ya tı bo yun ca yak la şık 227 mil yon lit re kan pom pa la ya cak tır.81

Bu hay ret ve ri ci  mik tar; gün de 10 ton luk bir tan ke ri82, bir

ömür bo yun ca ise tam ka pa si te li 100 yüz me ha vu zu nu dol du -

ra bil mek te dir.83 Ve bu ola ğa nüs tü pom pa, rit mik dü ze ni ni hiç

boz maz, şa şır maz, es ki me z. Ka nı pom pa la ma ve vü cu dun içi -

ne da ğıt ma ka bi li ye ti ni öle ne ka dar hiç yi tir mez. Çün kü bu,

üs tün bir sa na tı, ku sur suz lu ğu, ben ze ri sağ la na ma ya cak bir

den ge yi ve mu az zam bir ak lı ay nı an da ya rat ma ya Ka dir olan

Al lah'ın ola ğa nüs tü bir mu ci ze si dir. 

Ce ni nin kal bi, pom pa la na cak bir kan ol ma dan sa at ler

ön ce at ma ya baş lar. Kan oluş ma dan ha re ket le nen bu akıl lı

or ga nın ani den at ma ya baş la ma sı nın se be bi aca ba ne dir? Se -

bep, be si ne olan ih ti yaç tır. He nüz bir be den oluş ma mış tır.

Olu şan emb ri yo ise ge liş mek için be si ne, ok si je ne ve hor -

mon la ra ih ti yaç du yar. Ay rı ca kü çük emb ri yo da atık lar da

var dır. Bun la rın da uzak laş tı rıl ma sı ge rek mek te dir. İş te

bu ne den le, Al lah'tan il ham alan bu müt hiş pom pa,

ba ğım sız ve ku sur suz ha re ke ti ni ge rek li za man ve

yer de ani den baş la tır.84
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Bu bü yük mu ci ze ye ait her de tay, bir in sa nın iman et me si,

Al lah'ın apa çık var lı ğı nın de lil le ri ni gör me si için ye ter li dir.

Kal bin tüm özel lik le rin de son de re ce özel bir ya ra tı lış ha kim -

dir. Kalp, be den de ki tüm mu ci ze vi sis tem ler den ay rı ola rak,

tek ba şı na, vü cu du muz da ki ku sur suz ya ra tı lı şın çok bü yük

bir ör ne ği dir. "İn sa nı ya şa ta bi le cek" bu na ben zer bir me ka niz -

ma mey da na ge ti ri le me miş tir. Kalp, ken di si ni oluş tu ran hüc -

re le ri, özel ka pak çık sis tem le ri ve bun la rın açıl ma ve ka pan ma

dü zen le ri ile son de re ce komp leks ve özel lik li bir sis tem dir.

Onun yap tı ğı işin ben ze ri ni ya pa bi le cek bir or gan da ha yok -
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3. haf ta dan iti ba ren ge liş me ye baş -
la yan emb ri yo nik kalp ha mi le lik
bo yun ca tek pom pa ola rak ça lı şır.
Çün kü kan sa de ce ce ni nin vü cu -
dun da ve pla sen ta da do laş mak ta -
dır. An cak ay nı za man da do ğum
son ra sın da ok si jen, so lu ma ile di -
rekt ha va dan alın dı ğı için emb ri yo -
nik kal bin 4 oda cı ğa da sa hip ol ma -
sı ge re kir. Bu fiz yo lo jik iki lem şu
şe kil de çö zül müş tür: Kal bin oda -
cık la rın da bu lu nan 2 de lik hem ka -
nın bu oda cık lar da tu tul ma sı nı
sağ lar hem de he nüz ge liş me miş
ak ci ğer da mar la rı ko run muş olur.
Bu de lik ler be bek ilk ne fe si ni alıp,
ağ la ma ya baş la dı ğın da gö rev le ri ni
so na er di re rek oto ma tik ola rak
ka pa nır lar. Bu ya ra tı lış ha ri ka sı
Rab bi miz'in ya rat ma sa na tın da ki

ku sur suz lu ğu bi ze bir kez
da ha gös ter mek te dir.
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tur. İşi, ka nı hiç dur ma dan ol duk ça kuv vet li bir şe kil de pom -

pa la mak tır. Kan ol du ğu müd det çe, be de nin dı şın da bi le gö re -

vi ni yap ma ya de vam ede bi lir. 

Kalp, her da ki ka or ta la ma 70 ke re ata rak, vü cut ta ki ka nın

bir gün için de 1000 tam de vir yap ma sı nı sağ lar. Bu nun an la -

mı, tüm ka nın, vü cut ta ki her hüc re yi 1000 ke re zi ya ret et me si,

ge rek li be sin le ri on la ra ilet me si, ok si je ni ve rip kar bon di ok si ti

al ma sı, ha sar la rı ta mir et me si, ak sak lık la rı gi der me si ve ar tık -

la rı top la ma sı dır. Vü cut ta ki her hüc re, kal bin bu yo rul mak

bil mez gay re ti sa ye sin de gün de 1000 de fa tef tiş ten ge çi ri lir.

Bu şe kil de kalp gün de 8 bin lit re kan pom pa lar.85 Uy ku da bi le

ye tiş kin bir in sa nın kal bi, sa at te yak la şık 340 lt. kan pom pa la -

mak ta dır. Bu hız la top lam ye di da ki ka için de bir ara ba nın

ben zin de po su nu ra hat lık la dol dur mak müm kün dür.86

Kalp; su, yağ ve pro te inin bi ra ra ya gel me siy le olu şan,

yum ruk bü yük lü ğün de bir et par ça sı dır. Bu et par ça sı, dün -

ya da ki tüm uz man la rın bi ra ra ya ge le rek bil gi sa yar lar ile

mey da na ge ti re cek le ri en tek no lo jik pom pa dan bi le da ha mü -

kem mel ve ku sur suz bir sis te me sa hip tir. Bu ben zer siz et par -

ça sı, ka nı 3 met re ka dar yu ka rı fır la ta bi le cek mu az zam bir

gü ce sa hip tir.87

Kal bin bir baş ka mu ci ze vi özel li ği ise, vü cu dun ge rek si -

nim duy du ğu oran da kan pom pa la ya bil me si, vü cu dun ih ti ya -

cı nı tes pit ede bil me si dir. Kalp, din len me ha lin de ki bir ki şi de

da ki ka da yal nız ca 4-6 lit re kan pom pa lar. Bu mik tar o an da bu

ki şi için ye ter li dir, çün kü vü cut ta ki hüc re le rin bu aşa ma da

faz la mik tar da ok si je ne ih ti yaç la rı yok tur. An cak eg zer siz

ya pan bir ki şi de ok si jen ih ti ya cı ar tar, hüc re le re ok si je nin

da ha hız lı bi çim de ile til me si ge re kir. Kalp he men bu

ih ti ya cı tes pit eder ve da ha hız lı at ma ya baş lar.
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Eg zer siz sı ra sın da kal bin da ki ka da pom pa la dı ğı kan mik ta rı

dört ila ye di kat ka dar art mış tır.88

Şim di kal bin bah set ti ği miz bu bel li baş lı özel lik le ri nin mü -

kem mel li ği ni gör mek için bir kar şı laş tır ma ya pa lım. Bir su te si -

sa tı kur du ğu nu zu dü şü nün, bu te si sat sa ni ye de en az bir, da ki -

ka da ise or ta la ma 65-70 ke re su pom pa la ya cak ol sun. Bu pom -

pa ile her sa ni ye "yüz tril yon" ki şi nin evi ne, ay nı taz yik le su git -

me si ge rek sin. Ay nı za man da te si sa tın, han gi evin ne ka dar su -

ya ih ti ya cı ol du ğu nu da tes pit et me si, ih ti yaç du yu lan eve da -

ha faz la mik tar da su gön der me si ge rek sin. Ku ru lan bu sis te -

min, en az 70 se ne bo yun ca, en kü çük bir arı za gös ter me me si,

pas la nıp çü rü me me si, ev le re ula şan hat la rın tek bir ta ne si nin

bi le dev re den çık ma ma sı ise önem li ay rın tı lar dan bir ka çı ol sun.

Böy le bir sis tem na sıl mey da na ge ti ri le bi lir? Bu, pek çok

yön den im kan sız dır. Ay nı taz yik ile ay nı an da yüz tril yon

evin ih ti ya cı nı kar şı la ma nız zor dur. Bu ka dar bü yük bir hız la

ve de ğiş me yen bir ri tim le ha re ket eden bir ma ki ne nin ise, 10-

15 se ne den faz la da yan ma sı söz ko nu su ola maz. Bu aşa ma ya

ge le ne ka dar bi le, ma ki ne nin mut la ka de fa lar ca ba kım dan ge -

çi ril me si ve mey da na ge len ak sak lık la rın gi de ril me si ge rek -

mek te dir. Böy le bir me ka niz ma nın ha ta sız ola rak uzun yıl lar

iş le me si im kan sız dır. Ay rı ca bah set ti ği miz sı ra dan bir ci haz -

dır. Bu ci ha zın, ev ler de ki ih ti yaç la rı tes pit edip, du rum de ğer -

len dir me si ya pıp ih ti yaç olan yer le re faz la mik tar da su gön -

der di ği ni id dia et mek man tık la uyuş ma ya cak tır. 

Bü tün bun la rın ya nı sı ra, kur du ğu nuz bu te si sa tın bir in -

san ak lı nın de ne ti min de ol du ğu nu da ha tır lat mak ge re kir.

Her aşa ma sı si zin ve ya si zin gi bi akıl lı var lık la rın kont -

ro lün de dir. Te si sa tı siz kur muş, bo ru la rı siz dö şe miş,

ba kı mı nı siz yap mış sı nız dır. Böy le bir me ka niz ma -
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Bir su te si sa tı kur du ğu nu zu
dü şü nün. Bu te si sa tın sa ni ye -
de en az 1, da ki ka da ise or ta -
la ma  65-70 ke re su pom pa la -
ma sı ve su yu yak la şık 100 tril -
yon eve ulaş tır ma sı ge rek sin.
Üs te lik ay nı taz yik le... Kuş ku -
suz böy le bir te si sat pek  çok
yön den oluş tu rul ma sı im kan -
sız bir sis tem dir. Oy sa be den -
de bu ör nek le kı yas lan ma ya -
cak ku sur suz luk ta bir ağ sis te -
mi mev cut tur. Vü cut ta ki her
hüc re ye ula şa bi len da mar ağı,
be den için de mü kem mel ve
bi linç li bir da ğı tım sis te mi nin
ol du ğu nun bir baş ka ka nıtıdır. 



nın ge çen bin ler ce yıl için de, de mir ve çi men to nun bi ra ra ya

ge le rek ken di ken di ne oluş tu ğu nu, te sa dü fen oluş muş bir

mik tar su yu ani den rit mik bir şe kil de pom pa la ma ya baş la dı -

ğı nı da ha son ra da tam yüz tril yon eve ula şa cak bir bo ru sis -

te mi nin ken di ken di ne dö şen di ği ni el bet te id dia ede mez si niz.

Bu na çev re niz de ki tek bir ki şi bi le inan ma ya cak tır. Sis te min

akıl lı bir var lık ta ra fın dan mey da na ge ti ril di ği açık tır. 

An cak ev rim ci ler, bu ya pay sis tem le kı yas bi le ol ma ya cak

mü kem mel lik te ki kalp-do la şım sis te mi nin kör te sa düf ler sa -

ye sin de mey da na gel di ği ni id dia ede bil mek te dir ler. He nüz

an ne kar nın da at ma ya baş la yan bu mu az zam pom pa nın kont -

rol süz ve rast ge le olay lar so nu cun da ha re ket le nip in sa nı ya -

şat tı ğı nı öne sü rer ler. Bu ben zer siz ese rin sa hi bi olan Yü ce

Kud ret'in açık var lı ğı nı gör mez den ge lir ler. Ama bu mu ci ze vi

or gan, bi raz dan da ha de tay lı in ce le ye ce ği miz her özel li ğin de,

Al lah'ın üs tün ak lı nı ve gü cü nü in san la ra ta nıt mak ta dır. Ayet -

ler de şöy le buy ru lur:

İn san, 'ken di ba şı na ve so rum suz' bı ra kı la ca ğı nı mı sa nı -

yor. Ken di si, akı tı lan me ni den bir dam la su de ğil miy di?

Son ra bir alak (emb ri yo) ol du, der ken (Al lah, onu) ya rat tı

ve bir 'dü zen için de bi çim ver di.' Böy le ce on dan, er kek ve

di şi ol mak üze re çift kıl dı. (Öy ley se Al lah,) Ölü le ri di rilt -

me ye güç ye ti ren de ğil mi dir? (Kı ya met Su re si, 36-40)

Kal bin Ça l›fl ma Me ka niz ma s› 
Kal bin ol duk ça sis tem li bir me ka niz ma sı var dır. Bu me ka -

niz ma da mey da na ge len tek bir ak sak lık o in sa nın ha ya tı -

nı so na er di re bi lir. Kal bin sa hip ol du ğu me ka niz ma lar -

dan en önem li si sağ ve sol ta ra fın da bu lu nan pom pa -

lar dır. Kal bin her iki ta ra fın da da ku lak çık ve ka rın -
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cık lar bu lun mak ta dır. Kü çük pom pa her iki ta raf ta da ku lak -

çık lar dır, bü yük pom pa la rı ise ka rın cık lar oluş tu rur. Kal bin

sol ta ra fı te miz kan ile il gi le nir. Ge len te miz ka nı or gan ve do -

ku la ra ulaş tır mak, kal bin sol ta ra fın da bu lu nan sol ku lak çık

ve sol ka rın cı ğa dü şer. Kal bin sağ ta ra fı ise kir li kan ile il gi le -

nir. Sağ ka rın cık ve sağ ku lak çık kir li ka nı te miz len mek üze re

ak ci ğer le re ulaş tır mak için gö rev ba şın da dır. 

Te miz kan kal be ulaş tı ğın da ön ce üst ta raf ta ki kü çük

pom pa ya, ya ni sol ku lak çı ğa do lar. Bu ra dan alt ta raf ta bu lu -

nan bü yük pom pa ya ya ni sol ka rın cı ğa ile ti lir. Kir li kan da,

yi ne ay nı şe kil de sağ ku lak çık tan sağ ka rın cı ğa ile ti lir. Kalp -

te ki her ku lak çık bir bir le rin den fark lı gö rün se ler de as lın da
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alt ana toplardamar

üç çatallı kapakçık

üst ana toplardamar

sağ kulakçık

aort

a)

b)

c)
d)

e)

akciğer atardamarı

akciğer toplardamarı

sol kulakçık

mitral kapakçık

sağ karıncık

sol karıncık

yarımay şeklindeki
kapakçıklar

Ok yö nü, ka nın akış yö nü nü gös ter mek te dir. Kalp ka sıl dı ğın da kan, ka -
pak çık tan ka rın cık la ra gön de ri lir. Ya rım ay şek lin de ki ka pak çık lar

ka pa nır. Ka rın cık lar ka sıl ma ya baş lar ve ka nı vü cu da gön derir.
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yap tık la rı iş ay nı dır. Her bi ri be lir li bir he de fe doğ ru ka nı ilet -

mek le gö rev li dir. 

Me ka niz ma nın sis tem li ça lış ma sı, bah set ti ği miz bu sı ra lı

iş lem ne de niy le çok önem li dir. Her şe yin sı ra ile ya pıl ma sı ge -

rek mek te dir. Eğer bu dü zen bo zu lur sa, kalp vü cu da ya hiç

kan pom pa la ya ma ya cak ya da kal be aşı rı kan yük len me si ola -

cak tır. Bu sı ra la ma nın doğ ru ya pı la bil me si için ku lak çık ve

ka rın cık lar ara sın da ka pak lar var dır. Bu ka pak lar ka nın akış

yö nü ne doğ ru tek ta raf lı ola rak açı lır lar. Ku lak çık lar ka sıl dı -

ğın da bu ka pak lar açı lır ve kan bü yük pom pa nın ya ni ka rın -

cık la rın içi ne do lar. Bu iş lem ger çek leş tik ten son ra, ka nın gel -

di ği ye re ge ri dön me me si için ka pak lar tek rar ka pa nır. 
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üst ana toplardamar aort

sol akciğer
atardamarı

sol akciğer
toplardamarı

sol kulakçık

kalp
toplardamarı

sağ akciğer
atardamarı

sağ akciğer
toplardamarı

sağ kulakçık

koroner 
atardamar

alt ana toplardamar sağ karıncık

Ana top lar da mar, ok si jen siz ka nı be de nin sağ kıs mı na ge ti rir ve ak ci ğer
da mar la rı bu ka nı ak ci ğer le re ile tir. Ak ci ğer top lar da ma rı ok si jen li ka -
nı ak ci ğer ler den kal bin sol ta ra fı na ge ti rir ve aort bu ka nı vü cu da
gön de rir. Ka nın bu ha re ke ti sı ra sın da kalp ka pak çık la rı ka sı la rak ka -
nın oda cık lar ara sın da ge çi şi ni sağ lar.
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sol karıncık
kalp kapakçığı

açık

kalp kapakçığındaki kaslar

kalp kapakçığı
kapalı



Bu ka pak lar, kal bin ka rın cık la rın da da var dır. Ka rın cık lar

ka sıl dı ğın da bu ka pak lar açı lır ve ka nın vü cu da doğ ru ak ma -

sı sağ la nır. Pom pa la ma iş le mi dur du ğun da ise ka pak lar ka pa -

nır ve pom pa la nan ka nın kal be ge ri dön me si en gel le nir. Bi zim

"kalp atı şı" ola rak al gı la dı ğı mız ses ise, sa nıl dı ğı gi bi kal bin

ka sı lıp gev şe me si so nu cun da çı kan ses de ğil dir. Kalp atı şı nı

din ler ken, as lın da bu dört ka pak çı ğın şid det le açı lıp ka pan ma

ses le ri ni du ya rız.

Bu ku sur suz sis te min sa hip ol du ğu üs tün komp leks lik bir

ya na, ev rim ci ler açı sın dan böy le si ne rit mik bir dü zen ile ka -

pak la rın açı lıp ka pan ma sı bi le tek ba şı na bü yük bir so run dur.

Çün kü hiç bir can lı nın böy le si ne rit mik bir dü ze ni el de edin ce -

ye ka dar bek le ye cek za ma nı yok tur. Mey da na ge len en kü çük

ak sak lık can lı nın be de nin de ağır ha sar la ra se bep ola bi -

le cek tir. Ka pak la rın açıl ma ve ka pan ma dü ze ni nin,

her can lı da he nüz bir ce nin ha lin dey ken bi le mun -
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kalp kapakçıkları

(a) kapakçık açık (b) kapakçık kapalı

açık kapalı

gevşek

kaslar

tendonlar

gevşek kasılmış

sıkı

Kalp ka pak çık la rı, ka nın akış yö nü ne doğ ru tek ta raf lı ola rak açı lır lar. Ku lak -
çık lar ka sıl dı ğın da bu ka pak lar açı lır ve kan ka rın cık la rın içi ne do lar. Bü yük
taz yik le akan ka nın ge ri dön me me si için ka pak lar he men ka panır.



ta zam iş le me si ge rek mek te dir. Böy le se ri bir ha re ke tin te sa dü -

fen mey da na ge len mu tas yon lar la oluş ma sı ve bu nun hiç bir

ak sa ma gös ter me den tüm can lı lar da te sa dü fen ku sur suz iş le -

me si ise man tık lı hiç bir in sa nın ka bul ede me ye ce ği bü yük bir

al dat ma ca dır. 

Vü cut ta Rit mik Ha re ket Eden 
Tek Hüc re: Kalp Ka s› Hüc re le ri
Be den, yak la şık yüz tril yon hüc re den mey da na ge lir. Bu

hüc re le rin her bi ri nin fark lı gö rev le ri ve özel lik le ri var dır. Ki -

mi si, al yu var hüc re le rin de ol du ğu gi bi çe kir dek siz dir, ki mi si

so lu num bo ru sun da ki hüc re ler de ol du ğu gi bi tüy cük le re sa -

hip tir. Ki mi si nin ise ha re ke ti ni sağ la yan çe şit li mo tor la rı var -

dır. Ama vü cut ta öy le bir hüc re var dır ki, baş ka hiç bir hüc re -

de bu lun ma yan özel bir ye te ne ğe sa hip tir. Bu ye te nek, hüc re -

nin "bü zül me ve açıl ma" ha re ke ti  ya pa bil me si dir ve bu ye te -

ne ğe sa hip hüc re ler den olu şan kalp iş te bu yüz den "atar". 

Kalp te bu lu nan bu hüc re ler özel kas hüc re le ri dir. Bu hüc re

top lu lu ğu nu özel ya pan; he nüz ge liş me ye baş la yan bir emb ri -

yo da ani den ha re ket et me ye baş la ma la rı dır. Bir açık kalp ame -

li ya tı sı ra sın da, "ken di le ri ne bağ lı tüm si nir ler alın mış ve çev -

re le rin de ki or gan lar la tüm il gi le ri ke sil miş ol ma sı na rağ men"

bu hüc re ler "at ma ya" de vam ede bi lir. Hat ta bu hüc re ler den

"tek bir ta ne si ni" dı şa rı çı ka rıp mik ros kop al tı na koy du ğu nuz -

da bi le, kan la bes le di ği niz sü re ce, at ma ya de vam ede cek tir.89

Bu hüc re le ri özel ya pan, gö rü nür de in san ak lı nın ese ri olan

hiç bir kont rol me ka niz ma sı nın de ne ti min de ol ma ma sı na rağ -

men at ma ya, kan pom pa la ma ya ve in sa nı ya şat ma ya ade -

ta bir ka rar ver miş gi bi dav ran ma la rı dır.
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On la rın "at ma la rı nı" sağ la yan özel lik, üzer le rin den ge çen

elekt rik akı mı dır. Kal bi oluş tu ran her hüc re, ade ta can lı bir pil

gi bi dir. Kalp atı şı adı nı ver di ği miz ha re ke ti baş la tan kim ya sal

ener ji yi ken di le ri oluş tu rur lar. Hüc re le rin bu özel li ği, hiç bir

ev rim ci id dia ile açık la na ma ya cak ola ğa nüs tü bir özel lik tir.

Kalp hüc re le ri ken di le ri için ge rek li olan elekt ri ği, kan da ra -

hat ça bu la bil dik le ri po tas yum ve sod yum ele ment le ri ile sağ -

lar lar. Bu iki ele men ti mey da na ge ti ren atom lar, sa hip ol duk -

la rı bir elekt ro nu kay bet miş atom lar dır. Do la yı sıy la faz la dan

bir pro ton la rı, ya ni ar tı yük le ri bu lun mak ta dır. 
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kalp kası

kılcal damar

ara
diskler

ara
diskler

kalp
kası lifi

çekirdek

zar

çekirdek
kalp kas hücresi

a) şema

b) kalp kasının
mikroskop fotoğrafı

Kalp ka sı, son de re ce özel bir ta sa rı ma sa hip tir. Kalp ka sı nı oluş tu ran
her hüc re "tek ba şı na" ata bil me ye te ne ği ne sa hip tir. Bu hüc re ler, üzer -

le rin den ge çen elekt rik akı mı nı kul la nan adeta can lı birer pil gibidir ler.Adnan
Oktar



Kalp hüc re le ri, ol duk ça faz la mik tar da po tas yum iyo nu na

sa hip tir ler, bu hüc re le ri çev re le yen sı vı da ise sod yum bu lun -

mak ta dır. Hüc re za rı, kalp kas la rın dan sod yu mu dı şa rı atar

ve içe ri ye po tas yum alır. Hüc re za rı sod yu mu dı şa rı ver me

işi ni, po tas yu mu içi ne al ma işin den da ha hız lı ger çek leş tir di -

ği için atom la rın sa hip ol du ğu faz la dan ar tı yük, hüc re nin dı -

şın da yı ğıl ma ya baş lar. Bel li bir sı nı ra gel di ğin de, akım ani -

den ter si ne dö ner ve sod yum iyon la rı tek rar hüc re nin içi ne

gir me ye baş lar lar. Bu ani de ği şik lik, bir elekt rik akı mı mey da -

na ge ti rir ve kalp ka sı ka sı la rak ge ri çe ki lir.90 Hüc re le rin at ma -

sı nı sağ la yan özel lik, bu kim ya sal ge liş me ler le mey da na ge lir. 

Kalp atı şı nın baş la ma işa re ti ise sağ ku lak çık ta bu lu nan

ufa cık bir hüc re top lu lu ğu na bağ lı dır. Kalp si nü sü ya da S.A

yum ru su adı ve ri len bu hüc re top lu lu ğu nun ver di ği elekt rik -

sel işa ret iki kü çük kas de me tiy le kalp ka sı na ile ti lir. Hüc re ler,

üzer le ri ne ge len elekt rik akı mı nı, alt kı sım la rın da bu lu nan di -

ğer tüm kalp kas la rı na ulaş tı rır lar. Bu akım dal ga sı, sağ ku lak -

çık tan baş la ya rak aşa ğı ya doğ ru bü tün kas hüc re le ri ni uya rır

ve böy le ce tüm kal be ya yı lır. Kal be ge len bu elekt rik akım la rı

"pa ce ma ker" adı ve ri len bir si nir de me ti ta ra fın dan ko or di ne

edi lir. Pa ce ma ker rit mi de net ler ken, vü cu dun ge rek si ni mi ne

ku lak ve rir. Be de nin ih ti yaç la rı na gö re kal bi hız lan dır ma ve ya

ya vaş lat ma gi bi bir ye te ne ği var dır. 

An cak kal bin ta ma mı bir an da ka sıl maz. Çün kü kal bin,

hem kan top la ma sı hem de top la dı ğı ka nı pom pa la ma sı ge -

rek mek te dir. Eğer kal bin tüm hüc re le ri ay nı an da ka sıl say dı,

he nüz kan kalp te top la na ma dan vü cu da pom pa la na cak tı.

Bu nun so nu cun da da, sa de ce bir kaç dam la kan vü cu da

ile ti le bi le cek ti. Oy sa ku lak çık lar top la dık la rı ka nı,

ken di le rin den da ha bü yük olan ka rın cık la ra, on lar
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ka sıl ma dan ön ce ilet me li dir ler. İş te bu ne den le kalp üze rin de

bu lu nan kas lar, ade ta ken di sı ra la rı nı bi lir ce si ne, bir bir le ri nin

ka sıl ma la rı nı bek ler ler. Ka rın cık lar ka sı lır ken ku lak çık lar gev -

şer, böy le lik le ku lak çık gev şe di ği için kan aşa ğı doğ ru akar,

ka rın cık da ka sıl dı ğı için ka nı top lar. Aca ba bu sı ra la ma na sıl

her za man bu ka dar dü zen li dir? 

Kalp hüc re le ri ni ay rı ay rı alıp mik ros kop al tın da in ce le me

im ka nı nız ol say dı, her bir hüc re nin fark lı hız lar da at tık la rı nı

gö rür dü nüz. Bu son de re ce şa şır tı cı ama ay nı za man da da ger -

çek an lam da mu ci ze vi bir du rum dur. An cak bu bir dü zen siz -

li ğin de ğil, ak si ne ku sur suz bir dü ze nin gös ter ge si dir. Kal bin,

rit mik ve senk ro ni ze bir at ma şek li var dır. Hüc re ler, bu senk -

ro ni zas yo na uy gun ola rak ne za man ka sı lıp ne za man gev şe -
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Kalp atı şı, pa ce ma ker adı ve ri len kal bin için -
de ki si nir do ku la rı nın bu lun du ğu alan ta ra -
fın dan kont rol edi lir. Alt ta ki re sim de ka rın -
cık ta bu lu nan si nir ağ la rı gö rül mek tedir.

pacemaker

sol kulakçık

sol karıncık

sağ kulakçık

sağ karıncık

kulakçıkları ayıran bölme
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ye cek le ri ni ade ta "bi lir ler". Al lah, hüc re le rin her bi ri ne at ma -

la rı ge re ken za man ara lı ğı nı il ham et miş tir. Bu yüz den her bi -

ri nin at ma hı zı ve sı ra sı fark lı dır.91

Bir bi rin den fark lı ritm ler de atan iki kalp hüc re si bi ra ra ya

gel dik le rin de, bu akıl lı hüc re ler ola ğa nüs tü bir me ka niz ma ile

ani den or tak bir rit me uyum sağ la ma ya baş lar lar. Hep si bi ra -

ra ya gel di ğin de ise bir bi ri ne uyum lu hüc re le rin oluş tur du ğu

tek bir or gan ha li ni alır ve ka nın en iyi pom pa la na ca ğı rit mi

tut tu rur lar. Bu ola ğa nüs tü ger çek, Al lah'ın in san lar için ya rat -

tı ğı özel ni met ler den bi ri dir. Hüc re ler ara sın da ki ku sur suz

uyum da Rab bi miz'in sa na tı nın de lil le rin den dir. Al lah

her şe ye Ha kim olan, çok üs tün güç sa hi bi olan dır.

Resim de kal bin
elekt rik sel fa ali ye ti -
ni gös te ren kalp
elekt ro su gö rü lü -
yor. Kalp, rit mik ve
senk ro ni ze atar. Bu
dü zen li ritim sa ye -
sin de vü cu da uy gun
mik tar da kan akımı
sağ lanır.
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Kalp Hüc re le ri nin Za man la ma s› 
Kal bin, za man la ma sı ku sur suz olan bir dü ze ni var dır. Bu

da kal bi oluş tu ran hüc re ler ara sın da ki ko or di nas yon ve ha -

ber leş me ile sağ la nır. Bu ra da el bet te ilk dik ka ti çe ken yi ne

hüc re ler de te cel li eden "akıl"dır. Kal bi oluş tu ran bu akıl lı hüc -

re ler akı mı, kal bin di ğer ta ra fı na doğ ru sa ni ye de yak la şık 60

cm hız la gön de rir ler. Sin yal, S.A yum ru su adı ve ri len bir böl -

ge den gön de ril miş tir. S.A yum ru su nu oluş tu ran hüc re le rin

sin ya li üret tik le ri sü re ise sa ni ye nin 14'te bi ri ka dar dır. Bu ra -

da ikin ci akı mı üre ten hüc re ler bu lu nur ve A.V. yum ru su adı -

nı alır lar. 

Akım, hız la iler ler ken sı ray la iki ku lak çı ğı ha re ke te ge çi rir

ve kan top la mak için bun la rın ka sıl ma la rı nı sağ lar. Ha la iler -

le mek te olan elekt rik akı mı tam ka rın cık kas la rı na ula şa cak -

ken, sağ ku lak çık ile sağ ka rın cık ara sın da ki kas do ku sun da

bu lu nan özel ip lik si hüc re ler ta ra fın dan dur du ru lur lar. Bu du -

rum, akı mın ka rın cı ğa ula şır ken ge cik me si ne ne den olur.

Akım, sa ni ye de 20 cm hı za dü şer ve sa ni ye nin 16'da bi ri gi bi

bir sü re de ile til me ye baş lar. Bu ge cik me son de re ce önem li dir.

Bu ge cik me ne de ni ile ka rın cık lar ka sıl ma dan, ku lak çık lar

ken di iç le ri ni kan la dol dur muş ve pom pa la mak için ha zır la -

na cak fır sat bu la bil miş ler dir.92 Kal bin senk ro ni ze ha re ke ti nin

sır rı bu dur. 

Kal bin elekt rik sel sis te min de üze rin de du ru la cak de tay lar

bun lar la da sı nır lı de ğil dir. Bu elekt rik sis te mi nin mu ci ze vi

özel lik le ri ne bir ör nek, ilk akı mı baş la tan S.A yum ru su dur.

As lın da kal bin di ğer bö lüm le ri de kalp kas la rı nı ha re ke te

ge çi ren S.A yum ru su ile ay nı ye te ne ğe sa hip tir ler. A.V.

yum ru su da, iki ka rın cı ğı bir bi rin den ayı ran Pur kin -
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je lif le ri de böy le bir akı mı üre tip kal bi ha re ke te ge çi re bi lir ler.

Pe ki aca ba ne den bu gö rev sa de ce S.A yum ru su na bı ra kıl mış -

tır? Bu nun ne de ni S.A yum ru su ile ile ti len akı mın di ğer le rin -

den kay da de ğer de re ce de hız lı ol ma sı dır. S.A yum ru su, ken -

di li ğin den uya rı oluş tu ra bi len do ku la rın uya rı la rı he nüz doğ -

ma dan ön ce on la rı uya rır. İş te bu hı zın dan do la yı, tüm elekt -

rik sel ha re ke ti S.A yum ru su baş la tır. Eğer akım di ğer yum ru -

lar da baş la tıl say dı, bu du rum vü cu dun çe şit li or gan la rı na kan

git me me si ne ve ya geç git me si ne ne den ola cak tı.93 Bu nun so -

nuç la rı ise kuş ku suz son de re ce cid di bo yut lar da ola cak tı. Ni -

te kim, ilk 4-5 sa ni ye için de bey ne kan git me me si, ki şi nin ba -

yıl ma sı na ne den ola cak ve bu sü re da ha da uzar sa, ölüm mey -

da na ge le cek ti. 

Bü tün bu özel lik le re ba ka rak kal bin, ken di ener ji si ni ken -

di si üre ten ve bu ener ji ile son de re ce senk ro ni ze ve uyum lu

bir şe kil de ha re ket eden şu ur lu bir can lı ol du ğu nu gö rü rüz.

Ha re ke tin baş la dı ğı yer, bel li mik tar da hüc re den olu şan kü -

çük bir yum ru dur. Bu hüc re top lu lu ğu, akı mı ne ka dar hız la

ilet me si ge rek ti ği ni bi lir. Ak si tak dir de kalp, ken di üze ri ne

dü şen gö re vi ye ri ne ge ti re me ye cek ve ka nı pom pa la ma ya cak -

tır. Kalp ay nı za man da ken di üret ti ği elekt rik akı mı nın mik ta -

rı nı da çok iyi tes pit eder. Eğer öl çü le me ye cek ka dar kü çük

mik tar da bir akım kont rol süz ola rak bu böl ge den ge çer se bu

du rum, so nu cu ölüm ola bi le cek so run la ra ne den olur.94

Bun la rın dı şın da, kal bin ken di senk ro ni zas yo nu nu ken di

ayar la ma özel li ği var dır. Yan ya na bu lu nan kalp hüc re le rin de

han gi si nin ka sıl ma ve gev şe me rit mi da ha yük sek se di ğe ri ni

kont rol al tı na alır. Bu senk ro ni zas yon bo zu lur sa, bir hüc -

re ka sı lır ken di ğe ri gev şer se, ge rek ti ği gi bi bir pom pa -

la ma ol maz. Bu nun so nu cun da da kı sa bir za man
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a) S.A. yumrusu, ku lak çı ğın ka sıl ma sı nı sağ la yan bir uya rı gön de rir. Bu
uya rı A.V. yum ru su na ulaş tı ğın da, ka rın cı ğa Pur kin je lif le ri yo lu bo yun ca
ka sıl ma sin ya li gön de rir. 
b) Nor mal EKG, kal bin düz gün ça lış tı ğı nı gös te rir. P dal ga sı ku lak çık ka -
sıl dı ğın da, QRS dal ga sı ka rın cık ka sıl dı ğın da ve T dal ga sı da ka rın cık lar
ka sıl ma dan nor mal ha le ge çer ken olu şur. 
c) Anor mal EKG'de ise si nüs ta şi kar dı hız lı pa ce ma ker ne de niy le hız lı
kalp atı mı na ne den ol mak ta dır. Ka rın cık la rın dü zen siz hareketi nedeniy -
le düzen siz bir kalp atımı mey dana gel miş tir. Bu es nada kapak çık daral -
ması da olur. 
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için de kalp du rur ve bu du rum sa ni ye ler içe ri sin de ölü me ne -

den olur.95

Kı sa ca sı kalp, sü rek li ener ji üre ten, ka nı ko or di ne eden,

Al lah'tan al dı ğı il ham ile ken di ken di ne ka sı lıp gev şe yen, ken -

di dü ze ni ni ken di si ayar la ya bi len hem akıl lı, hem de plan la -

ma, he sap yap ma, ted bir al ma ve hız lı ha re ket et me özel lik le -

ri ne sa hip özel hüc re ler den oluş muş tur. 

Kal bi Bes le yen Özel A¤
Kalp, tüm vü cu du bes le yen bir or gan dır. Ve di ğer tüm or -

gan lar gi bi o da bes len me li dir. Üs te lik kalp, yap tı ğı işin yo -

ğun lu ğu ve son de re ce özel bir or gan ol ma sı ne de niy le çok da -

ha faz la ok si je ne ve be si ne ih ti yaç du yar. An cak kalp ka sı, be -

sin mad de le ri nin ve ok si je nin ge çe me ye ce ği ka dar ka lın ve sı -

kı bir do ku dur. Do la yı sıy la kalp, ken di için den ge çen da mar -

dan ya rar la na maz. O hal de bu de ğer li or gan na sıl bes le nir? 

Şim di ye ka dar in ce le di ği miz bü tün bu yaratılış ha ri ka la rı -

nın ya nı sı ra kal p yi ne yaratılış ha ri ka sı bir sis tem ile bes le nir.

Kalp, ken di si ni bes le yen özel bir do na nı ma sa hip tir. Bu do na -

nı mın adı "ko ro ner atar da mar lar"dır. 

Ko ro ner atar da mar yo luy la kalp ten çı kan ka nın ilk alı cı sı

kalp tir. Ko ro ner atar da mar lar, ak ci ğer den ge len en te miz ve

en bol ok si jen li ka nı ta şı yan aort atar da ma rın dan ay rıl mış iki

ay rı dal dır. Bu da mar la rın özel li ği yal nız ca kal bi bes le mek

için ya ra tıl mış ol ma la rı dır. Ko ro ner atar da mar lar, di ğer da -

mar la rın ter si ne kalp ten çı kıp or gan la ra git mek ye ri ne tek rar

kal be ge ri dö ner ler. Böy le ce en bol ok si jen li kan, baş ka hiç -

bir ye re uğ ra ma dan, ade ta vü cu dun ok si je ne en faz la

ih ti ya cı olan böl ge si ni tes pit et miş ce si ne kal bi bes le -

Adnan
Oktar

200

KAN VE KALP MUCİZESİ



mek için uğ ra şır. Kalp hüc re le ri ça lı şa bil mek için ok si je ni ve

şe ke ri ener ji ye dö nüş tür dü ğün den, ko ro ner de ki kan bu mad -

de ler açı sın dan zen gin ol mak zo run da dır. Çün kü kal bin ener ji

ik ma li ih ti ya ca gö re ayar la nır ve bir kaç sa ni ye için de dört-beş

ka tı na çı ka bi lir.96

Ko ro ner da mar lar o ka dar mü kem mel bir şe kil de dö şen -

miş tir ki, böy le bir yapının var olması için an cak bir plan ve

dü zen le me nin ol ma sı ge rek ti ği açık tır. Kal be gi ren bu atar da -

mar lar, bir ağaç gi bi da ha kü çük dal la ra ay rı la rak kalp ka sı nın

her ya nı na ya yı lır lar. Çün kü kal bi oluş tu ran her hüc re nin sü -

rek li ola rak be sin ve ok si jen al ma sı ge rek mek te dir. Bu da mar -

lar kal be doğ ru gi der ken, ay rı ca bir bir le riy le ara bağ lan tı lar

ya par lar. Bu nun ne de ni şu dur: Da mar lar dan her han gi bi ri bir

şe kil de tı ka nır sa, kalp bes le ne mez ve ölür. Bu son de re ce

önem li bir teh li ke dir ve ara bağ lan tı lar da böy le bir ih ti ma le

kar şı alın mış önem li bi rer ted bir dir. Eğer da mar lar dan bir ta -

ne si tı ka nır sa, bu ted bir sa ye sin de kan di ğer da mar dan yo lu -

na de vam eder, tı ka lı böl ge yi aşar ve kal be mut la ka ula şır.  

Bu ra da şöy le bir so ru sor mak ge re kir: Aca ba te sa düf ler,

kan da ma rı nın tı kan ma ih ti ma li ni "dü şün dük le ri" için mi, da -

ha or ta da böy le bir teh li ke yok ken bir ted bir al ma yı uy gun

gör müş ler dir? Bu el bet te im kan sız dır. Te sa düf ler, bi linç li hiç -

bir mü da ha le ye yer ver me yen, rast ge le ve şu ur suz olay lar dır.

Bu yaratılış, in san  da da hil ol mak üze re her tür lü var lı ğa su ret

ve ren, on la ra ait her tür lü de ta yı bi len, on la rı ya ra tan Al lah'a

ait tir. Al lah Ku ran'da bu ger çe ği şöy le bil di rir. 

Rab bi nin Yü ce is mi ni tes bih et, ki O, ya rat tı, 'bir dü zen

için de bi çim ver di', tak dir et ti, böy le ce yol gös ter di.

(A'la Su re si, 1-3) 
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üz tril yon evi, ge niş bir ala na yer leş -

tir di ği ni zi ve da ha ön ce ki ör ne ği miz -

de ol du ğu gi bi on la rın ara sı na bir su

te si sa tı dö şe di ği ni zi dü şü nün. Kuş ku -

suz bu ol duk ça zah met li ve zor bir iş

ola cak tır. Yi ne de bu nu ba şar dı ğı nı zı

var sa ya lım. Ama ne ya par sa nız ya pın, mey da na ge tir di ği niz

bu te si sat ağı için çok ge niş bir ala na ih ti yaç du yar sı nız. Pe ki

ben zer bir te si sa tı, en min ya tür ha li ile in san be de ni bü yük lü -

ğün de bir ala na yer leş ti re bi lir mi si niz? Ya da so ru yu şu şe kil -

de so ra lım, yak la şık 100.000 ki lo met re lik (96.600 km) bir ağı

şe kil den şek le so ka rak, in sa nın ya şa ma sı için en ge rek li, in san

be de ni ne sı ğa cak ka dar he sap lı, 100 tril yon hüc re nin her bi ri -

ne uğ ra ya cak ka dar kap sam lı bir şe kil de dö şe ye bi lir mi si niz?

Bu nu yap ma nız im kan sız dır. Si zin oluş tu ra ma ya ca ğı nız böy -

le bir do la şım ağı si zin için vü cu du nuz da ha zır edil miş tir. He -

nüz siz dün ya da de ğil ken si zin için ya ra tıl mış ve tüm hüc re -

le ri ni ze ha yat ver miş tir. Bu sis tem, be de ni niz de mü kem mel

ya ra tı lış ha ri ka la rın dan bir di ğe ri ni ta şı dı ğı nı zın en önem li

de lil ler den dir. İn sa n be de nin de ki do la şım ağı nın böy le si ne

mu ci ze vi bir yapıya sa hip ol ma sı, Al lah'a iman et mek için baş -

lı ba şı na ye ter li bir se bep tir. 

Kalp, 96.560 km'lik bir da mar ağı na hiç dur ma dan kan

pom pa lar. Bu uzun luk, dün ya yı ek va tor dan iti ba ren iki

de fa çe vi re bi le cek bir uzun luk tur.97 Bir in san be de ni

içi ne yer leş ti ril miş böy le bir ağ, el bet te hay ret ve ri ci -
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dir. Bu mu ci ze yi da ha de tay lan dır mak için bir kaç ma te ma tik -

sel bil gi da ha ve re lim. Vü cut ta bu lu nan ve ki mi si an cak mik -

ros kop al tın da gö rü le bi len kıl cal da mar la rın uzun lu ğu top lam

60.000 km'dir.98 Bu da mar la rın top lam yü zey bü yük lük le ri ise

8000 m2'yi (8 km2) bu lur. Sa de ce ak ci ğer ler de ise 300 mil yon

kıl cal da mar bu lun mak ta dır. Bun lar eğer uç uca ek len se ler,

2400 km'lik bir uzun lu ğa ula şa bi lir ler.99 Bey ne ait olan kıl cal -

la rın uzun lu ğu ise yak la şık 650 km.'dir. Bu da, Ame ri ka' nın
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iki fark lı eya le tin de bu lu nan iki şeh rin ör ne ğin Bos ton ile

Was hing ton DC'nin ara sın da ki uzak lık ka dar dır.100

Ve ri len bu bil gi ler, bir in san be de nin de te sa düf le re yer

ola ma ya ca ğı nı gös te ren sa yı sız de lil den bir ka çı dır. Bu ko nu -

nun mu ci ze vi olan bir baş ka yö nü de 100 tril yon hüc re ye uza -

nan bin ler ce ki lo met re lik bu muh te şem ağın ço ğu za man far -

kın da bi le olun ma sı dır. Ne ay na ya bak tı ğı mız da bu nun bir

be lir ti si ni gö rü rüz, ne bu din me yen ha re ke ti his se de riz, ne de

sis te min ça lı şır ken çı kar dı ğı yo ğun gü rül tü nün far kı na va rı -

rız. Sis tem öy le mü kem mel bir şe kil de yaratılmıştır ki, bir ak -

sa ma mey da na gel me di ği için ya şa mı mı zı son de re ce so run -

suz ge çi rir, ufak te fek ak sa ma lar ha be ri miz bi le ol ma dan ta -

mir edil di ği için bun la rın far kı na bi le var ma yız. Yer yü zün de

hiç bir in san, hiç bir top lu luk, hiç bir tek no lo ji, böy le si ne dar bir

alan da bu de re ce muh te şem, ku sur suz, es nek ve ay nı za man -

da can lı bir ya şam ağı nı mey da na ge tir me gü cü ne sa hip de ğil -

dir. Bu muh te şem sa nat, her şe yi ku sur suz ya ra tan, ke rem ve

ik ram sa hi bi alem le rin Rab bi olan Al lah'ın ese ri dir. 

"100 tril yon hüc re ye ula şan" di ye be lirt ti ği miz bu da mar

ağı nı çok da ha de tay lı dü şün mek ge rek mek te dir. Göz ka pa ğı -

mız dan, ayak par mak la rı mı za ka dar, saç dip le ri miz den kir -

pik le ri mi ze ka dar bu mü kem mel ya pı her nok ta mı zı kap la -

mış tır. Eğer bu ağ, tek bir böl ge ye ve ya tek bir or ga na ulaş -

maz sa o or gan çü rü yüp gi de cek tir. Tek rar ha tır lat mak ge re kir

ki, kan ol ma dan vü cut ne fes ala maz, ya ni ölü r. 

Vü cut ta ki bu ha ta sız da ğı tım na sıl ya pı lır? Te sa düf id di -

ala rı nın asıl sız lı ğı nı gör mek için bu da ğı tım sis te mi nin de -

tay la rı nı bil mek ol duk ça önem li dir. Vü cut ta ki do la şım

ağı, üç ay rı gö rev için bi ra ra ya gel miş üç fark lı tip te

da mar dan oluş mak ta dır. 
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Kü çük Al yu var Hüc re si nin Yol cu lu ¤u
Ke mik ili ğin de üre ti len bir al yu var hüc re si nin do la şım sis -

te mi ne ka tı la bil mek için ula şa ca ğı ilk yer, kal bin sol ku lak çı ğı -

dır. Bu ra sı te miz ka nın bi rik ti ği, ok si jen ve be sin ba kı mın dan

son de re ce zen gin olan bir bö lü mü dür. Al yu var hüc re si nin

bu ra da bu lun ma ama cı da bu dur: Ok si je ni yük len mek ve vü -

cu dun di ğer hüc re le ri ne ulaş tır mak. Al yu var, do la şım sis te -

mi ne ka tı la bil mek için ön ce sol ku lak çık tan ay rı lır. Bu nun için

kar şı sı na çı kan ilk şey dev bir ka pı dır. Ka pı dan geç tik ten son -

ra, ar tık ge ri dö nü ş yok tur. Şim di çok da ha ge niş bir böl me ye

ulaş mış tır. Bu ra da ken di si gi bi pek çok hüc re bu lu nur ve kan

ok si jen ce son de re ce zen gin dir. Bu bü yük böl me de ol duk ça

güç lü bir pom pa sa ye sin de bir ka pı dan da ha ge çer ve dar bir

tü ne lin içi ne gi rer. 

Ar tık kü çük al yu var hüc re si do la şı mın için de dir. Bu, vü -

cu dun "bü yük do la şı mı" ya da di ğer an la mı ile "sis te mik do la -

şım dır". Bü yük do la şım ile kü çük hüc re miz, ak ci ğer ler dı şın -

da be de nin tü mü nü tur la yan bir tü nel sis te mi nin içi ne gir miş -

tir. Al yu var hüc re si nin do laş mak için gir di ği ilk tü nel, vü cu -

dun en güç lü da ma rı olan aort atar da ma rı dır. 

Vü cu da Ok si jen Da ¤› t› l› yor 
Aort atar da ma rı, ka nın kalp ten çı kış nok ta sı dır. İçin de ol -

duk ça faz la mik tar da kan ba rın dı rır ve ge niş li ği ye tiş kin bir

in san da 2,5 cm'i bul mak ta dır.101 Bu da mar, te miz ka nı di ğer

da mar la ra da ğı ta cak ana da mar ol du ğun dan son de re ce da ya -

nık lı ve güç lü ol ma lı dır. Çün kü kan, bu da mar dan ol duk -

ça yük sek bir ba sınç la da ğı tı lır. Ve tam ol ma sı ge rek -

ti ği gi bi, son de re ce özel bir yaratılışı var dır. 
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Kalp ten çı kan aort ve ak ci ğer atar da ma rı, üç ta ba ka dan

mey da na gel miş da mar lar dır. En dış ta lif li bağ do ku dan mey -

da na gel miş bir dış ta ba ka var dır. Bu ta ba ka da ki bağ do ku su -

nun var lı ğı son de re ce önem li dir. Bu do ku da bu lu nan elas tik

lif ler, her tür lü ba sın ca kar şı da ya nık lı lık sağ la mak ta dır.

Eğer da mar la rın bu özel li ği ol ma say dı, kal bin atış kuv -

ve ti ile son de re ce ba sınç lı ge len kan, bu da mar la rın

ya pı sı nı ka çı nıl maz ola rak bo za cak hat ta yır tıl ma la -
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Kanın için de ki bir hüc re, be den için de ki yol cu lu ğu na sol ku lak çık ta baş lar. Bü tün
be de ni çe şit li da mar lar yo luy la ka te den hüc re, ak ci ğer le re dön dü ğün de yol cu lu -
ğu nu bi tir miş tir. Bu yol cu luk sı ra sın da ayak par ma ğın dan bey ne ka dar ulaş mak -
ta, mik ron lar la öl çü len kıl cal la ra ka dar tüm da mar la rı gü zer gah ola rak kul lan -
mak ta dır. Bu ara da vü cut do ku la rı na ok si jen bı ra kır, kar bon di ok si ti de ala rak ak -
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rı na ne den ola cak tı. Al lah'ın bu önem li da mar da ser gi le di ği

özellikler, "ör nek siz ya ra tan" an la mı na ge len Be di is mi nin bir

baş ka te cel li si dir. Bu atı mın gün de yüz ler ce kez ger çek leş ti ği

ger çe ği ni de gö z ö nü ne alır sak, da ma rın sa de ce bir gün için de

par ça lan ma ih ti ma li ol duk ça yük sek ola cak tı. Ama söz ko nu -

su ko run ma sis te mi bu ih ti mal le ri or ta dan kal dır mış ve uzun

bir ömür bo yun ca da ma rın bu ba sın ca kar şı koy ma sı nı sağ la -

mış tır. Bu ay nı za man da ko ru yan ve gö ze ten Al lah'ın kul la rı -

na kar şı şef ka ti nin de bir gös ter ge si dir. 

Aort da ma rı nın or ta kıs mın da düz kas lar dan mey da na ge -

len elas tik lif ler bu lu nur. Bu kas lar, gön de ri len ka nın mik ta rı -

nın ayar lan ma sı için ol duk ça bü yük bir öne me sa hip ler dir.

Kas lar, da ra lıp açı la rak atar da ma rın ça pı nı azal tıp ar tır ma ya

ya rar. Or gan ve do ku la ra gi den kan mik ta rı, bu elas tik ya pı sa -

ye sin de den ge le nir. Aor tun ve ak ci ğer atar da ma rı nın iç yü ze -

yin de ise tek sı ra lı yas sı epi tel do ku dan oluş muş bir ta ba ka bu -

lun mak ta dır.102 Bu do ku nun son de re ce önem li bir özel li ği var -

dır. Bu do ku sa ye sin de da ma rın iç yü ze yi ade ta ci la lan mış gi -

bi dir. Bu ci la lı ve yağ lı yü zey, sür tün me yi azalt mak ta ve ka nın

ko lay lık la ve sü rat li ola rak akıp git me si ni sağ la mak ta dır. 

Aort da ma rı, so la doğ ru bir yay çi ze rek iki ye ay rı lır. Üs te

gi den da mar baş ve kol la ra, al ta ay rı lan da mar ise çe şit li yan

da mar lar la di ğer or gan la ra ya yı lır. İs ti ra hat ko şul la rın da atar -

da mar lar, ak ci ğer ler den ok si je ni al dık tan son ra, ge nel ola rak

10 sa ni ye den az bir za man da bu nu do ku la ra ulaş tı rır lar. An -

cak ağır eg zer siz ya pıl dı ğı za man lar da atar da mar lar da ki ka -

nın hı zı da ha da ar tar. Kan da ki hüc re ler ar tık ok si je ni 2-3 sa ni -

ye gi bi kı sa bir za man için de ta şı ya bi lir ler. Bu ne den le

Al lah'tan al dık la rı il ham la vü cu dun ih ti ya cı nı çok iyi

gö ze t me ye te ne ği ne sa hip ol muş lar dır. Atar da mar -
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la rın bir baş ka önem li özel li ği ise, ka nın kalp ten ara lık lı gel me -

si sı ra sın da yük sek ba sınç lı bir re zer vu ar oluş tur ma sı ve ka nın

bir kıs mı nı, ikin ci bir kalp vu ru mu na ka dar de po et me si dir.

Bu gö rev için yu ka rı da bah set ti ği miz özel yapı son de re ce

önem li dir. Atar da mar lar, sa hip ol duk la rı ge niş le ye bi len kas

ya pı la rı sa ye sin de böy le bir de po la ma iş le vi ne sa hip tir ler. Bu

özel lik, be den de sü rek li kan bu lun ma sı nı sağ lar. Da mar lar da -

ki bu es nek lik baş ka açı lar dan da önem li dir. Atar da mar es nek

ol du ğu için, kan bu sis te me pom pa lan dı ğın da ba sın cın aşı rı

yük sel me si ön le nir. Ay nı za man da es nek lik, kalp atım la rı sı ra -

sın da yük sek atar da mar ba sın cı nı de vam et ti re rek do ku la ra

ke sin ti siz ola rak kan akı mı nın de vam et me si ni sağ lar.103 Al lah,

da mar la ra ver di ği es nek lik özel li ği ni, vü cu dun den ge si ni mu -

ha fa za ede cek pek çok de tay için ge rek li kıl mış tır. 

Atar da mar lar ge nel lik le vü cu dun do ku la rı na gö mül -

müş ola rak de rin ler de bu lu nur lar. An cak ba zı yer ler -

de, ör ne ğin el bi le ğin de, şa kak lar da, bo yun da, ayak
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sır tın da ve ayak bi le ği nin dış ya nın da yü ze ye ya kın dır lar. Bu

böl ge ler de, her kalp atı mın da ka nın atar da ma rın du va rı na ba -

sınç la vu ra rak ge çi şi his se di le bi lir. Ba sınç o ka dar yük sek tir ki,

de ri al tın dan bi le bu ha re ket ko lay lık la his se di le bi lir. 

Atar da mar la rın vü cu dun do ku la rın da gö mü lü ol ma sı ya -

şa mı mız için son de re ce önem li bir ted bir dir. Atar da mar, alın -

mış bu ted bir sa ye sin de ya ra lan ma lar sı ra sın da ko lay lık la ha -

sar gör mez. Da mar la rı, bun la rın için de ki ka nı sa hip ol du ğu

taz yik le bir lik te ya ra tan ve tüm bun la rı her an de net le yen

Rab bi miz, bu ku sur suz dü zen ile in sa nı her an kar şı kar şı ya

ka la bi le ce ği önem li bir teh li ke den ko ru muş tur. Sa de ce bu

se bep bi le, in sa nın Al lah'a yö ne lip ona şük ret me si için

ye ter li dir. 
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arteriyol

kılcal damar

toplardamar

endotel

elastik lif

düz kas ve
elastik doku

(elastik ve 
kolajen fiberler)

damar boşluğu

orta tabaka

dış tabaka

iç tabaka

ATARDAMAR

Atar da ma rın dış ta ba ka sın da bu lu nan
elas tik lif ler her tür lü ba sın ca kar şı da ya -
nık lı lık sağ la mak ta dır. Kuv vet li kalp atış -
la rı na kar şı di ren cin kay na ğı bu lif ler dir.
Or ta kı sım da ki elas tik lif ise düz kas lar -
dan oluş muş tur. Bu kas lar gön de ri len
kan mik ta rı nın ayar lan ma sı için ol duk ça
önem li dir. İç ta ba ka da ki yas sı epi tel do -
ku ise, ka nın ra hat akı şı için pü rüz süz
ola rak ta sar lan mış bir ya pı dır. Ade ta ci -
la lı olan bu yü zey, sür tün me yi azal ta rak
ka nın ko lay akı şı nı sağ lar.



Ya ra lan ma lar sı ra sın da ha sar gö ren ge nel lik le top lar da -

mar lar dır. Bu da mar lar, da ha son ra de tay lı in ce le ye ce ği miz

gi bi ba sınç lı ve akış kan bir ka na sa hip de ğil dir ler. Bu ne den le

ya ra lan ma sı ra sın da kan, ağır ve kı vam lı bir şe kil de dı şa rı ya

aka rak ko lay pıh tı laş ma ya ola nak sağ lar. An cak atar da ma rın

ha sar gör me si du ru mun da, açık kır mı zı renk te ki ba sınç lı kan,

dı şa rı ya hız la fış kı ra rak akar. Bu ol duk ça teh li ke li bir ka na ma -

dır ve kı sa sü re için de ted bir alın ma dı ğı tak dir de kan kay bın -

dan ölü me ne den olur. 

Atar da ma r›n Ba¤ lan t› Nok ta s›: Ar te ri yol ler
Ka nın, ana atar da mar lar dan baş la ya rak da ğı tı la bil me si

için atar da mar la rın dal la ra ay rıl ma sı ge rek mek te dir. İş te bu

ne den le ge niş li ği 2,5 cm ka dar olan ana atar da mar lar, sa de ce

bir kaç mik ron ça pın da ki bir kıl cal da mar ha li ne ge lin ce ye ka -

dar dal la nır. Bu ara da kü çük al yu var hüc re miz, dal la nan bu

kar ma şık yol bo yun ca ma ce ra sı na de vam et mek te dir. Atar da -

mar la rın için de ki güç lü kan ba sın cı ne de ni ile al yu var, sa ni ye -

ler için de vü cut ta ol duk ça uzun bir me sa fe ka tet miş tir. Do ku -

la ra ulaş mak ve sa hip ol du ğu ok si je ni ve be sin le ri bı ra ka bil -

mek için ise he de fi, kıl cal da mar la ra ulaş mak tır. 

Ar te ri yol ler, atar da mar sis te mi nin son kü çük dal la rı dır.

Bir baş ka de yiş le atar da mar la rın kıl cal la ra ay rıl ma dan ön ce ki

son hal le ri dir. Bu da mar lar, ka nın kıl cal da mar la ra gön de ril -

me sin de kont rol sü bap la rı gi bi gö rev gö rür ler. Ar te ri yol le rin

en önem li özel li ği, ken di le ri ni ta ma men ka pa ta cak ya da bir -

kaç kat ge niş le te bi le cek ka dar güç lü bir kas sis te mi ne sa -

hip ol ma la rı dır. Bu nun en önem li ne de ni de do ku la rı

bes le yen kıl cal da mar la ra ula şan ka nı kont rol al tı na

al mak ve do ku la ra "ih ti yaç la rı ka dar" ok si jen ve be -
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sin gön de re bil mek tir. Ba sınç lı ka nın ani den kıl cal la ra geç me -

si ni ön le ye rek, son de re ce in ce olan bu da mar la rın za rar gör -

me si ni en gel le mek tir. İş te bu ne den le ar te ri yol le rin di ren ci

bü yük do la şım da ki tüm di ren cin yak la şık ya rı sı nı oluş tu rur

ve bü yük do la şı mın bü tün böl ge le rin de en yük sek tir.104

Kan akı mı, he men he men her do ku da kü çük atar da mar la -

rın ve ar te ri yol le rin da ra lıp ge niş le me si ile kont rol edi lir. Ama

şu bir ger çek tir ki, en kü çük da ma rın bi le akı mı et ki le ye bil me

özel li ği var dır. Bu da mar lar, akı mın hı zı nı et ki le ye bi le cek le ri

gi bi ta ma men dur ma sı na da ne den ola bi lir ler. Bu nun ne -

de ni da mar la rın han gi hüc re le re özel mu ame le de bu -

lu na cak la rı nı be lir le ye bil me le ri dir. Bu has sas be lir -
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Ar te ri yol ler, atar da mar -
la rın kıl cal la ra ay rıl ma dan
ön ce ki hal le ri dir. Ka nın,
kıl cal da mar la ra gön de ril -
me sin de sü bap gö re vi gö -
rür ler. Bu ne den le çok
özel ta sa rı ma sa hip ya pı -
la rı var dır. Güç lü kas sis -
tem le ri ne de niy le in ce ya -
pı lı kıl cal da mar la ra gi den
ka nı kont rol al tın da tu ta -
rak, on la rın ha sar gör me -
si ni en gel ler.

kalpten
düz kas hücresi

endotel

arteriyol

dış tabaka
taban zarı endotel

düz kas elastik
tabakanın üzerine
kaplar

kılcal damar

toplardamar

endotel

kalbe doğru   

a) kılcal damar ağının detayları

b) arteriyolün yapısı



le me nin ya pı la bil me si için kan kü çük atar da mar la rı terk eder

ve an cak bir kaç mi li met re bo yun da ve 8-50 mik ron ça pın da

olan ar te ri yol le re ge çer. Her ar te ri yol 10-100 kıl cal da ma rı bes -

le ye bi le cek şe kil de dal la ra ay rı lır.105

Kü çük al yu var, bir ar te ri yo lün içi ne gi re rek, bun dan son -

ra bes le ye ce ği do ku için ay rıl mış olur. Do ku ya ge rek li be si ni

ve ok si je ni ulaş tır mak için bir kıl cal da ma rın içi ne gir me si ge -

rek mek te dir. Ken di si ne yol gös te re cek olan güç lü sü bap lar -

dan bi rin den ge çe cek ya ni ar te ri yol le rin bir ta ne si ni aşa cak tır.

Ar tık gö re vi ni ye ri ne ge tir me za ma nı gel miş tir.  

Saç Te lin den ‹n ce Ak›l l› K›l cal lar
Otur du ğu nuz evin bü yük lü ğü nü bir dü şü nün. Eğer or ta la -

ma bir apart man da ire sin de otu ru yor sa nız, evi ni zin ala nı yak -

la şık 150 m2 ka dar dır. Vü cu du nuz da bu lu nan yak la şık 10 mil -

yar kıl cal da ma rın top lam yü zey ala nı ise evi ni zin 3.5 ka tı ka -

dar, ya ni yak la şık 500 m2'dir.106 Bu önem li kı ya sı yap ma dan

ön ce şu nu ha tır lat mak ge re kir; kıl cal da mar la rın en bü yü ğü -

nün ça pı 9 mik ron ka dar dır. (9 mik ron, mi li met re nin bin de

9'udur) Hat ta öy le kıl cal da mar lar var dır ki, an cak mik ros kop

al tın da se çi lip fark edi le bi lir ler. Vü cu dun her nok ta sı na ula şa -

cak şe kil de yer leş ti ri len bu ge niş ağ, muh te şem bir ya ra tı lış ör -

ne ği dir. Bu örneği de tay lı ola rak in ce le mek, Yü ce Al lah'ın bü -

yük lü ğü nü in sa na tek rar tek rar ha tır lat ma lı dır. 

Bir or ga na gi ren atar da mar, kıl cal la rın sü bap la rı nı oluş tu -

ran ar te ri yol ha li ne ge lin ce ye ka dar al tı ya da se kiz kez dal la -

na rak in ce lir. Son ra ar te ri yol de iki-üç kez dal la na rak ça -

pı nı 9 mik ro na ka dar dü şü rür ve yo lu na kıl cal da mar

ola rak de vam eder. Ba zı kıl cal da mar lar o ka dar kü -

çük tür ki, ba zı bü yük hüc re le rin ge çi şi ne izin ver -
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mez ler. Al yu var lar bi le böy le da mar la rın için den tek sı ra ha -

lin de ya da es ne yip bi çim le ri ni de ğiş ti re rek ge çe bi lir ler. 

Atar da mar lar dan sa at te 1,5 km hız la iler le yen kan, kıl cal

da mar la ra gir di ğin de bin de 1 ora nın da ya vaş lar. Vü cut ta her

böl ge ola ğa nüs tü kap sam lı bir kıl cal da mar ağı ile örül müş tür.

Bin ler ce ki lo met re yi bu lan uzun luk la rı ile tek bir in san da ki

kıl cal da mar lar, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ni bir ucun dan di -

ğer ucu na ka dar ge çe bi lir ler.107 Bu mü kem mel me ka niz ma, vü -

cut ta ki tüm hüc re le ri bes le ye bil mek için mey da na ge ti ril miş

ben zer siz bir yaratılış örneğidir. Ni te kim bir hüc re, bir kıl cal

da ma ra en faz la 20-30 mik ron uzak lık ta ola bi lir. Bir baş -

ka de yiş le bu uzak lık 0.02 mm'dir ve 100 tril yon hüc -

re yi do la şan bu mü kem mel ağın kap sa mı nı an la -

mak ba kı mın dan ye ter li dir. Adnan
Oktar
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Bu açık la ma la rı ya par ken du rup bi raz dü şün mek ge rek -

mek te dir. İn san an cak bu özel lik le rin de tay la rı nı dü şün dü -

ğün de kar şı sın da ki yaratılışın muh te şem li ği ni an la ya bi lir.

Ak si tak dir de an la tı lan lar, her han gi bir fiz yo lo ji ki ta bın da bu -

lu na bi le cek ler den fark lı ol ma ya cak tır. Ka lın lı ğı mik ron lar la

ifa de edi len bu yaratılış ha ri ka sı nın, vü cut ta ki "her" hüc re ye

ula şa bil me si, ger çek an lam da bir mu ci ze dir. Ola ğa nüs tü bir

ya ra tı lış tır. Şöy le bir dü şü nün; el le ri niz, yü zü nüz, ayak la rı nız,

kol la rı nız, kı sa ca sı be de ni niz de ki her mi li met re ka re sa yı sız

kıl cal da mar ağı nı için de ba rın dı ran mü kem mel bir yapıya sa -

hip tir. Da ha da şa şır tı cı ve hay ran lık uyan dı rı cı olan, tüm bu

ağ la rın mut la ka bir bir le riy le bağ lan tı la rı nın ol ma sı, her bi ri -

nin tek bir kay nak tan bes len me si dir. Sa de ce tek bir par ma ğı -

nız da yüz ler ce kıl cal da ma rın bu lun du ğu nu he sa ba kat tı ğı -

nız da bu nun ne ka dar bü yük bir ha ri ka ol du ğu nu da ha iyi an -
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kılcal damar

kırmızı kan hücresi

Kıl cal da mar lar öy le si ne dar ka nal lar dır ki, bir çok mad de nin gi ri şi ne
izin ver mez ler. Hat ta ol duk ça kü çük olan al yu var lar bi le ba zı kıl cal -
lar dan tek sı ra ha lin de ve ya şekil değiş tirerek geçebilir ler.



la ya bi lir si niz. İn sa nın hay ran lık la sey ret ti ği bu mü kem mel lik,

Al lah'ın yal nız ca "Ol" em ri ile var ol muş tur ve kuş ku suz yer -

le rin ve gök le rin tek sa hi bi alem le rin Rab bi olan Al lah, bun la -

rın çok da ha mü kem me lle ri ni ya rat ma ya Ka dir' dir. Ni te kim

Al lah Ku ran'da bu ger çe ği in san la ra şu şe kil de bil dir miş tir: 

El bet te gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sı, in san la rın ya ra tıl ma -

sın dan da ha bü yük tür. An cak in san la rın ço ğu bil mez ler.

(Mü 'min Su re si, 57)

Al lah'ın bu kü çük da mar lar da ya rat tı ğı mu ci ze ler bu ka -

dar la sı nır lı de ğil dir. Kıl cal da mar lar, bo yut la rı ile kı yas lan -

ma ya cak ka dar bü yük bir öne me sa hip tir ler. Bu da mar lar, sı -

vı, be sin mad de le ri, hor mon lar ve di ğer mad de le rin kan ile

do ku lar ara sın da ki ge çi şi ni sağ la mak ta dır. Bu gö re ve uy gun
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KILCAL DAMARLARDA GEÇİŞ
MEKANİZMALARI NASIL OLUR?

a) Hücre içi sıvısı aracılığıyla kan ve
doku hücreleri arasında madde
alışverişi gerçekleşir. 

b) Endotel hücre duvarından mad-
delerin geçişinin 4 farklı yolu bu
şemada görülmektedir. 

direkt
difüzyon

hücre içi
difüzyon

kesecikler

hücre içi
yarığı

endotel
aralık

bağlayıcı
doku

aralık
difüzyonu

kan hücresi kılcal damar

moleküllerin
geçişihücre içi sıvı

doku 
hücresi

a)

b)



ola rak kıl cal da mar la rın çe per le ri son de re ce in ce dir ve kü çük

mo le kül le ri ge çi re bi le cek özel ya pı la ra sa hip tir. Kı sa ca sı, do -

ku la rın bes len me ve ok si jen sağ la ma, ay nı za man da faz la lık -

la rın dan kur tul ma gi bi ha ya ti iş lem le ri nin tü mü kıl cal la r sa -

ye sin de ger çek leş mek te dir. 

Kıl cal da mar la rın çe per le ri 0.5 mik ron ka dar dır. Bu çe per -

ler üze rin de alış ve ri şin sağ lan dı ğı çe şit li ka pı lar var dır. Hüc -

re ler için ge rek li olan tüm mad de ler bu ka pı lar dan geç mek zo -

run da dır lar. An cak kan da bu lu nan çe şit li pro te in ler bu ka pı -

lar dan ge çe me ye cek ka dar bü yük tür ler. Bu du rum, sa de ce ge -

rek li mad de le rin do ku la ra ulaş ma sı nı, ka nın için de kal ma sı

ge re ken di ğer mo le kül le rin de yol la rı na de vam et me si ni sağ -

la mak ta dır. Bu ay nı za man da, kan sı vı sı nın ya ni plaz ma nın
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c) Kıl cal da mar lar dan ge çen top lam sı vı akı şı, ge nel lik le kan ba sın cı ile oz mo -
tik ba sınç ara sın da ki far ka bağ lı dır. Kan ba sın cı dı şa doğ ru bir güç sağ lar. Oz -
mo tik ba sınç ise sı vı yı içe ri doğ ru çe ker. Bu nun so nu cun da sı vı ar te ri yo le bağ -
lan ma böl ge sin de ki ya rık lar yo luy la kıl cal da mar lar dan dı şa rı iti lir ve
ve nöz le bağ lan tı böl ge sin de tek rar ka na ge ri alınır.

kılcal damarın
arteriyol bağlanma
bölgesi

kan
basıncı

hücre içi
sıvı

ozmotik
basınç

kan
basıncı

ozmotik
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kılcal damarın
venöze

bağlanma
bölgesi

içeriye giren
net basınç

doku hücreleri

dışarıya çıkan
net basınç
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do ku la rın içi ne sız ma sı nı da en gel le mek te dir. Da mar la rın

için de bu lu nan mo le kül ler sı vı nın bu ge çi şi ni dur dur mak ta ve

kan akı şı nın de vam et me si ni sağ la mak ta dır lar. Sı vı mik ta rın -

da çok az bir ora nın dı şın da bir azal ma ol ma dı ğı için vü cut ta -

ki den ge yi olum suz et ki le ye cek bir du rum oluş maz. 108

Yağ da eri yen mad de ler ise, kıl cal la rın ka pı la rın dan geç -

mek zo run da de ğil dir ler. Bun lar, doğ ru dan kıl cal da mar la rın

zar la rın dan içe ri ye sı za bi lir ler. Bu son de re ce önem li bir özel -

lik tir çün kü kıl cal la rın zar özel lik le rin den kay nak la nan bu ko -

lay ge çiş ile ok si jen ve kar bon di ok si tin çok mik tar da ve hız lı

bir şe kil de ak ta rıl ma sı müm kün olur. Do la yı sıy la bu gaz la rın

do ku la ra ulaş ma hız la rı, sod yum, gli koz gi bi sı vı da eri me yen

mad de le re gö re bir kaç kat da ha faz la dır. Bu du rum, do ku la rın

bu gaz la ra olan ih ti ya cı ile doğ ru oran tı lı dır. Bir baş ka de yiş -

le, ih ti yaç baş gös ter di ğin de ge çiş ger çek le şir. 

Bir kaç mik ron dan olu şan ve bir bağ do ku su ile kas do ku -

sun dan mey da na ge len bu akıl lı bo ru lar, bu lun duk la rı do ku -

nun ih ti ya cı na gö re ka nın akı şı nı ve du ru şu nu kont rol eder ler.

Bu kont rol kuş ku suz Al lah'ın bü yük bir ni me ti dir. Bu önem li

ted bir ile kıl cal da mar lar dan kan sü rek li ola rak ak maz. Kıl cal -

lar da akım, sa ni ye ler ya da da ki ka lar için de ke sik ke sik tir.

Eğer do ku faz la mik tar da ok si je ne ih ti yaç du yu yor sa, bu du -

rum da üs tün bir kont rol me ka niz ma sı ile kıl cal da mar lar kas

do ku su nun et ki si ile ge niş ler ve akı mın de vam et ti ği pe ri yod -

la rı uza tır lar. Böy le ce do ku ya da ha faz la kan akı mı ve do la yı -

sıy la da ha faz la ok si jen ve be sin akı şı olur.109

Bu akıl lı bo ru la rın içi ne gir miş olan kü çük al yu var hüc -

re miz, bu dar alan için de zor luk la ve du ra du ra ha re ket

et mek te dir. İçin de bu lu nan he mog lo bin mo le kül le ri

sa ye sin de yol bo yun ca iti na ile ta şı dı ğı ok si je ni ni bı -
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rak mak için ha zır dır. Ok si jen ih ti ya cı olan bir hüc re ye yak la -

şır, ta şı dı ğı ok si jen mo le kül le ri ni, ok si je nin ken di si ne

ve ya hüc re ye za rar ver me me si için "usul ca" bı ra kır.

Ve onun ye ri ne hüc re nin dı şa rı at ma sı ge re ken
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Bir al yu var hüc re si, ok si jen ih ti ya cı olan hüc re ye yak la şır ve ona ok si je ni usul -
ca bı ra kır. Hüc re den al dı ğı kar bon di ok sit ile ar tık yü kü de ğiş miş tir. Kar bon di -
ok si ti vü cut tan dı şa rı bı rak mak üze re top lar da mar lar dan ge çe rek ak ci ğer le re
doğ ru yo la koyulur.

kan akışı
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hücresi

oksijen ve
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arteriyol

kılcal
damar

toplardamar

kan akışı
doku
sıvısı

doku
hücresi

atıklar



kar bon di ok si ti alır. Ar tık ge ri dö nüş yol cu lu ğu na ha zır dır.

Baş ka bir yük yük len miş tir, he de fi ne dön me si ge rek mek te dir.

He def le di ği yer ise, yü kü nü alıp yo la ko yul du ğu ilk mer kez,

ya ni kalp tir. 

Bu ra da bah set ti ği miz bir kıl cal da mar dır. Yap tı ğı iş, açık -

ça bir ön lem dir ve bu, an cak in san gi bi akıl lı bir var lı ğın dü -

şü nüp ka rar ve re bi le ce ği bir uy gu la ma dır. An cak asıl dik kat

çe ki ci olan be de nin için de ki olay la rın pek ço ğu nun biz in san -

lar için bi le bi rer sır ol ma sı dır. Bu sa tır la rı oku yan la rın pek ço -

ğu, kıl cal da mar lar da ger çek le şen bu olay lar gi bi vü cut için de -

ki pek çok iş le mi ilk de fa duy mak ta, alı nan ön lem le rin ilk de -

fa far kı na var mak ta dır lar. Bu du rum da, ön lem le ri ala nın in -

san ola ma ya ca ğı nı bir kez da ha gö rü rüz. 

Al lah, yer yü zün de bir bi rin den ku sur suz eser ler ya ra tır.

Ak lın kay na ğı nı an la mak için bun la rı "gör mek" ye ter li dir.

Al lah, "gö ren" ile "gö re me yen" in sa nı ayet le rin de şu şe kil de

bil di rir:

De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır."

De ki: "Öy ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za -

rar da sağ la ma ya güç ye ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan -

rı lar) edin di niz?" De ki: "Hiç gör me yen (a'ma) ile gö ren (ba -

si ret sa hi bi) eşit ola bi lir mi? Ve ya ka ran lık lar la nur eşit ola -

bi lir mi?" Yok sa Al lah'a, O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or -

tak lar bul du lar da, bu ya rat ma, ken di le rin ce bir bi ri ne mi

ben zeş ti? De ki: "Al lah, her şe yin Ya ra tı cı sı' dır ve O, Tek 'tir,

Kah re di ci olan dır." (Ra'd Su re si, 16)

Kör olan la (ba si ret le) gö ren bir ol maz; iman edip sa lih

amel ler de bu lu nan lar la kö tü lük ya pan da. Ne az öğüt

alıp-dü şü nü yor su nuz. (Mü' min Su re si, 58)
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Dev Do la fl›m A¤› n›n Ge ri Dö nüfl Yo lu: 
Top lar da mar lar 
Kar bon di ok si ti yük le nip ge ri dön me ye ha zır la nan al yu var

hüc re si, kıl cal da mar dan uzak la şır ken için de bu lun du ğu tü nel

git gi de ge niş ler. Ken di si ne, pek çok al yu var hüc re si ve di ğer

baş ka hüc re ler ka tıl mış tır. Ka la ba lık bir or du şek lin de git gi de

ge niş le yen bir tü ne le doğ ru yol la rı na de vam eder ler. Ken di le -

ri ni ha re ke te ge çi ren yük sek ba sınç ar tık azal mış tır. Bun dan

son ra da ha ağır bir şe kil de iler le me le ri ge rek mek te dir. Ta şı -

dık la rı yük ise kar bon di ok sit tir. Ok si je nin sağ la dı ğı açık kır -

mı zı renk ne re dey se ta ma men yok ol muş tur. Ta şı dık la rı kar -

bon di ok sit ne de ni ile ka nın ren gi ar tık mo ra dö nük ko yu bir

renk tir. 

Al yu va rın yo lu na de vam et ti ği bu dev tü nel ler, top lar da -

mar lar dır. Bu da mar lar, vü cu du do la şan hüc re le rin eve dö nüş

yo lu dur. En ge niş top lar da mar, bir ka lem ka lın lı ğın da dır.110

Kan da ki hüc re ler, do ku lar dan top la dık la rı kar bon di ok si ti ve

di ğer atık la rı, vü cut tan dı şa rı at mak ya da de ğer len dir mek

üze re ana mer ke ze gö tür mek te dir ler. Kalp, ken di si ne dö nen

iki bü yük top lar da ma rı kar şı lar. Bun lar dan bir ta ne si, be yin

ve gö ğüs ten dö nen üst ve na ca va, di ğe ri ise mi de ve vü cu dun

alt kıs mın dan ge ri dö nen alt ve na ca va'dır. Kal be dö nen bu

top lar da mar lar sa ye sin de kar bon di ok sit ak ci ğer ler yo luy la dı -

şa rı ve ri le cek, onun ye ri ne alı nan ye ni ok si jen atom la rı ile kan

hüc re le ri nin hiç bit me yen bu yol cu luk la rı tek rar baş tan baş la -

ya cak tır. Kü çük al yu var hüc re si, ay nı gö re vi de fa lar ca ye ri ne

ge ti re cek tir. Tek bir gün için de bu uzun yo lu "tam 1000 ke -

re", hiç yo rul ma dan ve din len me den ka te de cek tir.111

Top lar da mar lar, tıp kı atar da mar lar gi bi son de re -
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ce bü yük da mar lar dır. An cak bun la rın çe per le ri, kas la rı bu lun -

du ğu hal de atar da mar lar dan in ce dir. Bu nun en önem li se be bi

ka nın, ge ri dö nüş yo lun da ar tık şid det li bir ba sınç ile ak mı yor

olu şu dur. Top lar da mar la rın, ba sın ca kar şı koy ma gi bi bir zo -

run lu lu ğu ol ma ma sı na rağ men kas la ra sa hip ol ma sı nın son de -

re ce önem li bir se be bi var dır. Top lar da mar lar, kas la rı sa ye sin -

de ka sı lıp ge niş le ye rek faz la mik tar da ka nı de po ede bil me gi bi

Harun
Yahya

225

Kusursuz Ulaşım Ağı:
Kan Damarları

Top lar da mar lar, atar da mar ve kıl -
cal da mar lar da ki top lam ka nın 3 ka -
tı ka dar kan ta şır lar. Böy le yük sek
mik tar da kan ta şı ya bil me si top lar -
da mar ların yapısı sayesin dedir. 

köprücükaltı atardamarı

köprücükaltı toplardamarı
akciğer atardamarı

aort

karın zarı toplardamarı

karın zarı atardamarı

karnın
altındaki
toplar-
damar

karnın
altındaki
atar-
damar

uyluk 
toplardamarı

uyluk 
atardamarı

böbrek
atardamarı

böbrek
toplardamarı

alt ana
toplardamar

üst ana toplardamar

şahdamarı

boyun toplardamarı

akciğer toplardamarı

bacak 
toplardamarı



bir ye te ne ğe sa hip tir ler. De po la dık la rı bu ka nı, do la şı mın her -

han gi bir ye rin de ih ti yaç ol du ğu za man ha zır du rum da tu tar -

lar.112

Bu ra da şu önem li bil gi yi ver mek ye rin de ola cak tır. Do la -

şım sis te min de ki bü tün ka nın %84'ü bü yük do la şım da kul la -

nı lır. Bu mik ta rın %64'ü ise top lar da mar lar da dö nüş yol cu lu -

ğun da dır. Atar da mar lar da ge zen kan ora nı sa de ce %15'dir.

Vü cut ta 60.000 km.'lik bir alan kap la yan kıl cal da mar lar da ise

sa de ce %5 ora nın da kan bu lun mak ta dır. Kalp, ka nın %5'ini,

kü çük do la şım ise %9'unu kul la nır.113 Ver di ği miz bu bil gi ler de

en dik kat çe ken yön kuş ku suz top lar da mar la rın sa hip ol du ğu

yük sek oran ve kıl cal da mar la rın sa hip ol du ğu son de re ce dü -

şük oran dır. Top lar da mar lar, bü yük do la şım da atar da mar lar -

da ki ve kıl cal da mar lar da ki top lam ka nın 3 ka tı ka dar kan ta -

şır lar. Top lar da mar la rın bu ka dar yük sek oran da kan ta şı ma -

la rı, bi raz ön ce be lirt ti ği miz gi bi bir de po gö re vi gör me -

le rin den kay nak lan mak ta dır. Kıl cal da mar la rın içer -

di ği kan mik ta rı ise, yap tık la rı iş ile kı yas lan dı ğın -
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da ol duk ça dü şük tür. Bu in ce da mar la ra, da ima kont rol lü bir

mad de akı şı var dır. 

Vü cut ta kan kay bı mey da na gel di ği ve kan ba sın cı düş me -

ye baş la dı ğı za man, do la şı mın çe şit li böl ge le rin de ba sınç ref -

leks le ri do ğar ve bun lar top lar da mar la ra çe şit li sin yal ler gön -

de rir ler. Me sa jı alan top lar da mar lar bu bil gi doğ rul tu sun da

ka sıl ma ya baş lar . Top lar da mar lar, bu özel lik le ri sa ye sin de

vü cut ta ki kan ek sik li ği ni ra hat lık la gi de re bil mek te dir. Vü cut -

ta top lam kan hac mi nin %20'si bi le ek sil se, top lar da mar la rın

sa hip ol duk la rı bu özel de po sa ye sin de bu so run he men gi de -

ri lir  ve do la şım sis te mi nor mal bir şe kil de fonk si yo nu nu sür -

dür me ye de vam eder.

Ba sın cı ol duk ça az olan top lar da mar lar için de ki ka nın vü -

cut ta ha re ket et me si -özel lik le de ak ci ğe re ya ni yu ka rı doğ ru

ha re ket et me si- zor gö zük mek te dir. An cak bu so run, vü cut ta -

ki mü kem mel bir sis tem ile çö zül müş tür. Ha re ket et ti ği miz

her an, be de ni miz de bu lu nan kas lar top lar da mar la rın üze ri ne

ba sınç ya par ve bu da mar lar da ki ka nın ha re ket len me si ne yar -

dım cı olur lar. Ba cak da mar la rı mız dan kas lar sa ye sin de ka nın

yu ka rı çe kil me si için uy gu la nan ba sınç, yer çe ki mi nin ye re

doğ ru uy gu la dı ğı kuv ve te eşit tir. Top lar da mar lar, ba cak kol

gi bi ha re ket li böl ge le ri ge çip is ke let kas la rın dan uzak laş tı ğın -

da ise ona yar dım cı olan kas lar, so lu num kas la rı dır. Ak ci ğe rin

he men al tın da bu lu nan ana top lar da mar da ki kan, her ne fes

alı şı mız la bir lik te ha re ke te ge çer. Do la yı sıy la ge niş le yen gö -

ğüs ka fe si nin mey da na ge tir di ği ba sınç ka nın kal be doğ ru yol

al ma sı nı sağ lar. 

Top lar da mar la rın ka nın akı şı nı kont rol et mek için bu -

nun dı şın da da me ka niz ma la rı var dır. Bun lar dan en

önem li si, atar da mar lar da bu lun ma yan, sa de ce top -
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lar da mar la ra öz gü ka pak çık lar dır. Top lar da mar lar da ki bu ka -

pak çık lar, tıp kı kalp ka pak çık la rın da ol du ğu gi bi, ka nın tek bir

yön de ak ma sı na ola nak ve rir ve ar ka sın dan ka pa nır lar. Böy le -

ce ba sın cı az olan ka nın ge ri ye doğ ru ak ma sı en gel len miş

olur.114 Atar da mar lar da böy le bir me ka niz ma ya ih ti yaç yok tur.

Çün kü ba sınç son de re ce yük sek tir ve ka nın ge ri dö nü şü gi bi

bir ih ti mal söz ko nu su de ğil dir. Al lah'ın son de re ce ku sur suz

ve de tay lı ya rat tı ğı bu sis tem de ih ti yaç olan ile ol ma yan ayırt

edil miş ve da mar lar, ka nı ile te bil mek için ken di le ri ne en ge -

rek li sis te me sa hip ol muş lar dır. Da mar ağı nın bu mu az -

zam me ka niz ma sı, hiç şüp he siz "bir dü zen için de bi -

çim ve ren" (A'la Su re si, 2) ve "ku sur suz ca var
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eden" (Haşr Su re si, 24) Al lah'ın bir ese ri dir. Al lah, in sa nı ya rat -

mış ve be de nin de ki sa yı sız komp leks me ka niz ma yı bu ya ra tı -

lı şa de lil kıl mış tır. 

Ara da ki bu bü yük ba sınç far kı na rağ men, atar da mar lar dan

da top lar da mar lar dan da her sa ni ye akan kan mik ta rı ay nı dır.

Vü cu dun böy le bir den ge ye ih ti ya cı var dır, ak si tak dir de vü cu -

dun be lir li yer le rin de kan bi rik me le ri mey da na ge le cek tir. Top -

lar da mar lar da, ba sınç do la yı sıy la atar da mar lar da ki gi bi "hız lı"

akan bir kan yok tur. Ya ni top lar da mar la rın, atar da mar lar la eşit

se vi ye de kan ta şı ma sı im kan sız gö rün mek te dir. An cak du rum

hiç de öy le de ğil dir, top lar da mar lar çap la rı ol duk ça ge niş da -

mar lar ol duk la rın dan bol mik tar da kan ta şı ya bi lir ler. Ya ni bi rin -

den hız lı, di ğe rin den ise da ma rın ge niş li ği ne de ni ile bol mik tar -

da kan akar. Böy le lik le iki ana da mar ara sın da ki gi diş dö nüş

mik ta rı mü kem mel bir şe kil de den ge le nir.115

Vü cut ta ki "den ge ler", bir çok in san için çok ta nı dık bir kav -

ram de ğil dir. Çün kü bu den ge ler den her han gi bi ri se bep siz

ye re bo zul ma ya uğ ra maz. Bu ne den le pek çok in san ya şa mı nı

so run suz ge çi rir. Oy sa vü cu dun için de sü rek li sa bit ol ma sı ge -

re ken, as la bo zul ma ma sı, za rar gör me me si ge re ken sa yı sız

den ge var dır. Ka nın be de nde ki do la şım sis te mi de bu den ge -

ler den bir ta ne si dir. Bu den ge yi olum suz et ki le ye bi le cek pek

çok fak tör var dır ama den ge nin sa bit kal ma sı için oluş tu ru lan

dü zen o ka dar ben zer siz dir ki, kalp ten çı kan kan mik ta rıy la

kal be dö nen kan mik ta rı ay nı dır. Bu den ge nin bo zul du ğu nu

var sa ya lım; böy le bir du rum da vü cu da gön de ri len kan ge ri

dö ne me di ği için vü cu dun bel li yer le rin de top la na cak tır. Bu

da, vü cu dun çe şit li yer le rin de ödem le rin ve da mar çat la -

ma la rın dan kay nak la nan ya ra la rın oluş ma sı na ne den

ola cak tır. Kal be ye ter siz kan dön dü ğü için te miz le -
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nen kan mik ta rı da ol duk ça az ola cak ve kalp ten ye ni gön de -

ri le cek olan te miz kan, be de ni bes le me ko nu sun da ye ter siz ka -

la cak tır. Bir sü re bu den ge siz lik de vam et ti ğin de ise, vü cut or -

gan la rı bes le ne me ye rek öl me ye baş la ya cak tır. 

Ge len kan ile gi den kan ara sın da ki ora nın "eşit" ol ma sı nın

öne mi ni vur gu la dı ğı mız da, bu nun yi ne si ze özel ya ra tıl mış bir

yapı ol du ğu nu açık ça an lar sı nız. Al lah'ın, can ba ğış la yan, sağ -

lık ve ren, di ril ten ve ya şa tan an lam la rı na ge len Muh yi sı fa tı,

bu önem li ör nek ile bir kez da ha kar şı mı za çık mış olur. Gö rül -

dü ğü gi bi de tay de tay in ce le nen her şey, bi zi ya ra tan Al lah'ı

da ha iyi ta nı ma mı zı, O'nun kud re ti ni an la ma mı zı sağ la mak ta -

dır. Her şe yi mi zi O'na borç lu ol du ğu mu zu bi ze gös ter mek te -

dir. Allah'ın tüm ya rat tı ğı ni met ler kar şı sın da in san ın yap ma sı

ge re ken ise Al lah'a sü rek li şük ret me si ve ya şa mı nı O'nu ra zı

ede cek şe kil de ge çir me si dir. İn kar cı lar, bu nu yap ma ya rak,

can lı lar da ki özelliklere ya ra tı lış dı şın da ye ni açık la ma lar ara -

ya rak Al lah'ın apa çık var lı ğı nı di ğer in san la ra da in kar et ti re -

bi le cek le ri ni zan ne der ler. Oy sa Al lah, üs tün, kuv vet li, güç lü ve

mağ lup edil me si müm kün ol ma yan, ga lip olan dır. Bu ger çek

bir ayet te şöy le be lir ti lir: 

Al lah, yaz mış tır: "An dol sun, Ben ga lip ge le ce ğim ve el çi le -

rim de." Ger çek ten Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir, güç -

lü ve üs tün olan dır. (Mü ca de le Su re si, 21)

Top lar da mar lar da ki yol cu luk son ra sın da kan, te miz len -

mek üze re ak ci ğer le re ge ti ri lir. Ta şı nan kar bon di ok sit bu ra -

dan dı şa rı atı la cak tır. Vü cut ta ok si jen ta şı yan tek top lar da mar

ise ak ci ğer top lar da ma rı dır. Ak ci ğer top lar da ma rı nın ne den

böy le fark lı bir gö rev üst len di ği ise, vü cut ta ki "kü çük

kan do la şı mı" in ce len di ğin de an la şı la cak tır. 
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Ak ci ¤er ler de Ka n›n Te miz len me si
ve Kü çük Kan Do la fl› m› 
Al yu va rın yol cu lu ğa baş la yıp bü tün vü cu du ka tet me si nin

ar dın dan yak la şık 40 sa ni ye geç miş tir. Al yu var hüc re si, ar tık

baş la dı ğı yer de, ya ni kalp te dir. Bu de fa kar bon di ok sit do lu

kir li bir kan için de do laş mak ta dır. An cak bu ka nın te miz len -

me si şart tır. İş te bu ne den le al yu var hüc re si, "kü çük kan do la -

şı mı" adı ve ri len bu ye ni yol cu lu ğa baş la mak üze re, sağ ku lak -

çık ta ki ye ri ni alır. Yol cu lu ğu nun da ha ilk ba şın da ya şa dık la rı -

nı bu de fa da kal bin sağ ta ra fın da ya şa mak zo run da dır. Sağ

ku lak çık ta ki ka pa ğın açıl ma sı ile bir lik te ya nın da ki di ğer ar -

Adnan
Oktar

232

KAN VE KALP MUCİZESİ

Dolaşım sistemi içinde
oksijen akciğerlerden
dokulara taşınır. Kar-
bondioksit ise dokular-
dan akciğerlere taşınır.
Glikoz, bağırsaklar
tarafından emilir ve
geçici olarak
karaciğerde glikojen
olarak depo edilir.
Daha sonra buradan
dokulara gönderilir.
Bu kusursuz iş bölümü
Allah'ın eserlerindeki
kusursuzluğu bir kez
daha göstermektedir.

CO2

akciğerler

kalp aort

ü
re

ana 
toplardamar

O2



ka daş la rıy la sağ ka rın cı ğa ge çer. Sağ ka rın cı ğa geç me siy le

üze rin de ki ka pak ar tık ka pan mış tır. Ge ri dön me si im kan sız -

dır. Sağ ka rın cı ğın için de ol duk ça kı sa bir sü re ka lır ve he men

ar dın dan ikin ci ka pak ak ci ğer le re doğ ru gi den ana yo lu açar.

İkin ci yol cu luk baş la mış tır. An cak bu di ğe rin den da ha kı sa -

dır. İş te bu ne den le "kü çük do la şım " ola rak isim len di ri lir. 

Sağ ku lak çık tan pom pa la nan kan ak ci ğer atar da ma rı na

ula şır. Ak ci ğer atar da ma rı kalp ten çık tık tan son ra iki ye ay rı -

la rak sağ ve sol ak ci ğe re kol lar gön de rir. Ak ci ğer le re gi ren bu

da mar lar ak ci ğer le rin için de, ok si jen ile kar bon di ok si tin yer

de ğiş tir di ği ha va ke se cik le ri olan al ve ol le rin çe pe rin de, çe şit li

kıl cal da mar la ra ay rı lır. Bu ra da kir li kan da ki kar bon di ok sit al -

ve ol le re, al ve ol ler de ki ok si jen ise ka na ge çer. Te miz le nen kan,

ak ci ğer top lar da ma rı ile kal bin sol ku lak çı ğı na, ya ni yol cu lu -

ğun ilk baş la dı ğı ye re ge ti ri lir. Bir top lar da ma rın ilk de fa ola -

rak te miz kan ta şı ma sı du ru mu bu şe kil de ger çek leş mek te dir. 

Dı şa rı dan ge len ha va ak ci ğer le re bronş lar yo lu ile do lar.

Bronş lar ak ci ğe re gir dik le rin de ise çe şit li kol la ra ay rı lır lar. Al -

ve ol ler, iş te bu kol lar dır. Ak ci ğer le rin için de ha va ile do lu ola -

rak 300 mil yon al ve ol bu lun mak ta dır. Bun la rın tü mü nün çe -

pe ri, ok si jen-kar bon di ok sit alış ve ri şi ni ger çek leş ti re cek kıl cal

da mar lar la çev ri li dir. Bu ra dan yo la çı ka rak sa de ce ak ci ğer ler -

de ki kıl cal da mar la rın ça pı nı tah min et mek zor de ğil dir. Al ve -

ol le rin yü zey alan la rı yak la şık 230 m2'dir. Bu mik tar, bir te nis

kor tu nun bü yük lü ğü ne eşit bir bü yük lük tür. Mi li met re nin

mil yon da bi ri ka lın lı ğın da ki du var la rı ile kıl cal da mar lar ve

al ve ol ler, biz ler için ha ya ti öne me sa hip gö rev le ri ni ye ri ne

ge ti rir ler.116

Ak ci ğer ler de ger çek leş ti ri len bu gaz alış ve ri şi ger -

çek ten de mu ci ze vi dir. Ak ci ğer her da ki ka 56x1021
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Al ve ol ler, ha va ile kıl cal da mar lar da ki
kan ara sında ki ba ri ye rin top lam ka lın lı -
ğı 4 mik ro met re dir. Bu ka lın lık, tek bir
al yu var hüc re si nin ya rı ça pı ka dar dır. Bu
ba ri yer de ki aşı rı in ce lik, iki yö ne doğ ru
ger çek le şen gaz alış ve ri şi nin ol duk ça
hız lı ve et kili ol duğunu gös ter mek tedir.



(56 sa yı sı nın ya nı na 21 sı fır ge ti ril me si ile olu şan sa yı – 56 sep-

t ril yon) ok si jen ato mu nu hüc re le re ulaş tı rır.117 Yap ma mız ge -

re ken tek şey ne fes al mak tır. Gün lük ha ya tı mı zı de vam et ti rir -

ken, içi mi ze çek ti ği miz bir mik tar ha va ile ak ci ğer le ri miz de

bu mu az zam gaz de ği şi mi müt hiş bir hız la ger çek le şir. Bu

alış ve riş son ra sın da ar tık ok si jen yük len miş olan kü çük al yu -

var hüc re miz, yol cu lu ğu nun ilk ba şı na dön müş, do ku la ra ok -

si jen ta şı mak için sol ku lak çık ta ki ye ri ni al mış tır. Say fa lar dır

sa de ce ge nel hat la rı ile an lat tı ğı mız bu mu az zam yol cu luk ise,

bir da ki ka dan da ha az sür müş tür. 

Şu önem li de ta yı ha tır lat mak ta fay da var dır. Eğer kıl cal

da mar lar, al ve ol ler den bir mik tar uzak ol sa lar, bu önem li alış -

ve ri şin ger çek leş me si im kan sız la şır. On la rın, he men al ve ol le -

rin ya kı nın da yer al ma la rı, sa tır lar dır de fa lar ca kar şı laş tı ğı mız

ve hay ran lık duy du ğu muz mü kem mel bir yaratılış ör ne ğin -

den baş ka bir şey de ğil dir. De ğil bir te sa dü fi olay, plan lar ya -

pa bi len, dü şü nüp ta sar la yan, ak lı nı kul la na bi len bir in san bi -

le be de nin her nok ta sın da var lı ğı nı açık ça gös te ren bu ku sur -

suz özellikleri ger çek leş ti re bil me ye te ne ği ne sa hip de ğil dir.

Bu eser, müt hiş bir Ak lın, bü yük ve Yü ce bir Kud re tin ese ri -

dir. İş te Al lah, bi ze Ken di si'ni bu önem li ya ra tı lış de lil le riy le

ta nı tır. Dü şü nüp an la ya bi len bir in san için Al lah'ın eser le ri ni

gör mek ol duk ça ko lay dır. Al lah, Ku ran'da bu önem li ger çe ği

şöy le bil dir miş tir:  

Al lah, her şe yin Ya ra tı cı sı'dır. O, her şey üze rin de Ve kil' dir.

Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur. Al lah'ın ayet le ri ne

(kar şı) in kar eden ler ise; iş te on lar, hüs ra na uğ ra yan lar dır.

(Zü mer Su re si, 62-63)
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Kan Ak› m› n›n 
Kont rol Me ka niz ma s› 
Ya pı la cak olan bir işin ge ti re -

ce ği fay da la rı ve za rar la rı he sap la -

ya rak ona gö re ted bir al mak; in sa -

na, ya ni “ak la" öz gü bir ka bi li yet -

tir. An cak sa de ce in san be de nin de -

ki do la şım sis te mi ne bak tı ğı mız da

bi le in san dan da ha "akıl lı" gö rü -

nen ba zı var lık la rın bi ra ra da müt -

hiş bir or ga ni zas yo nu üst len dik le -

ri ni an la rız. So rum lu luk la rı ise bü -

yük tür: Bir in san ha ya tı! İş te bu

yüz den hiç ara ver me den, hiç ha ta

yap ma dan ve en önem li si de her

du rum ve şar ta kar şı ted bir ala rak

yol la rı na de vam et me le ri ge rek -

mek te dir. 

Vü cut ta ki bu me ka niz ma nın

"akıl lı" ol du ğu nu is pat eden bir çok

de lil var dır. Be den de, da ha ön ce

bir kaç ke re de ğin di ği miz gi bi, "ih -

ti yaç lar sap tan mak ta dır". Bu nun

han gi ka rar la ya pıl dı ğı ve ih ti yaç -

la rı ki min sap ta dı ğı bel li de ğil dir.

Ama kalp, da mar lar, ka nın için de

ge zen hüc re ler, hep bir lik te müt -

hiş şu ur lu bir or ga ni zas yon ger -

çek leş ti rir ler. Bu na gö re kalp, ka nı
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be lir li mik tar da pom pa lar, al yu -

var lar sa hip ol duk la rı ok si je ni

be lir li hüc re le re da ğı tır ve en

önem li si de da mar lar be lir li yer -

le re kan akı şı nı sağ lar lar.

Siz uyur ken ve ya din le nir -

ken, kal bi ni zin pek faz la kan

pom pa la ma sı ge rek mez. Ya ta ğı -

nız dan ani den doğ rul du ğu nuz -

da ne fes ne fe se kal ma nı zın ne -

de ni ara da ki bu fark lı lık tır.

Kalp, siz uyur ken an cak si zi ha -

yat ta tu ta cak ka dar kan pom pa -

lar. Bu el bet te de ğer li bir ta sar -

ruf tur. Ya ta ğı nız dan kal kıp yü -

rü me ye baş la dı ğı nız da kal bin

ha re ke ti ar tar. Si zi da ha faz la

zor du rum da bı rak ma dan me saj

ge rek li ye re ile til miş tir: Vü cut

ha re ket ha lin de dir ve da ha faz la

ka na ih ti yaç var dır. Bir ye re

doğ ru koş ma ya baş la dı ğı nız da

ise kal bi ni zin kan pom pa la ma

hı zı ve hac mi 6-7 kat ka dar ar tar.

Vü cut bu ko nu da çok ik ti sat lı -

dır. Vü cu dun her ya nı na her an

ay nı mik tar da kan git mez. Kan,

ye mek ye di ği niz de mi de ni ze,

yüz dü ğü nüz de ak ci ğer le ri ni ze

ve kas la rı nı za, bir şey oku du ğu -
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nuz da bey ni niz de top la nır. Çün kü o an da bes len me si ve ne fes

al ma sı ge re ken en önem li hüc re ler o böl ge ler de dir. 

İk ti sat, sa de ce böy le za man lar için ge çer li de ğil dir. Nor mal

şart lar da be den, kas la rı bes le mek için aşı rı bir gay ret gös ter -

mez. Kas lar, be de nin %30-40'ını oluş tur mak ta dır. Bu na rağ -

men gün lük din len me ha lin de kas la ra gi den kan mik ta rı şa şır -

tı cı de re ce de dü şük tür. Ama kas la rı nı zı ça lış tır ma ya baş la dı ğı -

nız da, me ta bo lik ak ti vi te niz 50 kat, kas la ra kan akı şı ise 20-25

kat ka dar ar tar.118 Bu ger çek ten de hay ret ve ri ci bir de ği şik lik -

tir. Bir eg zer siz sı ra sın da kas la rın ger çek ten de bu aşı rı kan akı -

mı na ih ti ya çla rı var dır. Eğer kas lar, nor mal şart lar da da bu ka -

dar bü yük mik tar da ka na ih ti yaç duy sa lar dı, kuş ku suz kal bin

bu me ta bo liz ma ya ye ti şe bil me si im kan sız la şır dı. Be de nin akıl -

lı de net le yi ci le ri, bu nun ye ri ne mev cut ka nı be yin gi bi da ha
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Spor ya par ken kas la rı mız nor mal şart la ra oran la 20-25 kat da ha faz -
la ka na ih ti yaç du yar lar. Eğer nor mal şart lar da kas lar bu mik tar da

ka na ih ti yaç duy say dı, kal bin bu aşı rı tem po ya gü cü yet mez di. An -
cak her şe yi bir öl çüy le ya ra tan Rab bi miz, kal bi mi zi de, kas la rı -

mı zı da bir bi ri ne uy gun ya rat mış tır.Adnan
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önem li ve ge rek li yer le rde kul lan ma yı ter cih eder ler.  

Be yin, sü rek li bes len me si ve ok si jen al ma sı ge re ken bir or -

gan dır. Bu nun tek ne de ni, be den de tüm olup bi ten le ri ve tüm

or gan la rı kont ro lü al tın da bu lun dur ma sı dır. İşin il ginç ya nı

ise, kalp, kan da mar la rı ve kan hüc re le ri bu ha ya ti ger çe ğin

far kın da dır lar. İş te bu ne den le, bey ne kan akı şı, ne pa ha sı na

olur sa ol sun mut la ka sür dü rü lür. Da mar la rın bey ne her da ki -

ka yak la şık 1 lt kan ulaş tır ma la rı ge rek mek te dir. Bir ka na ma

anın da ise vü cut ta aza lan kan, bu gö re vi üst len miş si nir ler ta -

ra fın dan bey ne doğ ru çe ki lir. Be yin de bu lu nan da mar lar, ken -

di le ri ni bu acil du ru ma gö re ayar lar, açı lır ya da da ra lır lar.

Du rum dan ha ber dar olan vü cu dun di ğer bö lüm le rin de ki kan

da mar la rı, bu ana mer ke zi kur ta ra bil mek için ken di ge çiş le ri -

ni dur du rur lar. Böy le lik le da ha az öne me sa hip or gan la ra kan

git me si en gel le nir. İn san be de ni nin her nok ta sın da ken di si ni

gös te ren "akıl", bir kez da ha kar şı mız da dır. 

Vü cut ta ki her do ku nun kan akı mı ge rek si nim le ri, tam ola -

rak ih ti ya cı kar şı la ya cak şe kil de kont rol edi lir –ne ek sik ne

faz la.- Ör ne ğin, en önem li ge rek si ni mi ok si jen olan bir do ku -

ya kan akı mı, do ku nun tam ok si jen ala bi le ce ği mik tar ka dar

ba zen de bi raz da ha faz la dır. Fa kat bun dan da ha çok kan akı -

mı hiç bir za man ol maz. Bu müt hiş kont rol, do ku la rın bes len -

me si ni hiç bir za man ye ter siz du ru ma dü şür me di ği gi bi, kal -

bin iş yü kü nü de mi ni mum dü zey de tu tar.119 Son de re ce bü -

yük bir öne me sa hip olan bu kont rol sis te mi ise, da mar la rın

ge çiş iz ni sağ la yıp sağ la ma ma la rı ile il gi li dir. Da mar lar, an cak

ih ti yaç için de olan do ku için yol la rı nı açar, ya ni ge niş ler, o sı -

ra da da ha az ka na ih ti yaç du yan bir do ku için ise yo lu

ka pa tır, ya ni ka sı lır lar. Da mar la rı kas lar la çev re le yen

mü kem mel ya ra tı lı şı n öne mi iş te bu ra da dır.
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Pe ki böy le bir kont rol me ka niz ma sı ol ma say dı ve vü cut ta ki

her do ku ve or gan her an eşit se vi ye de kan ile bes len sey di ne

olur du? O za man kal bin, şu an kin den bir kat da ha faz la kan

pom pa la ma sı ge re kir di.120 Kalp, muh te me len böy le bir tem po -

ya ye ti şe mez ve kı sa bir sü re için de yor gun dü şer di. Be de ni ni -

zin faz la ok si je ne ge rek si nim duy du ğu za man la rı; yük sek bir

da ğa çık tı ğı nı zı ve ya aşı rı yo ğun bir spor yap tı ğı nı zı dü şü -

nün. Vü cu du nuz da mey da na ge len ok si jen ih ti ya cı nı

kar şı la mak için ne ka dar hız lı ne fes alır sı nız ve kal bi -
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Vücu dun ana mer ke zi olan be yin her han gi bir ka za du ru mun da ön ce lik li ko run -
ma sı ge re ken or gan lar dan bi ri dir. Vü cu du muz da ki kan da mar la rı bey nin bu ön -
ce li ği ni bi lir ce si ne ha re ket eder ler. Bey ne gi den kan mik ta rı nın azal ma sı du ru -
mun da hem be yin kan da mar la rı hem de di ğer da mar lar acil ön lem alır lar. Be -
yin da mar la rı bu du rum da ge niş ler ve ya da ra lır lar, vü cut ta ki di ğer da mar lar da
bu ana mer ke zi kur ta ra bil mek için ken di ge çiş le ri ni dur durur lar.



niz ne ka dar hız lı atar. Be de nin tüm do ku lar ının ay nı mik tar da

kan la bes len me si, si ze gü nün 24 sa ati bu na ben zer bir du ru mu,

hat ta bel ki de da ha yo ğu nu nu ya şa ta cak tır. Bu kı yas, be de nin

bu kont rol me ka niz ma sı nın si zin için ne ka dar bü yük önem ta -

şı dı ğı nı gös ter mek için ye ter li dir. 

Da mar lar, ger çek ten de bu mü kem mel kont rol için özel

ola rak ya ra tıl mış lar dır. Acil du rum lar da ne yap ma la rı ge rek -

ti ği ni bi lir ve bu na gö re son de re ce akıl cı ve "ha yat kur ta rı cı"

ted bir ler alır lar. Ör ne ğin so ğuk bir or tam, vü cut ısı sı nın azal -

ma sı ve bey nin za rar gör me si ne ne den ola bi le cek teh li ke li bir

or tam dır. An cak in san, da mar la rın bu üs tün ka bi li yet le ri sa -

ye sin de şid det li so ğuk la ra da ya na bi le cek bir me ta bo liz ma ya

sa hip olur. So ğuk bir ha va ile kar şı la şıl dı ğın da ayak ve el par -

mak la rın da ki da mar lar, alı nan ilk ted bir ile he men bü zü lür ler.

Bu şe kil de el ve ayak par mak la rı na kan akı şı  azal tıl mış ve vü -

cut ta ki ka nın so ğu ma sı ön len miş olur. Bi lin di ği gi bi el ve

ayak lar da ki da mar lar, yü ze ye ya kın da mar lar dır ve bu ne -

den le vü cut ta ki ka nın so ğu ma sı na ne den ola bi lir ler. Ka nın so -

ğu ma sı ise kan ile bes le nen kalp ve bey nin de so ğu ma sı an la -

mı na ge lir ki, bu çok bü yük bir teh li ke dir. 

Cid di de re ce de so ğuk bir ha va ile kar şı la şıl dı ğın da ise, vü -

cu du nuz da ki da mar lar si zi don mak tan, ya ni ölüm den kur tar -

mak için par mak la rı nı zı fe da eder ve bu böl ge ye kan akı mı nı

ta ma men dur du rur lar. Ay nı an da be yin de me saj gön de re rek

kas la rın bir bir le ri ne do ku na rak tit re me le ri ni sağ lar. Bu tit re -

me so nu cun da ha re ket le nen da mar lar ve do la yı sıy la kan, vü -

cut ısı sı nın bi raz da ha art ma sı na ne den olur.121 Kar lı bir ha -

va da dı şa rı çık tı ğı nız da kuş ku suz siz de vü cu du nuz da

alın mış bu ted bir le rin et ki si ni he men his se der si niz.

Vü cu du nuz da so ğuk tan ilk et ki le nen yer ler el ve
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ayak la rı nız dır. So ğuk tan do la yı vü cu du nuz da baş la yan tit re -

me de, be yin den ge len ül ti ma to mun bir so nu cu dur. 

Da mar la rın bü zü lüp gev şe me le ri kuş ku suz bey nin kont -

ro lün de dir. Be yin, çe şit li si nir hüc re le ri ve hor mon lar sa ye sin -

de il gi li da mar la ra me saj lar gön de rir. Bu na gö re, han gi do ku -

nun ne ye ih ti ya cı var be lir len miş olur. Ör ne ğin, tü müy le psi -

ko lo jik bir olay ol ma sı na rağ men utan dı ğı nız da ya da çok bu -

nal dı ğı nız da, si nir le ri niz den ge len sin yal ler, atar da mar la rı sa -

ran kas la ra ula şır. Atar da mar kas la rı nın gev şe me si so nu cun -

da kan akı şı faz la la şır ve yü zü nüz ani den kı za rır.122

Kıl cal da mar lar ise, bu ko nu da en öz gür dav ra nan da mar -

lar dır. Ta ma men ih ti ya ca gö re kan akı şı na de vam eder, ge rek -

ti ğin de akı şı ta ma men ke ser, ge rek ti ğin de de var di ya lı ola rak

ka nın ge çi şi ne izin ve rir ler. Ör ne ğin siz din le nir ken, pek çok

kıl cal da ma rı nız da ki kan akı şı dur muş tur. Ama in ce ba ğır sa -

ğı nız da, ye me ğin he men ar ka sın dan kan akı şı hız la nır. Nor -

mal şart lar da vü cu du nu zun bü tün kıl cal da mar la rı nı dol du ra -

cak ka dar ka nı nız yok tur. Eğer vü cut, tüm kıl cal da mar lar la rı -

nı zı kan ile dol dur muş ol say dı, bey ni ni ze kan git mez di ve kı -

sa bir sü re için de ba yı lır dı nız. Böy le bir du ru mun bi raz uzun

sür me si ise, bey ni ni zin ölü mü ne ne den olur du.123

Kıl cal da mar la rın ka nın akı şı nı doğ ru dan kont rol ede bil -

me ka bi li yet le ri, ka nın so ğu ma ma sı ve do la yı sıy la vü cut ısı sı -

nın sa bit kal ma sı açı sın dan da son de re ce önem li bir özel lik tir.

So ğuk ha va lar da özel lik le cil de ya kın böl ge ler de ki kıl cal da -

mar la rın akış la rı nı dur dur ma la rı, bu ra da ısı kay bı nın mey da -

na gel me si ni en gel le miş olur.124

Vü cu dun ısı sı nın den ge de tu tul ma sın da, so ğuk ka -

dar sı cak da et ki li dir. Aşı rı sı cak ta vü cut ta ki da mar lar

tam ter si bir yön tem kul la nır lar. Sı cak bir or ta ma
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gir di ği niz de de ri ni ze ya kın olan kan da mar la rı ge niş ler. Kan,

cil di ni ze, ya ni yü ze ye ya kın yer le re hü cum et miş tir. Bu ne -

den le yü zü nüz kır mı zı la şır. Kan da ki ısı, cil di ni zi ısı tır ve bu

ısı da de ri den ha va ya ve ri lir. Böy le lik le or tam sı cak ol ma sı na

rağ men, be de nin ısı sı nor mal se vi ye de ka lır. 

Da ha pek çok de ta yı olan bu mu az zam ted bir ler kar şı sın -

da ak lı nı kul la na bi len her in san, kar şı sın da ki önem li ger çe ğin

far kı na var mış tır. Kar şı mız da, in san ak lı nın sı nır la rı nı aşan bir

akıl, mu az zam bir ku sur suz luk var dır. Bü tün bun la ra açık şu -

ur la açık la ma ara yan bir in san, Rab bi miz olan Al lah'ın mut lak

var lı ğı nı ve ha ki mi ye ti ni fark ede cek tir. 

Ki ta bın ba şın dan be ri an la tı lan bu mü kem mel lik ler,

Al lah'ın Yü ce var lı ğı nın, "her yer de" ol du ğu nu gös te re bil mek,

ih ti şam lı eser le ri nin ken di be de ni miz de de var ol du ğu nu fark

et ti re bil mek için dir. Bu açık ger çek le ri gö re me yen ve ya gör -

me yi red de den ki şi ler, düş tük le ri bü yük ya nıl gı nın ahi ret te

far kı na va ra cak lar dır. Ken di le ri ne gös te ril miş sa yı sız de li li

gör mez den gel me nin, hat ta gör dük le ri hal de tüm bun lar için

baş ka açık la ma lar ara ma nın kar şı lı ğı Al lah Ka tın da ol duk ça

bü yük ola bi lir. Bi le bi le in kar eden ler için Al lah son suz bir ce -

hen nem ha ya tı ha zır la mış tır. 

Ak lı nı kul la nan her in sa nın, ahi ret ha ya tı nın ger çek li ği ne

ih ti mal ve rip bi raz dü şün me si ve ce hen nem aza bın dan cid di

şe kil de kork ma sı ge rek mek te dir. Al lah, in kar la rı ile ahi re te gi -

den le rin du ru mu nu bir aye tte şu şe kil de açık lar: 

Ger çek olan va'd yak laş mış tır, iş te o za man, in kar eden le -

rin göz le ri yu va la rın dan fır la ya cak: "Ey vah lar bi ze, biz

bun dan tam bir gaf let için dey dik, ha yır, biz ler za lim kim -

se ler dik" (di ye cek ler). (En bi ya Su re si, 97)
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n san be de nin de "kan" de nen kır mı zı bir sı vı

ol du ğu kuş ku suz ta ri hin baş lan gı cın dan

be ri bi li ni yor du. An cak ka nın vü cut için de

sa bit dur ma dı ğı, "do laş tı ğı" çok son ra la rı

an la şıl dı. Bu nun keş fi, İs lam dün ya sı nın bi -

lim, sa nat ve dü şün ce alan la rın da dün ya nın

ön cü sü ol du ğu Or ta çağ'da müm kün ol du: Müs lü man he kim

İbn en-Na fis ilk kez kan do la şı mı nı de tay lı ola rak açık la dı.

Ay nı ger çe ğin Av ru pa lı lar ta ra fın dan öğ re nil me si ise, 17. yüz -

yı lın ilk ya rı sın da Wil li am Har vey'in bul gu la rıy la ol du. Har -

vey, Ana to mi ca de Mo tu Cor dis et San gu inis in Ani ma li bus (Hay -

van lar da Kal bin ve Ka nın Ha ra ke ti Hak kın da Ana to mik Bir

Ça lış ma) ad lı ki ta bın da, ka nın kalp ta ra fın dan pom pa la na rak

tüm vü cu du do laş tı ğı nı ka nıt la rıy la or ta ya koy du.

Eğer si zin de be de ni niz de akan ka nın var lı ğın dan da ha

ön ce hiç ha be ri niz ol ma say dı ve bir gün bu nu ani den keş fet -

sey di niz, bir hay li şa şı rır dı nız. Si zi ilk hay re te dü şü ren, de ri -

ni zin he men al tın da ala bil di ği ne kır mı zı bir ren gin ha ki mi ye -

ti olur du. Bu sı vı nın son de re ce hız lı bir bi çim de hiç dur ma -

dan ak mak ta ol du ğu nu öğ ren di ği niz de ise da ha da çok şa şı ra -

cak tı nız. Dı şa rı ya akan ka nın bir sü re son ra "ken di li ğin den"

du rup pıh tı la şa rak, ak tı ğı böl ge yi ta ma men fark lı bir gö rü nü -

me ge tir di ği ne şa hit ola cak tı nız ve bun dan do la yı şaş kın lı ğı -

nız da ha da ar ta cak tı. Bu sı vı nın ne den böy le "özel" ol du -

ğu nu ve be de ni ni ze ne den ve na sıl yer leş ti ril miş ol du -

ğu nu me rak et me ye baş la ya cak tı nız. 
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Bi raz de tay lı in ce le di ği niz de ise kan ol ma dan be de ni ni zin

ya şa ya ma dı ğı nı ama bel ki de da ha il gin ci, "be de ni niz ol ma -

dan da ka nın ya şa ya ma dı ğı nı" fark ede cek ti niz. İş te bu ne den -

le ne ya par sa nız ya pın, han gi la bo ra tu var da in ce ler se niz in ce -

le yin, bu mü kem mel ya pı nın de tay la rı nı as la tam an la mıy la

öğ re ne me ye cek ti niz. 

Bu du rum şu an için de ge çer li. Bi lim adam la rı ka nı tüm de -

tay la rı ve tüm fonk si yon la rı ile in ce le me yi he nüz tam ola rak ba -

şa ra ma dı lar. Bu nu yap ma la rı da şu an için pek müm kün gö -

rün mü yor çün kü kan, an cak in san be de nin de can lı özel li ği gös -

te re bi li yor. İn san be -

de nin den ay rıl dı ğın -

da ade ta "ölü yor" ve

pıh tı laş ma ya baş lı -

yor. Kan la il gi li ge -

nel bir bil gi edi ne bil -

me mi zin se be bi ise,
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Kan, vü cu dun dı şı na
çık tı ğın da pıh tı la şır
ve can lı lık özel li ği ni

yi ti rir. Ar tık ade ta öl -
müş gi bi dir. Bu ne -

den le bi lim adam la rı
ka nın tüm özel lik le ri -

ni la bo ra tu var or ta -
mın da in ce le ye me -
mek te dir ler. Bu da

bi lim dün ya sı nın, ka -
nın ben ze ri bir sı vı nın
ya pıl ma sın dan he nüz

çok uzak ol du ğu nu
gös ter mek te dir.



ka nı oluş tu ran hüc re le rin kan dan ay rış tı rı la rak in ce le ne bil me -

si… Bi lim adam la rı, için de ki hüc re ler alın mış olan plaz ma yı da

sak la ma ya uğ ra şı yor lar ama bu nun mu ha fa za edi le bil me si için

de kim ya sal iş lem ler ge re ki yor. Mik ros kop al tın da bel li bir ya -

şam ve ha re ket şek li ne sa hip hüc re le rin ise in san be de nin de de

ay nı özel lik le re sa hip olup ol ma dık la rı bi lin mi yor. İş te bu ne -

den le, sa yı sız bi lim ada mı bi ra ra ya ge lip, dün ya nın en ge liş miş

la bo ra tu var la rın da, en ge liş miş sis tem ler le ka nın bir tak li di ni

yap ma yı ba şa ra ma dı lar. Şu an da ki araş tır ma lar en azın dan sa -

de ce ok si jen ta şı ya bi len ye dek bir sı vı yap ma yö nün de yü rü tü -

lü yor. 

Ve ri len tüm bu de tay lar, bu ko nu da bi raz du rup dü şü nül -

me si ni sağ la mak için dir. Ba zı med ya, eği tim ku rum la rı ve ya

"po pü ler kül tür" ara cı lı ğıy la ve ri len giz li ve ya açık tel kin, bir

"ev rim leş me nin" var ol du ğu üze ri ne dir. Bu öy le si ne bir ön  ka -

bul dür ki, ev rim sa vu nu cu la rı in san la rın bu ko nu üze rin de

faz la dü şün me le ri ni is te mez ler. Bi lim sel lik kı lı fı al tın da as lın -

da son de re ce ko mik bir ma sal an la tır, onu da bir kaç kim ya

for mü lü ile süs ler ler. Tüm bun la ra çe şit li spe kü las yon lar hat -

ta sah te kar lık lar da ek le nin ce or ta ya son de re ce cid di ye alı -

nan, bi lim sel ku rum lar da ko nu edi len, hak kın da kon fe rans lar

ve ri len bir ev rim te ori si hi ka ye si çı kar. As lın da çı kar tı lan bu

yo ğun gü rül tü ile an la tıl mak is te nen sa de ce şu dur: Bu mu az -

zam ev ren, ku sur suz in san be de ni, bir bi rin den çe şit li hay van

ve bit ki ler, kı sa ca sı var olan her şey "te sa dü fen" oluş muş tur.

İd dia o ka dar man tık sız ve utanç ve ri ci dir ki, ar tık ki mi bi lim

adam la rı bu nu açık ça di le ge tir mez, bi lim sel te rim ler kul la -

na rak ola yı ge çiş tir me ye ça lı şır lar. 

Bu ko nu üze rin de faz la dü şü nül me si ni is te me me -

le ri nin se be bi de bu dur. Çün kü yer yü zün de ki "her -
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han gi bir şey" bi raz de rin le me si ne in ce le ndi ği nde, ev rim te -

ori si nin ne ka dar bü yük bir ya nıl gı ol du ğu ra hat lık la an la şı la -

bi lir. Kar şı laş tı ğı nız her sis tem öy le si ne de tay lı ve akıl cı dır ki,

te sa düf ler le mey da na gel me si bir ya na, tek bir te sa dü fün bi le

sis te min akı şı nı bo za ca ğı  he men gö rü lür. İn ce le nen şe yin, bir

can lı nın vü cut me ka niz ma sı ve ya bir çi çe ğin komp leks ya pı sı

ol ma sı da ge rek mez. Tek bir pro te inin ami no  asit di li mi, can -

lı lı ğın yaratıl mış ol du ğu nu an la mak için ye ter li dir. Bu ki tap ta

in ce le di ği miz kan do la şım sis te mi ni ge nel hat la rıy la şöy le bir

ha tır la ma ya ça lı şın. Ev rim te ori si, bu de tay lı, son de re ce kom-
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p leks ve her şey den önem li si ha ya ti öne mi olan me ka niz ma nın

sa yı sız üye si için den "tek bir mak ro mo le kü lün bi le kö ke ni ni"

açık la ya ma mak ta dır. Açık la ma sı da müm kün de ğil dir, çün kü

bu muh te şem or ga ni zas yon için de tek bir rast ge le mü da ha le,

sis te mi tü müy le al tüst et me ye ye ter. Dar wi nist eği lim li Bi lim

ve Tek nik der gi sin de, bu ger çe k şu söz ler le iti raf edil mek te dir: 

"Kan da ger çek le şen her şey son de re ce kar ma şık ve bir bi riy le iliş ki li -

dir. Her şey, en kü çük ay rın tı ya va rın ca ya ka dar ku sur suz bir şe kil -

de dü zen len miş tir. Kan da o ka dar ku sur suz bir iş le yiş var dır ki, en

ufak bir bo zuk lu ğun çok cid di so nuç la rı ola bi lir."125
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Kan, an cak be den de can lı dır. Be den de an cak kan ol du -

ğun da ya şar. Do la yı sıy la ka nın, ne ön ce ne son ra, tam za ma -

nın da ya ni kan do la şı mıy la ya şa yan ilk can lıy la bir lik te var ol -

ma sı ge rek mek te dir. Sa de ce var ol ma sı ye ter li de ğil dir, ha re -

ket de et me si ge re kir. O hal de kalp de ay nı an da var ol ma lı -

dır. Kalp ve kan ba şı boş ha re ket ede mez ler. Bir gü zer gah la rı -

nın ol ma sı ge re kir. İş te bu yüz den kan da mar la rı nın da tam

bu sı ra da dö şen me si ge rek mek te dir. 

Ev rim ci le rin id di ala rı göz önün de alın dı ğın da te sa düf ler

so nu cun da yer yü zün de ki ilk kan do la şım sis te mi ne sa hip or -

ga niz ma la rın or ta ya çık mış ol du ğu nu ka bul et mek ge re kir. Fo -

sil ler, bu özel lik te ki or ga niz ma la rın, di ğer tüm komp leks ya -

şam form la rıy la bir lik te, Kamb ri yen de vir de or ta ya çık tı ğı nı

gös ter mek te dir. Kamb ri yen can lı la rı nın ço ğun da kan do la şım

sis te mi nin bu lun du ğu bi lin mek te dir. Da ha ön ce den fo sil ka yıt -

la rın da sa de ce tek hüc re li ler ve çok ba sit ba zı çok hüc re li ler

var ken, Kamb ri yen'de kan do la şı mın ın na sıl olup da bir an da,

her han gi bir ön cü lü ol ma dan or ta ya çık tı ğı so ru su, ev rim te -

ori si açı sın dan ce vap sız dır. Çok hüc re li bir can lı nın be de ni nin

ya şa ya bil me si için onu oluş tu ran mil yon lar ca hüc re nin "ay rı

ay rı" ya şa tıl ma sı ge rek mek te dir. Bu du rum da kan da mar la rı

her hüc re ye uğ ra yan mü kem mel ula şım ağı ile bir lik te be de nin

ya şa ma ya baş la dı ğı ilk an ku sur suz ola rak var ol ma lı dır. Ok si -

je ni içe ri ala cak so lu num me ka niz ma la rı, di rek tif le ri ve re cek

be yin, ka nı üre te cek or gan lar, da mar lar, kı sa ca vü cut ta ki di ğer

me ka niz ma lar ol ma dan da bu sis te min var lı ğı nın bir an la mı

yok tur. Bu ku sur suz yapı için den tek bir par ça nın son ra dan

oluş ma sı nı, iş lev gö re bil mek için di ğer le ri nin oluş ma sı nı

bek le me si im kan sız dır. Da mar la rın "za man la" mey da -

na ge lip, mil yon lar ca se ne bo yun ca iç le rin de do la şa -
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cak la rı ka nın oluş ma sı nı bek le me le ri ya da ka nın, te sa dü fen

ken di si ni ha re ket len di re cek bir pom pa nın oluş ma sı nı bek le ye -

rek bir kö şe de iş lev siz kal ma sı gi bi bir ih ti mal el bet te son de re -

ce man tık sız dır. An cak ev rim te ori si nin sa vun du ğu şey "tam

ola rak" bu dur. 

Bu du rum da ev rim ci le re sor mak ge re kir: Söz de te sa dü -

fen olu şan ka nı, şu an ya pay ola rak üret mek ne den im kan -

sız dır? On la ra gö re te sa düf le rin ra hat lık la ba şar dık la rı ve hiç

ha ta yap ma dık la rı bu üre tim, aca ba ne den 21. yüz yı lın tek -

no lo ji si ve bil gi sa hi bi bi lim adam la rı ile ba şa rı la ma mak ta -

dır? Bu te sa düf ler, do ğal or tam da rast ge le ge li şen olay lar ol -
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ma la rı na rağ men, na sıl ol muş da ka nı yal nız ca can lı be de -

nin de ya şa ya cak şe kil de "özel bir üre tim le" ge liş ti re bil miş -

ler dir? Hüc re le re te ker te ker gö rev ler da ğı tan, on lar için bel -

li bir gü zer gah be lir le yen, kalp hüc re le ri ne ka sıl ma di rek ti fi

ve ren aca ba han gi te sa düf tür? Bu te sa düf le rin tü mü nün do -

la şım sis te mi ni oluş tu ran me ka niz ma ya fay da lı bir şey ler ek -

le miş ol ma sı ge re kir çün kü ha ta sız ve mü kem mel bir sis tem

oluş sa bi le, sa de ce tek bir yan lış mü da ha le, sis te mi ta ma men

or ta dan kal dır ma ya ye te cek tir. Pe ki bu du rum da tü müy le

şu ur lu ger çek le şen bu olay la ra "te sa düf" den me si müm kün

olur mu? Sis te min her par ça sın da, her de ta yın da şu ur var dır.

İn san, bu şu urun de tay la rı nı he nüz bir yüz yıl ön ce ve sa de -

ce ge nel hat la rı ile keş fe de bil miş tir. Bü tün bun la rı ya ra tan

her şey den üs tün olan, son suz güç sa hi bi Yü ce Al lah'tır.
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Ev rim ci le rin bu ger çe ği red det me le ri nin tek ne de ni,

Al lah'ın apa çık var lı ğı nı ka bul et me mek ko nu sun da ken di le -

ri ni şart lan dır mış ol ma la rı dır. Ger çek te can lı lı ğın komp leks li -

ği ni göz lem le yen bir bi lim ada mı nın, bun la rı te sa düf le rin

mey da na ge tir di ği ni dü şün me si ve bu na inan ma sı müm kün

de ğil dir. Ev rim ci le rin hiç bir bi lim sel da ya na ğı ol ma yan bu te -

ori yi sa vun ma ya ça lış ma la rı nın tek se be bi, Al lah'ın ku sur suz

ya ra tı şı nı gör mez den gel me le ri dir. Yer yü zün de ki her de tay da

açık ça ser gi le nen ya ra tı lış ger çek le ri ne göz le ri ni ka pa tıp, rast -

ge le te sa düf le ri ken di le ri ne ilah edin me le ri dir. 

Ki mi ev rim sa vu nu cu la rı, yap tık la rı önem li ha ta nın far kı -

na var mış ve her şe yin üstün akıl sahibi bir Yaratıcı’nın eseri

ol du ğu ger çe ği ni ka bul et mek zo run da kal mış lar dır. Ya ra tı lış

ger çe ği gö zü mü zü çe vir di ği miz her yer de dir. Al lah, öy le mü -

kem mel bir ev ren ve do ğa ya rat mış tır ki, keş fe di len her ye ni -

lik, kar şı la şı lan her bi lim sel de tay mut la ka Rab bi miz'in Yü ce

Za tı nı gös te rir. Bun la rın tü mü, ku sur suz ca var eden Al lah'ın,

ben ze ri ol ma yan eser le rin den dir. Bun la rı gö rüp tak dir eden,

ev re nin en bü yük sır rı nı kav ra mış, tüm var lık la rın ve ken di si -

nin ya ra tı lış ama cı nı an la mış ola cak tır. Ve gör dü ğü her ka nıt -

la bir lik te, Al lah'a da ha çok ya kın la şa cak tır. Bü tün bu de lil le -

re rağ men ger çe ği red de den ise, dün ya da bo şa gi den ça ba sı

için ha yıf la nıp du rur ken, ahi ret te de bü yük bir azap la kar şı la -

şa cak tır. Al lah bir ayet te bu ger çe ği şu şe kil de bil dir mek te dir: 

Rab le ri ne ica bet eden le re da ha gü ze li var dır. O'na ica bet et -

me yen ler ise, yer yü zün de ki le rin tü mü ve bu nun la bir lik te

bir ka tı da ha on la rın ol sa mut la ka (kur tul mak için) bu nu

fid ye ola rak ve rir ler di. Sor gu la ma nın en kö tü sü on lar

için dir. On la rın ba rın ma yer le ri ce hen nem dir, ne

kö tü bir ya ra tık tır o!.. (Ra'd Su re si, 18)
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arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış

gerçeğini reddetmek amacıyla ortaya

atılmış, ancak başarılı olamamış bilim

dışı bir safsatadan başka bir şey değil-

dir. Canlılığın, cansız maddelerden

tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu

teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun

bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir 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 teorisini ayakta tutmak için dünya çapında

yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtıl-

masına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söy-

lenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim

teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-

30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile

getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırma-

lar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya

koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile geti-

rilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji

gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı,

Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini

Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delille-

rini diğer pek çok çalışmamızda bütün bilimsel
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detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak

konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vardır.

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 gündemine sokan en önemli

gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin

Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki

farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine ken-

dince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler

ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişim-

lerle farklılaşmışlardı.  
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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:

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
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kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorular-

dandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim süreci-

nin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk

hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunla-

rı içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini

iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonu-

cunda 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 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. 
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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. 

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 -
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ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin

en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı

Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953

yı lın da dü zen len di. Mil ler, il -

kel dün ya at mos fe rin de ol -

du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı

bir de ney dü ze ne ğin de bir -

leş ti re rek ve bu ka rı şı ma

ener ji ek le ye rek, pro te in le -

rin ya pı sın da kul la nı lan

bir kaç or ga nik mo le kül

(ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na

önem li bir aşa ma gi bi ta -

nı tı lan bu de ne yin ge çer li

ol ma dı ğı ve de ney de kul la -

nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du -

ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evidence on

Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the

American Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul -

lan dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti.

(Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the

Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo -

yun ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so 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:

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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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, insanoğ-

lunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha   kompleks-

tir. 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

rastlantılarla 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 oluşma 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.
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2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın pro-

teinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla protein-

lerin varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA

olmadan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin

oluşabilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm orga-

nellerin önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabil-

mesi için, eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organel-

leri ile var olması gerekmektedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la -

yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san

DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa,

500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı

he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır:

DNA, yal nız bir ta kım özel leş miş pro te in le rin (en -

264

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.
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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 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 kıl-

maktadır. 

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...
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Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam

mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın

ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van -

lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko -

şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız -

lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz -

ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör -

ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim -

leş ti ri ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day -

dı ve Tür le rin Kö 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.)
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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)
Harun
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Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik

bi li miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin

son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy -

le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki -

siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için

1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha

yay gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi -

nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi"

ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi -

bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo -

zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz oldu-

ğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca

canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi

sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik

bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia

etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel ger-

çek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her

zaman için canlılara 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:

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 -
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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. Harun
Yahya
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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.



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

birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü,

zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde

ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlar-

ca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe

kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde

sayısız "ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen,

bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı
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balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürün-

gen özelliklerini taşırken, bir yandan 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 inandıkla-

rı bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bun-

ların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca

olması gerekir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka

fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin

Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:
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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 fosille-

rinin 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 yazmıştı:

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

yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün

sayılamayacak 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
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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 -

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.
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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 geldi-

ğini 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 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 -
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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,
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Benzersiz Yaşam Sıvısı: Kan

Ev rim ci ler, fo sil ler üze rin de
yap tık la rı yo rum la rı ge nel de
ide olo jik bek len ti le ri doğ rul -
tu sun da ya par lar. Bu ne den -
le var dık la rı so nuç lar çoğun -
luk la gü ve ni lir değil dir. 



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.)

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 -
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lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze

oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim sel"

-ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir.

Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal

bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı -

lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi

"du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi"

var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak

var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in -

sa nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev -

rim te ori si ne ina nan bir kim se için her şe yin müm kün
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil
ka yı tla rı in san lar ile may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu gös ter -
me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma -
ket le re umut bağ la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri mas ke le ri
ge çi rir ve ha ya li ya rı may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 
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Kretase dönemine
ait bu timsah fosili
65 milyon yıllıktır.
Günümüzde yaşa-
yan timsahlardan
hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu
Mene balığı fosili 54 -
37 milyon yıllıktır.

Bu 50 milyon yıllık çınar
yaprağı fosili ABD çıkarıl-
mıştır. 50 milyon yıldır çınar
yaprakları hiç değişmemiş,
evrim geçirmemiştir.
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Köpüklü Ağustos Böceği
Dönem:  Mezozoik zaman, 
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, 
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman, Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, 
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl



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 nem ver sin ler.
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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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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
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ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu -

ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür

ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük

bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son -

ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi -

den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık

bey nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de -

ni len yer kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar -

şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri

ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21.

yüz yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ -

la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu -

tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın.

Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka

bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün -

ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş

te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis

bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev

te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa -

rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu

an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve

ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki

bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir

pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap -

ma ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar.

Evet, üç bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu

da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı

ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar 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. 
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İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me -

ka niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di

bi ri si ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da

oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti

mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra -

ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş -

tu ran alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü

gö rün tü nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du -

rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku -

lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak

al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku -

lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne

gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin -

de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık

gi bi se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka -

dar gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ -

men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz -

de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta -

mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci -

haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir

ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl

kul la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül -

mek te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik

alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı -

dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce

mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve

ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir -

ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det -

ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol -

sa mut 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
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ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku -

la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa -

ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar.

Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses

ci ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı

ola ma mış tır. An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın

öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo -

ni le ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len

uya rı lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji

ve ya bi yo kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl

oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu

hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız:

Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola -

rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm

bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si -

nir hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de -

den iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu

so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur,

Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek

için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın

da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de -

ki bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı

üç bo yut lu, 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. 
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Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel

bul gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır,

öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et -

ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa -

ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori -

si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re -

kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi

pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev -

rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta

ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak

gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için,

ken di sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu -

şu dur. Bu çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır -

lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya -

list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te -

si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev -

rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim

ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul
edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list
bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la -
rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy -
le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri -
ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du -
ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me -
yiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New
York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlı-

lık uğruna yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifade-

leridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir varlık
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olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-

nin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türü-

nün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların,

böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların

maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla,

çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul

eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabul-

dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan var-

lığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü ceha-

letle 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 şekillendiren 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 mad-

deyi dolduran ve bunların karışımından zaman içinde düşü-

nen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite öğren-

cilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank

Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra

ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına

inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar

bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insan-

lardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin
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en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde

olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını

başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanıma-

yan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan ger-

çekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha

yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının

Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile

yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı

insanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok

daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı

insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmek-

ten 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 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 "aldat-

macalar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların

hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşı-

lık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsü-

nü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etki-

siz 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)
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Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüle-

yerek etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu-

ğunun anlaşılması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşler-

dir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı

altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savun-

maya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmez-

lerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozul-

duğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60

yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak

daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teori-

sinin 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. 
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Sen Yü cesin, bi ze öğ ret tiğin den
baş ka bi zim hiç bir bil gi miz yok.

Ger çek ten Sen, herşe yi bi len, hü küm
ve hik met sa hi bi olan sın.

(Ba ka ra Su re si, 32)
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