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OKUYUCUYA
� Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve do-

lay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybet-

mesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca ol-

du¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insan-

lar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› oku-

ma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lma-

s› uygun görülmüfltür.

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

da imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini

ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuya-

n›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

� Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle

herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde,

kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme ko-

nusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etki-

lenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

� Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›k-

l› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup

okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de

birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

� Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunma-

s›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda is-

pat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etki-

li yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

� Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebep-

leri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve oku-

maktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤u-

nu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bu-

lundu¤una flahit olacakt›r.

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

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

burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›

"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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Bu, Allah'›n yaratmas›d›r. fiu halde,
O'nun d›fl›nda olanlar›n yaratt›klar›n›

bana gösterin. Hay›r, zulmedenler,
aç›kça bir sap›kl›k içindedirler. 

(Lokman Suresi, 11)
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YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda An-

kara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-

tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üni-

versitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bi-

limsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n ev-

rimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl›

ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulun-

maktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 say-

fal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygambe-

rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerin-

den oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n müh-

rünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.

Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz

(sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm

çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu

suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve

dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi he-

deflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü,

bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulafl-

t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani ko-

nular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini

ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri

Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngilte-

re'den Endonezya'ya, Polonya'dan

Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezil-

ya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fran-

sa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤e-

niyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca,

Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekiz-

ce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,

Boflnakça, Uygurca, Endonezya-

ca, Malayca, Bengoli, S›rpça,

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

Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile

çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmek-

tedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-

san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmakta-

d›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-

lafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu

eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik

özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen

insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele-

rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra sa-

vunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar›

çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›-

s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak-

lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir,

yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin ba-

s›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini

görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik

etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri

karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada

güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak

ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade,

yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edileme-

yece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek

amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmet-

teki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kana-

atinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-

tulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin orta-

ya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde

anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zu-

lüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince

h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›na-

bilir.

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

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

bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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u kitab› elinizde

tutarken asl›nda mo-

lekülleri tutuyorsunuz.

Yan›bafl›n›zda duran kahvenizi yudum-

larken asl›nda molekülleri içiyorsunuz,

burnunuza gelen kahve kokusuyla asl›nda

kahvenin yayd›¤› koku moleküllerini soluyor-

sunuz. Kahvenin tad›n› alan diliniz de tüm bu ya-

z›lar› okuyan gözleriniz gibi biraraya gelmifl mole-

küllerden baflka bir fley de¤iller. "Nefes al›yorum" der-

ken gerçekte havadaki molekülleri içinize çekiyorsu-

nuz. Moleküller sayesinde hissediyor, görüyor, koku ve

tat alabiliyorsunuz. Etraf›n›zdaki herfley gibi asl›nda siz de

moleküllerden olufluyorsunuz.

Bu kitapta, Allah'›n, atomlar› ve atomlar aras›ndaki ba¤-

lant›lar› sebep k›larak yaratt›¤› moleküller ve moleküllerdeki

ola¤anüstü özellikler her okuyucunun anlayabilece¤i bir anla-

t›mla incelenecektir. Gözle görülmeyen atomlar›n, tüm evrende-

ki nesnelerin tamam›n› nas›l oluflturduklar›n› ö¤renen ve bunun

üzerinde ak›l ve vicdan ile düflünen her insan, Rabbimiz'in son-

suz kudretini, akl›n› ve benzersiz yarat›fl›n› görecek, O'nun kar-

fl›s›nda ne kadar aciz oldu¤u anlayarak, Allah'›n gücü karfl›s›nda

boyun e¤ecektir. 

AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

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

mükemmelli¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelime-

si ç›kacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n do¤ru

anlafl›lmas› çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasa-

rım yaratmıfl olması, Rabbimiz'in önce plan yaptı¤ı daha sonra ya-

rattı¤ı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rab-

bi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihti-

yacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur.

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

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

si yeterlidir. Kuran'da Allah flöyle buyurmaktad›r:

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

iflin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da he-

men oluverir. (Bakara Suresi, 117)





ir kap›n›n kolunu tuttu¤unuzda, arkadafl›n›zla el s›k›flt›¤›-

n›zda ya da köpe¤inizi okflad›¤›n›zda elinizde oluflan his,

elinizi oluflturan atomlarda bulunan elektronlarla kap›n›n

kolundaki, arkadafl›n›z›n elindeki veya köpe¤inizin tüyle-

rindeki atomlarda yer alan elektronlar›n birbirlerinden et-

kilefliminden baflka bir fley de¤ildir. So¤uk bir havada d›flar› ç›kt›¤›n›z-

da esen ve yürümenizi zorlaflt›ran fliddetli rüzgar, havada büyük bir

h›zla uçuflan atomlar›n size yaklafl›p, sizi oluflturan atomlara çarpmas›-

d›r. Bir s›v›n›n kaynamas› ise, içindeki atomlar›n s›ca¤›n etkisi ile h›zl›

hareket etmesidir. K›sacas›, evrende var olan küçük büyük herfley atom-

lardan ve atomlar›n hareketlerinden oluflmufltur. 

Atomu mucizevi k›lan, ola¤anüstü küçüklükteki boyutu ve sahip

oldu¤u özelliklerdir. Bir atomun çap› milimetrenin milyonda biri kadar-

d›r. Bu büyüklü¤ü daha iyi anlayabilmek için flu örne¤i verebiliriz: 100

milyon atomu yan yana koydu¤unuzda elde edece¤iniz uzunluk sade-

ce bir santimetredir. Elinizde tuttu¤unuz kitab›n ise tek bir sayfas› yak-

lafl›k 1 milyon atom "kal›nl›¤›ndad›r."1 Bu ola¤anüstü küçük boyuttaki

mucizenin, evrendeki istisnas›z "herfleyi", devasa y›ld›zlar›, gezegenleri,

da¤lar›, denizleri meydana getirdi¤ini bilmek ise buradaki mucizeyi ve

ola¤anüstülü¤ü daha aç›k bir flekilde sergilemektedir.

Boyutlar› böylesine küçük olan atom hakk›nda bir baflka flafl›rt›c›

gerçek ise, sahip oldu¤u bu küçük hacmin oldukça büyük bir k›sm›n›n

boflluktan meydana gelmesidir. Atomun %99,9999999'u boflluktur. Geri

kalan %0,1'den daha az k›sm›n› ise atom alt› parçac›klar olarak nitelen-

dirdi¤imiz proton, nötron ve elektronlar oluflturur. Nötron ve pro-

ton atomun içinde kenetlenmifl durumdad›rlar ve çekirde¤i

olufltururlar. Çekirde¤in hacmi, atomun hacminin 10 milyarda

biri kadard›r. Elektronlar ise bu çekirde¤in etraf›nda hiç dur-

maks›z›n dönerler. Elektronlar öylesine küçüktürler ki, varl›klar›

elektron mikroskobu alt›nda bir toz bulutundan baflka bir fley de¤il-

dir. Kütleleri, protonun kütlesinin 1/1840'i kadard›r. Bu say›y› daha

iyi anlamak için küçücük bir noktay› 1840 parçaya böldü¤ünüzü

düflünün. ‹flte elektron bu parçalar›n herhangi birinden çok daha

küçüktür, çünkü proton görebildi¤imiz tek bir noktadan milyonlar-
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ca kat daha az bir kütleye sahiptir. Bu durumda bahsetti¤imiz alemin ne

kadar küçük oldu¤u daha iyi anlafl›labilmektedir.2

Atomun dolu oldu¤u belirtilen k›sm› iflte bu kadar küçük parçac›k-

lardan oluflmaktad›r. Dünyan›n en yüksek binalar›ndan biri olarak ka-

bul edilen New York'taki ünlü Empire State binas›ndaki atomlar›n için-

deki boflluklar› kald›rmak mümkün olsayd›, geriye bir kutu flekerden

daha küçük bir madde kal›rd›. Buna karfl›n kütlesi de¤iflmezdi ve bu kü-

çük kutuyu en güçlü vinçler bile kald›ramazd›.3

Atomun içindeki bofllu¤u kald›rd›¤›m›zda atomun kütlesinin

de¤iflmemesinin nedeni, atomu oluflturan tüm yo¤unlu¤un çe-

kirdekte ve elektronda toplanm›fl olmas›d›r. Bu nedenle çekir-

dek ve elektron her ne kadar atomun yaln›zca %0,1'lik bölü-

münden daha küçük bir alan› kapl›yor olsa da, müthifl bir güce

sahiptir. 

Bir atom küçük olabilir. Bir santimetrenin sadece milyar-

da biri kadar bir çapa sahip olabilir, ama atom alt› parçac›k-

lar atomdan yüzbinlerce kez daha küçüktür. Atomun ta-

mam›na yak›n› da "bofl"tur. Bir atom çekir-

de¤inin bir pirinç tanesi ile ayn›

boyutta olacak flekilde büyü-

HArun yahya
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Dünyan›n en yüksek binala-
r›ndan olan Empire State,
atomlar›n›n içindeki bofllu-
¤u kald›rd›¤›m›zda bir fle-
ker kutusuna s›¤acak hac-
me ulaflacakt›r. Ancak küt-
lesinden bir fley kaybet-
meyecek ve bu küçük ku-
tuyu en güçlü vinçler bile
hareket ettiremeyecektir. 



tüldü¤ünü düflünün. Bu durumda atomun büyüklü¤ü bir futbol stad-

yumu ile efl de¤erde olacakt›r ve elektronlar ise tribünlerin etraf›nda

uçuflan minik toz zerreleri olacakt›r. 20. yüzy›l›n bafllar›nda ‹ngiliz fizik-

çi Sir Arthur Eddington bu gerçe¤i flu flekilde ifade etmifltir:

Bir masada oturuyorum ve bu yaz›y› yaz›yorum. Ancak bu "gerçek" masay›
tarif etti¤imde, bilim dilinde benim anlad›¤›m, bunun bir "hayalet" oldu¤u-
dur. Bu masa asl›nda, büyük bir k›sm› boflluktan oluflan atomlardan meyda-
na gelmifltir.4

Fizikçi ve psikolog Peter Russell söz konusu %0.0000001 maddenin

ise bildi¤imiz anlamda madde olmad›¤›n› flöyle aç›klamaktad›r:

Kuantum teorisinin geliflmesiyle fizikçiler atom alt› parçac›klar›n dahi kat›
madde olmaktan uzak olduklar›n› keflfettiler. Asl›nda madde bile say›lamazlar,
en az›ndan bildi¤imiz madde de¤iller. Tam olarak ayr›flt›r›lamazlar ve ölçüle-
mezler. Genellikle parçac›ktan daha çok radyo dalgalar›n› and›r›rlar. Kesin bir
yere sahip olmayan, ama var olma potansiyeli olan belirsiz bulutlar gibidirler.
Madde dedi¤imiz fley her ne ise, e¤er varsa da çok az bir maddeye sahiptir.5

Fizik profesörü ve Max-Planck Fizik Enstitüsü Baflkan› Hans-Peter

Dürr ise "madde maddeden yap›lmam›flt›r"6 sözleriyle bu gerçe¤i aç›kça

ifade etmektedir. 

Özetlemek gerekirse, biz her ne kadar dokundu¤umuz maddeyi

sert olarak alg›lasak da, maddenin temelinde bu sertli¤i, kat›l›¤› sa¤la-

yacak bir malzeme bulunmamaktad›r. Maddeyi oluflturan atomlar bofl-

luklardan ve enerji dalgalar›ndan meydana gelmektedir.

ATOMU BİRARADA TUTAN PARÇALAR 

Gözle görülmeyecek kadar küçük parçac›klar›n nas›l olup da bir bofl-

lukta düzenlenerek atomu oluflturabildikleri önemli bir sorudur. Bu parça-

c›klar, atomu çok özel bir tasar›m ile meydana getirmektedirler. Bu tasar›-

m›n en önemli özelliklerinden biri, parçalar›n birbirlerini itmelerini ve çek-

melerini sa¤layan temel kuvvetlerin varl›¤›d›r. Bu temel kuvvetler, atmos-

fer bas›nc›ndan dünyan›n yörüngesine kadar evrendeki tüm hassas den-

geleri kontrol alt›na ald›klar› gibi, atomu oluflturan parçac›klar üzerinde
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de etkilidirler. Bu dört temel kuvvet; Güçlü Nükleer Kuvvet, Zay›f Nükle-

er Kuvvet, Yerçekimi Kuvveti ve Elektromanyetik Kuvvet'tir.

Bu kuvvetler öylesine hassas bir orana sahiptirler ki, bu orandaki

en küçük bir de¤ifliklik, canl›l›¤›n yok olmas›na, gezegenlerin birbirle-

riyle çarp›fl›p birer toz bulutu haline gelmesine ve dolay›s›yla evrenin si-

linip gitmesine neden olabilir. Örne¤in Yerçekimi Kuvveti biraz farkl›

olsa, y›ld›zlar›n sabit konumu etkilenecek, y›ld›zlar ya birbirlerinden

uzaklaflarak uzay bofllu¤unda bafl›bofl dolaflacaklar ya da birbirlerine

gitgide yak›nlaflarak çarp›flacaklard›r. Dört temel kuvvet, devasa boyut-

lar için oldu¤u kadar en güçlü mikroskoplar alt›nda bile zorlukla görü-

lebilen mikro alemler için de denge sa¤layacak kusursuz oranlarla yara-

t›lm›fllard›r. Her bir kuvvet, evrende üstlendi¤i görevi yerine getirebil-

mek için planlanm›fl özel bir tasar›m›n ürünüdür. Bu tasar›m ise, en kü-

çükten en büyü¤e kadar her varl›¤› kusursuzca yaratan Allah'a aittir.

Allah, yerde ve gökte en küçükten en büyü¤e kadar herfleyin bilgisine

HArun yahya
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Evrendeki tüm dengeleri kontrol alt›na
alan dört temel kuvvet, öylesine has-
sas bir orana sahiptir ki, bu orandaki
küçük bir de¤ifliklik, canl›l›¤›n yok ol-
mas›na sebep olabilir. Hassas oranda-
ki küçük bir bozulma, gezegenlerin bir-
birleriyle çarp›fl›p birer toz bulutu hali-
ne gelmesine ve dolay›s›yla evrenin si-
linip gitmesine neden olabilir. 



sahip oldu¤unu bir ayette flöyle bildirmektedir:

... Göklerde ve yerde zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley O'ndan uzak (sak-

l›) kalmaz. Bundan daha küçük olan› da, daha büyük olan› da, istis-

nas›z, mutlaka apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r. (Sebe Suresi, 3)

Bu kuvvetlerden Güçlü Nükleer Kuvvet, atomun içinde son derece

büyük ve önemli bir denge sa¤lar. Normal flartlarda atomun içinde pro-

tonlar›n birbirlerini itmeleri ve mümkün oldu¤unca birbirlerinden uzak-

laflmalar› gerekmektedir. Çünkü protonlar art› yüklüdürler ve ayn› yük-

ler birbirlerini daima iterler. Ancak evrende var olan Güçlü Nükleer Kuv-

vet sayesinde protonlar, yüksüz olan nötronlarla birlikte çekirdekte bir-

birlerine kenetlenmifl haldedir. Bir baflka deyiflle Güçlü Nükleer Kuvvet,

protonlar› birarada tutarak atomun merkezindeki çekirde¤i oluflturur. Bu

gücün fliddetini anlayabilmek için atom bombas›n›n meydana getirdi¤i

etkiyi düflünmek yeterlidir. Bu bomba, atom çekirde¤ine bir parçac›k -ge-

nellikle nötron-, f›rlat›lmas› ile çekirde¤in parçalanmas› sonucunda olufl-
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maktad›r. Çekirdek parçaland›¤›nda, çekirdekteki proton ve nötronlar› bi-

rarada tutan kuvvet aç›¤a ç›kmakta, karfl›s›na ç›kan her canl›y› "kül" hali-

ne getiren ve radyoaktif etkisi y›llarca devam eden benzersiz bir güç olufl-

maktad›r. Bu, sadece, gözle görülmeyen bir atomun içine gizlenmifl olan

ve karfl›s›ndaki insanlar› aciz ve savunmas›z b›rakan bir kuvvettir. Çekir-

de¤e etki eden söz konusu Güçlü Nükleer Kuvvet öylesine dengelidir ki,

evrenin oluflumundan beri maddenin var olmas› ve ayn› zamanda bir

denge içinde varl›¤›n› sürdürmesi için en uygun de¤ere sahiptir. E¤er söz

konusu kuvvet biraz daha güçlü olsayd› proton ve nötronlar birbirlerinin

içine geçerlerdi. E¤er biraz daha az olsayd›, bu parçac›klar birbirlerinden

ayr›l›p uzaklafl›rlard›. Bu durumda canl› veya cans›z varl›klardan, Dünya,

Günefl veya evren-

den kuflkusuz söz

edilemezdi. 

Atomlar› ka-

rarl› ve dengeli bir

yap›da tutmaya

yarayan bir di¤er

güç ise Zay›f Nük-

leer Kuvvet'tir.
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Nötron bir uranyum veya
bir plütonyum taraf›ndan

yakaland›¤›nda reaksiyon
zinciri bafllar. Ortaya ç›kan dengesizlik çekirde¤i

bölünmeye, enerji ortaya ç›karmaya ve aç›¤a ç›kan
iki nötronu daha fazla çekirdek bölünmesi için serbest

b›rakmaya zorlar. Tek bir atomun parçalanmas›yla ortaya
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Özellikle içinde fazla say›da nötron ve proton olan atomlar için önemli

olan bu kuvvet, atomun içinde bir nötronun protona dönüflmesi gibi bir

durumda atomun parçalanmas›n› engellemektedir. Bu son derece

önemli bir önlemdir, çünkü hat›rlanaca¤› gibi atomun parçalanmas›n›n

anlam› bir atom bombas›n›n oluflmas›na neden olan gücün aç›¤a ç›kma-

s›d›r. Baz› atomlarda kontrolsüzce meydana gelebilecek bu durum bü-

yük bir tehlikedir ve Zay›f Nükleer Kuvvet'in etkisi sonucunda ortadan

kalkmaktad›r. 

Atomun içinde Güçlü ve Zay›f Nükleer Kuvvetler'in, proton veya

nötron kadar etki etmedi¤i bir parçac›k vard›r: Elektron. Elektronun di-

¤er parçac›klar kadar etkilenmemesinin nedeni di¤erlerine göre çok da-

ha küçük olmas›d›r. Elektronlar›n, çekirde¤in çevresindeki yörüngele-

rinden ayr›lmadan dönmelerinin nedeni, onlara etki eden Elektroman-

yetik Kuvvet'tir. Elektron, sahip oldu¤u eksi elektrik yükü nedeni ile, ar-

t› yüklü çekirde¤in çevresinde hiç durmadan döner. Dönüflü s›ras›nda

ortaya ç›kan merkez kaç kuvveti, Elektromanyetik Kuvvet ile dengele-

nir ve böylece elektron yörüngede kal›r. Elektromanyetik Kuvvet'in has-

sas de¤eri ise elektronlar›n çekirde¤e yap›flmalar›n› veya çekirdekten ta-

mamen uzaklaflmalar›n› engellemektedir. ‹flte "atom"un yap›s› bu flekil-

de oluflur. 

Molekülleri tan›yabilmek için büyük bir öneme sahip olan elektron-

lara geçmeden önce, atomun flimdiye kadar k›saca anlatt›¤›m›z yap›s›

hakk›ndaki detaylar üzerinde biraz düflünelim. fiu ana kadar okudu¤u-

nuz bilgiler, herhangi bir fizik kitab›nda bulabilece¤iniz bilgilerden farkl›

de¤ildir. Ancak o tip kitaplarda atomun yap›s›ndaki mükemmelli¤in, in-

san› düflündüren mucizevi yönünün vurguland›¤›na pek flahit olmam›fl-

s›n›zd›r. Milimetrenin milyonda biri büyüklü¤ündeki cans›z parçac›kla-

r›n, büyük bir ustal›kla ve eksiksiz bir tasar›mla biraraya gelerek nas›l

canl›l›¤› ve cans›z maddeleri oluflturduklar›, milyarlarca y›ld›z›, ›rmakla-

r›, gökyüzünü, da¤lar›, çiçekleri, insan›, denizleri nas›l meydana getirdik-

leri ve bunlara nas›l olup da bir düzen verebildikleri genellikle üzerinde

durulmayan konulard›r. 

Yine ço¤u kez sözü edilmeyen çok önemli bir gerçek vard›r: Evren-
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deki dört temel kuvvetin fliddetleri birbirinden çok farkl›d›r ve bu fark

çok ince bir dengeye dayanmaktad›r. Örne¤in Güçlü Nükleer Kuvvet,

Yerçekimi Kuvveti'nin de¤erinden yaklafl›k "milyar kere milyar kere mil-

yar kere milyar kere milyar" kadar daha büyüktür. Güçlü Nükleer Kuv-

vet ile Elektromanyetik Kuvvet aras›nda ise "milyon kere milyon"dan da-

ha büyük bir fark bulunmaktad›r.

E¤er bu de¤erler biraz farkl› olsalard› ne olurdu?

Protonlar çekirdekte birarada durmaz, elektronlar etrafa da¤›l›r ve

evrende tek bir tane bile atom olmazd›. Tüm evren, radyasyondan ibaret

olurdu. Y›ld›zlar, gezegenler ve insanlar var olamazd›.

Örne¤in flu anda e¤er bedeninizi oluflturan atomlar›n Güçlü Nükle-

er Kuvvet'i birazc›k olsun zay›flasa, vücudunuz bir anda tuzla buz olur.

Bunun için sadece "binde birlik" bir oynama bile fazlas›yla yeterlidir. 

Ama bedeninizi ve di¤er maddeleri oluflturan atomlar, dört temel

kuvvetin hassas dengesi sayesinde hep istikrarl› olarak dururlar. Dört te-

mel kuvvetin de¤erlerindeki bu hassasiyet, bilim adamlar›n› son derece

flafl›rtm›flt›r. Bu bilim adamlar›ndan biri olan ünlü astrofizikçi Paul Davi-

es, flu yorumu yapar:

E¤er biraz daha farkl› say›sal de¤erler seçilmifl olsayd›, evren çok daha farkl› bir
yer olacakt›. Ve büyük olas›l›kla onu görmek için biz burada olamayacakt›k... ‹n-
san kozmolojiyi araflt›rd›kça, inan›lmazl›k giderek daha belirgin hale gelir. Ev-
renin bafllang›c› hakk›ndaki bu bulgular, evrenin, hayranl›k uyand›r›c› bir has-
sasiyetle düzenlenmifl oldu¤unu ortaya koymaktad›r.7

Evrenin, hayranl›k uyand›r›c› bir hassasiyetle düzenlenmifl olmas›,

yarat›lm›fl olmas› demektir. 

Bu gerçe¤in bir di¤er ilginç yönü ise, kullan›lan kavramlar› biraz

inceledi¤imizde ortaya ç›kar. Bilim adamlar›n›n evrendeki fiziksel güç-

leri "Dört Temel Kuvvet" olarak tan›mlad›klar›n› belirtmifltik. Ama ta-

n›mlama, neden böyle kuvvetlerin var oldu¤u ve neden çok dengeli ol-

duklar› sorusunu aç›klamaz. E¤er bu tan›mlar›n daha ötesine gidersek,

evreni, gerçekte tek bir Kudret Sahibi'nin her an düzen içinde tuttu¤u

gerçe¤i ile karfl›lafl›r›z. 
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S›radan bir madde, molekülleri meydana getirmek için
elektromanyetizma ile biraraya gelen ve böylece kat›,
s›v› ve gazlar› oluflturan atomlardan oluflur. 

Atomlar, bir elektron bulutu ile
sar›lm›fl olan yo¤un bir çekir-
dekten oluflurlar. Elektroman-
yetik Kuvvet, çekirde¤i ve
elektronlar› birarada tutar. 

Çekirdek, proton ve nötron-
lardan meydana gelir. Bunlar
birbirlerine Güçlü Nükleer
Kuvvet ile ba¤lanm›fllard›r.

Proton ve nötronlar›n her biri üç
kuarktan oluflur. Bunlar da Güçlü
Nükleer Kuvvet ile biraraya gelirler. 



Modern fizi¤in ulaflt›¤› bu gerçek, asl›nda Allah'›n Kuran'da 1400 y›l

önce bildirdi¤i bir s›rr›n keflfinden baflka bir fley de¤ildir:

fiüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti al-

t›nda) tutuyor. Andolsun, e¤er zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden

sonra art›k kimse onlar› tutamaz. Do¤rusu O, Halim'dir, ba¤›fllayan-

d›r. (Fat›r Suresi, 41)

Biraz düflünen, akl›n› ve vicdan›n› kullanan her insan için,

%99.9999999'dan fazlas› boflluktan oluflan bir atomun bu kadar önemli

özelliklere sahip olmas›, Allah'›n yarat›fl›n›n mucizelerinden biridir.

Allah'›n yaratt›klar›nda inananlar için deliller oldu¤unu Rabbimiz flöy-

le bildirmektedir:

Gerçekten, gece ile gündüzün ardarda geliflinde ve Allah'›n gökler-

de ve yerde yaratt›¤› fleylerde korkup-sak›nan bir topluluk için el-

bette ayetler vard›r. (Yunus Suresi, 6)

Atomun bu kusursuz yap›s›, içinde daha pek çok özelli¤i bar›nd›r-

maktad›r. Bunlardan en önemlisi atomlar›n biraraya gelerek molekülle-

ri oluflturmalar›d›r. Bu konuya geçmeden önce moleküllerin meydana

geliflinde en önemli role sahip olan elektronlar› inceleyelim. 

Atomun En Dış Sınırı: Elektronlar

Atomun içinde, -son dönemlerde keflfedilmifl daha küçük parçac›k-

lar› dikkate almazsak- temel parçac›klar›n en küçü¤ü elektronlard›r.

Elektronlar, proton ve nötronlar›n neredeyse ikibinde biri kadard›r.

Elektronlar›n enerjileri oldukça yo¤undur. Elektronlar›n, çekirdek çev-

resinde belirli yörüngeleri vard›r. Sahip olduklar› yo¤un enerjinin ve

kendilerine etki eden kuvvetlerin tesiri ile bu yörüngelerde hem kendi

çevrelerinde hem de çekirde¤in çevresinde durmaks›z›n dönerler. 

Elektronlar›n sahip olduklar› enerji ile son derece kusursuz bir den-

ge meydana gelir. Bu dengeyi flöyle bir örnekle aç›klayabiliriz: Uzun bir

çubu¤un ucunda genifl bir taba¤› sabit tutman›z normal flartlarda im-

kans›zd›r. Ama e¤er taba¤› belli bir h›zda döndürürseniz, tabak çubu-

¤un ucunda durur. Tabak, h›z›n› kaybetti¤inde ise kaç›n›lmaz olarak dü-

flüp k›r›lacakt›r. Dolay›s›yla böyle bir denge için gerekli olan tek fley uy-
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Elektronlar, sahip olduklar› yo¤un
enerjinin ve kendilerine etki eden
kuvvetlerin tesiriyle, hem kendi çev-
relerinde hem de çekirde¤in çevre-
sinde belirli bir yörüngede durmaks›-
z›n dönerler. Elektronlar›n, sahip ol-
duklar› enerji sayesinde gerçeklefltir-
dikleri bu dönüfl, evrendeki dengenin
en önemli sebeplerinden biridir. 



gun düzeyde enerjidir. ‹flte evrendeki bafll›ca dengelerin temelindeki s›r

budur. Gezegenleri Günefl'in, elektronlar› ise atom çekirde¤inin çevre-

sinde tutan gücün kayna¤› bu enerjidir. Elektronlar büyük bir hassasl›k-

la ayarlanm›fl bu enerji sayesinde çekirde¤in çevresinde hiç durmadan

dönerler. Yüksek enerjileri nedeniyle yapt›klar› bu dönüfl hareketi onla-

r›n çekirde¤in etraf›ndan savrulup uzaklaflmalar›n› engellemektedir. 

Elektronlar›n dönüfl h›z› ise gerçekten hayret vericidir. Elektronlar,

çekirde¤in çevresinde saniyede 1.000 km. gibi ola¤anüstü bir h›zla dö-

nerler.8 Bu yüksek h›za ra¤men birbirleriyle asla çarp›flmazlar. Bunun

nedeninin elektronlar›n eksi yüklü olmas› ve dolay›s›yla birbirilerini it-

meleri oldu¤u kabul edilir. Ancak bu cevap, ortada çok büyük bir muci-

ze oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmemektedir. Neden elektronlar eksi yüklü-

dür? Neden ayn› yükler birbirini iter? Birbirini iten bu parçaç›klar nas›l

yörüngeye oturmufllard›r? Tüm bu sorular, bize bir kez daha atomdaki

hassas denge ve tasar›m› gösterir. Kimi atomlarda ise çekirde¤in çevre-

sinde 100'den fazla elektron dönmektedir. Toplam 7 yörüngeye da¤›lm›fl

olan elektronlar›n hiçbir kar›fl›kl›k ç›karmadan, birbirleri ile çarp›flma-

dan, müthifl bir düzen içinde h›zla dönmeleri, kusursuz bir tasar›m›n

eseridir. 

Çekirde¤in etraf›nda yedi farkl› enerji düzeyi, yani yedi farkl› yö-

rünge vard›r. Elektronlar sahip olduklar› enerji seviyelerine göre bu yö-

rüngelerden birine tutunurlar. Kütleleri ve h›zlar› daima birbirinin ayn›

olan elektronlar›n neden farkl› enerji seviyelerine sahip olduklar› ise

dikkat edilmesi gereken bir noktad›r. Evrende var olan sistemde, birbi-

rinden farkl› yörüngeleri, birbirlerinden farkl› boyut ve h›zdaki madde-

ler meydana getirirler. Buna verilebilecek en iyi örnek Günefl Sistemi'n-

deki gezegenlerdir. Her biri birbirinden farkl› kütlelere ve farkl› h›zlara

sahip olan gezegenler, bunun do¤al bir sonucu olarak birbirlerinden

farkl› yörüngelerde dönerler. Ancak elektronlar için bu kural geçerli de-

¤ildir. Birbirlerinden herhangi bir farklar› bulunmayan, kütleleri ve h›z-

lar› daima ayn› olan bu parçac›klar›n farkl› enerji seviyelerine sahip ol-

malar› için asl›nda hiçbir sebep yoktur. Bu, Allah'›n yaratt›¤› son derece

özel bir tasar›md›r. Çünkü moleküllerin oluflabilmeleri için birbirinden
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farkl› olan bu yörüngelerin varl›¤› flartt›r. Atomun içinde birbirinden

farkl› yörüngeler bulunmas›, bizleri ve tüm evreni oluflturan molekülle-

ri meydana getirmektedir. Ayn› zamanda renkleri de oluflturmaktad›r

çünkü çeflitli renklerin varl›¤›n›n nedenlerinden biri, farkl› yörüngeler-

deki elektronlar›n birbirlerinin yörüngelerine atlamalar›d›r.  

Gözle görülmeyen atomun içinde, sadece bir bulut kümesi gibi bu-

lunan elektronlar›n sahip olduklar› özellikler, molekülleri oluflturmak

için kurulmufl olan kusursuz düzen ve gözle görülmeyen bu alemin

canl› ve cans›z tüm varl›klar›n temelini oluflturmas›, oldukça önemli bir

konudur. ‹leride daha da detayl› olarak görülece¤i gibi, bu düzenin tek

bir aflamas› veya parças› dahi tesadüfen oluflamayacak kadar mükem-

mel bir tasar›ma sahiptir. Bu kusursuz ve üstün sanat›n sahibi ise

Allah't›r. Allah bir ayetinde flöyle bildirir:

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemifltir. O'na mül-

künde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl, belli bir

ölçüyle takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)
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linizde tuttu¤unuz kitap, televiz-

yonun cam› ve mobilyas›, yan›-

n›zda duran meyve taba¤›, otur-

du¤unuz koltuk, yerdeki parkeler,

tavandan sarkan avize, hal›, eliniz, t›r-

naklar›n›z, içti¤iniz su... Bunlar›n her biri birbirin-

den tamamen farkl› özelliklere sahip maddelerdir. Pe-

ki her biri atomlardan meydana gelen bu maddeler nas›l

olur da birbirlerinden bu kadar farkl› özelliklere ve görünüme sahip

olabilir? Bu sorunun cevab› moleküllerde sakl›d›r. Do¤ada var olan yak-

lafl›k 109 farkl› atomun çeflitli miktarlarda ve çeflitli flekillerde biraraya

gelmesi yeryüzündeki bu müthifl çeflitlili¤i meydana getirmifltir. 

Sadece 109 atomun farkl› kombinasyonlarla biraraya gelmesiyle

oluflan çeflitlilik gerçekten ola¤anüstüdür. Oluflan her maddenin bir veya

birkaç kullan›m yeri vard›r ve birço¤u canl›l›k için hayati öneme sahip-

tir. fiimdi bir düflünelim. Siz 109 ayr› parçan›n kombinasyonu ile kaç

farkl› madde meydana getirebilirsiniz? Ayr›ca bu maddelerin tümünün

kullan›labilir olmas›n› sa¤layabilir misiniz? Elbette verebilece¤iniz say›

s›n›rl›d›r. Oysa hayranl›k verici bir yarat›l›fl ile bu 109 farkl› atom, muaz-

zam çeflitlilikte say›s›z maddenin d›fl›nda, koku, tat, renk, sertlik, yumu-

flakl›k, ak›flkanl›k, uçuculuk gibi detaylar da meydana getirirler. Bu muh-

teflem sanat eflsiz güzellikleri ve çeflitlili¤i sa¤larken, yaflam›n meydana

gelmesi için de gereklidir. Örne¤in, sadece suyun üç farkl› halde buluna-

bilmesi bile yaflam›n temel sebeplerinden birini oluflturmaktad›r. (Bu ko-

nuya ileride daha detayl› olarak de¤inilecektir.)

Peki bu 109 atom nas›l milyarlarca farkl› molekül meydana getirir?

‹flte elektronlar›n önemi burada ortaya ç›kar. Bir molekülün oluflmas› için

elektronlar bir atomdan di¤erine iletilir veya iki atom aras›nda ortak kul-

lan›l›rlar. Böylelikle ortaya en az iki atomdan oluflan bir molekül ç›kar.

Bahsetti¤imiz bu ifllem elbette tek bir cümle ile aç›klanamayacak kadar

komplekstir. ‹ki atomun söz konusu elektron al›flverifli "kimyasal ba¤"

olarak adland›r›l›r. Ancak ortada asl›nda herhangi bir ba¤ yoktur.
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Sadece bir elektron iki atom aras›nda gidip gelmektedir. Atomlar› birbir-

lerine ba¤layan unsur elektronun bir atomdan di¤erine yapt›¤› bu yolcu-

luktur. Elektronlar›n paylafl›m› anlam›na gelen bu kimyasal ba¤lar›n flek-

li, biraraya gelen atomlar›n niteli¤i ve say›lar›, molekülün de niteli¤ini

belirler. Konuyu daha iyi anlamak için öncelikle moleküllerin oluflmas›-

n› sa¤layan söz konusu kimyasal ba¤lar› incelemek yerinde olacakt›r. 

MOLEKÜLLERİ OLUŞTURAN KİMYASAL BAĞLAR 

Serbest halde dolaflan bir atom, çevresindeki di¤er atomlar›n itme

veya çekim kuvvetinin etkisi alt›ndad›r. Bu etkiyle iki atom birbirine

yaklafl›r ve birleflir, yeniden düzenlenir ve kararl› bir yap›ya ulafl›rlar.

"Kararl› yap›"dan kastedilen, bu atomlar›n proton ve nötronlar›n›n bir-

birlerine uyum sa¤lamalar›, kendi özelliklerini b›rakarak beraber yeni

bir özelli¤e sahip olmalar›, yepyeni bir madde oluflturmalar›d›r. Örne-

¤in, biraraya gelmifl olan iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu yep-

yeni bir ürün ortaya ç›karabilmek için tümüyle de¤iflmifllerdir. Meyda-

na getirdikleri kararl› yap› ise "su" molekülüdür.

Ortaya ç›kan ürünün kararl› olmas› önemlidir. Çünkü karars›z olma

durumunda parçalan›r. Bu karars›zl›¤› fluna benzetebiliriz: Bir organ

nakli s›ras›nda vücuda giren yeni bir organ, e¤er vücuda uyum sa¤laya-

mazsa, vücudun kararl› yap›s›n› bozar ve tüm metabolizmay› altüst

eder. Benzer flekilde, birleflen atomlar›n da birbirlerine uyum sa¤layarak

kararl› bir yap› meydana getirmeleri gerekir. 

Meydana gelen moleküllerin kararl› olmalar› için elektronlar›n›n

özel ba¤lanma flekilleri vard›r. Her atom, kendisi için hangisi uygunsa o

ba¤lanma fleklini kullan›r. fiimdi hayati önem tafl›yan bu ba¤lanma fle-

killerinin neler oldu¤unu inceleyelim.

EElleekkttrroonn  AAll››flflvveerriiflflii  YYaappaann  AAttoommllaarr  ‹‹yyoonniikk  BBaa¤¤llaarr  KKuurraarrllaarr

Atomlar›n aras›ndaki elektron al›flverifli, yeni bir ifl kurmak için

sermayelerini birlefltiren ortaklara benzer. Yeni bir tesis açabilmek için

ortaklardan birinin yeterli miktarda sermayesi olmad›¤›nda, bir baflka-
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s›ndan gerekli olan miktarda ser-

maye alarak, o kifliyi orta¤› ilan

eder. Böylece iki ortakl› bir ifl an-

laflmas› gerçekleflmifl olur. Serma-

ye daha büyüdü¤ünde, ortaklar›n

say›s› da artabilir. 

Atomlar›n aras›ndaki al›flve-

rifl de buna benzetilebilir. Çekirde-

¤in çevresinde dönen elektron yö-

rüngelerinden daha önce bahset-

mifltik. Atomlar, en d›fl yörüngele-

rinde bulunan elektron say›s›n›

daima 8 yapma e¤ilimindedirler.

Ancak bu flekilde "kararl›" bir ya-

p›ya sahip olabilirler. Atomlar›n

elektronlar›n› 8'e tamamlamalar› içinse yukar›da anlatt›¤›m›z gibi bir or-

takl›k kurmalar› gerekmektedir. En d›fl yörüngelerindeki elektronlar›,

ya sermayelerini tamamlay›p ortakl›k kurmak için bir baflka atoma ver-

meli veya bir baflka atomdan sermaye yani elektron almal›d›rlar. Bu al›fl-

verifl sonras›nda elektron veren atom art› yüklü, elektron alan atom ise

eksi yüklü olacakt›r. Z›t kutuplar birbirlerini çektikleri için bu iki atom

art›k birbirlerinden ayr›lamazlar. Bu flekilde kurulan ba¤lara "iyonik

ba¤" denir ve bu ba¤lanman›n sonucunda bir molekül oluflur.

Atomlar aras› al›flveriflte fazla say›da elektron transferi için büyük

miktarda enerji gerekmektedir. ‹flte bu nedenle en makul ortakl›k belir-

lenir. Örne¤in klor atomu en d›fl yörüngesinde yedi elektrona sahip bir

atomdur. Yedi elektronunu bir baflka atoma vermektense bir baflka

atomdan tek bir elektron almas› onun sermayesini tamamlamas›na ye-

tecektir. Kendisine elektron vermeye en uygun atom ise, sahip oldu¤u

tek fazla elektron sebebiyle sodyumdur. Sodyum, tek fazla elektronunu

klora vererek sodyumklorür molekülünün oluflmas›n› sa¤lar. ‹flte bu or-

takl›k sonucunda günlük hayatta kulland›¤›m›z tuz ortaya ç›kar. Bildi-
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¤imiz sofra tuzu, asl›nda bu iki atomun elektron al›flveriflinden baflka bir

fley de¤ildir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, tuzu olufl-

turan sodyumun asl›nda patlay›c›, klorun ise zehirli olmas›d›r. Kusur-

suz ve planl› bir tasar›m›n sonucunda patlay›c› ve zehirli atomlar›n ka-

r›fl›mdan ihtiyac›m›z› karfl›layan bir madde ortaya ç›kmaktad›r. 

Konuya bafllarken verdi¤imiz ifl ortakl›¤› örne¤i, ak›l ve bilgi sahi-

bi iki insan aras›nda, belli de¤erlendirmelerin ve karfl›l›kl› görüfl al›flve-

riflinin yap›lmas›n›n ard›ndan gerçeklefltirilen, kar-zarar hesab› yap›l-
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m›fl, bilinçli bir ortakl›kt›r. Bilinçli olmas›na ra¤men, beraberinde pek

çok sorun getirebilir, bugünün de¤erlendirmeleri ile yar›n›nkiler uyufl-

mayabilir. Oysa bir molekülün içinde gerçekleflen ortakl›k al›flverifli çok

sa¤lam ve kusursuzdur. Her atom, adeta d›fl yörüngesinde sekiz say›s›-

na ulaflmas› gerekti¤ini biliyor gibi davranmaktad›r. Bu ortakl›k flimdi-

ye kadar ne yedi elektronla ne de dokuz elektronla gerçekleflmifltir. Do¤-

ru bir sonuca ulaflabilmek için atomlar›n d›fl yörüngelerindeki elektron

say›s›n› hesaplaman›n yan› s›ra, bir hesap daha yapmalar› ve bir baflka

atoma elektron vermelerinin mi yoksa elektron almalar›n›n m› daha kar-

l› olaca¤›n› tespit edebilmeleri gerekir.  

Peki bu bilinç atoma m› aittir? Atom bunu planlayarak ya da far-

k›nda olarak m› yapar? Elbette bu mümkün de¤ildir. Söz konusu ak›l ve

bilinç atomlar› yaratan, onlara sistemli ve kusursuz davranmalar›n› il-

ham eden Allah'a aittir. 

Atomlar›n birbirleri ile ba¤lar kurmalar›n› sa¤layan, kimyasal re-

aksiyonlara izin veren bu kimyasal yap›, bafll› bafl›na bir mucizedir. E¤er

atomlar›n, yörüngelerindeki elektronlar› belirli bir say›ya tamamlama

gibi bir e¤ilimleri olmasayd›, evrende hiçbir kimyasal ba¤ ve reaksiyon

gerçekleflmeyecek ve dolay›s›yla yaflam da mümkün olmayacakt›. Peki

neden atomlar böyle bir e¤ilime sahiptirler? Bilim adamlar›n›n bu soru-

ya getirebildikleri bir cevap yoktur.

Atomlar›n yap›s›n›n, yaflam için en uygun flekilde olmas›n›n tek

aç›klamas› yarat›lm›fl olmas›d›r. Atomlar›n yap›s›, ba¤lar›n oluflmas›na

imkan verecek flekilde belirlenmifltir ve Allah, yeryüzünde bu mükem-

mel düzene olanak verecek do¤a kanunlar› yaratm›flt›r. Bu, bizlere tüm

evreni Allah'›n yaratt›¤› ve bu yarat›l›flta bir amaç ve hikmet oldu¤u ger-

çe¤ini bir kez daha hat›rlatmaktad›r. Allah bir ayetinde flöyle buyur-

maktad›r: 

Bu, Allah'›n yaratmas›d›r. fiu halde, O'nun d›fl›nda olanlar›n yarat-

t›klar›n› bana gösterin. Hay›r, zulmedenler, aç›kça bir sap›kl›k için-

dedirler. (Lokman Suresi, 11)
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AAttoommllaarr,,  BBiirrbbiirrlleerriinniinn  EElleekkttrroonnllaarr››nn››  PPaayyllaaflfl››rr  vvee  

KKoovvaalleenntt  BBaa¤¤llaarr  KKuurraarrllaarr

Kimi zaman atomlar›n birbirlerine verecek kadar çok elektronlar›

olmayabilir. Veya atomlar birbirlerine elektron vermek d›fl›nda farkl› bir

ba¤lanma fleklini tercih edebilirler. Böyle zamanlarda kendileri için ge-

rekli olan elektronlar› ortaklafla kullan›rlar. Bu adeta aralar›ndan nehir

geçen ve bir köprü ile birleflen iki kara parças› gibidir. Aradaki birlefltiri-

ci köprüyü elektronlar olufltururlar. Elektronlar›n bu flekilde ortak kulla-

n›lmalar›, atomlar aras›ndaki kovalent ba¤ olarak adland›r›l›r. Yeryüzün-

de, önemli pek çok molekül bu ba¤› kullanarak meydana gelmektedir.

Atomlar›n bu ortakl›klar›n› daha iyi anlayabilmek için verilebile-

cek en iyi örnek, hidrojendir. Hidrojen sadece bir elektrona sahip oldu-

¤u için son derece basit bir atomdur ve kararl› olabilmesi için bu tek

elektronu ikiye tamamlamaya çal›fl›r. Bunun nedeni fludur: Daha önce

atomlar›n sahip olduklar› yörüngelerde belli say›larda elektronlar›n bu-

lunmas› gerekti¤ini, en son yörüngelerinde mutlaka sekiz elektronun

dolaflmas› gerekti¤ini belirtmifltik. Bunun tek istisnas› ilk yörüngedir;

bu yörüngenin ideal elektron say›s› ikidir. Dolay›s›yla tek bir yörünge-

de tek bir elektrona sahip olan hidrojenin kararl› hale gelebilmesi için

bir elektron daha edinmesi yeterlidir. Bunun için hidrojen, çeflitli atom-

larla ba¤ kurar. Atmosferde bulunan hidrojen gaz› da iki hidrojen ato-

munun kovalent ba¤ ile birleflmifl halinden baflka bir fley de¤ildir.

Oksijen de ayn› flekilde en d›fl yörüngesinde alt› elektrona sahip bir

atomdur. Kararl› olabilmesi için elektron say›s›n› sekize ç›karmas› ge-

rekmektedir. Bunun için kendisi ile kovalent bir ba¤ kurabilecek iki hid-

rojen atomuna ihtiyac› vard›r. Çünkü hat›rlanaca¤› gibi, tek bir hidrojen

atomu tek bir elektrona sahiptir. 

Bu oranlar ne oksijen ne de hidrojen için rastgele belirlenmifl oran-

lar de¤ildir kuflkusuz. Oksijenin, alt› elektrona sahip olmas› ve iki hid-

rojen atomunun onu tamamlayabilmesi de bir tesadüf de¤ildir. Söz ko-

nusu karfl›l›kl› uyum sayesinde yaflam için en gerekli olan maddelerden

biri olan su oluflur. Bu oranlar› belirleyen, birbirleri ile uyum içinde

atomlar› ve suyu yaratan Allah't›r. Bu gerçek ayette flu flekilde bildirilir:
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… Böylece gökten su indirdik de sizleri sulad›k. Oysa siz onun ha-

zine-koruyucular› de¤ilsiniz. (Hicr Suresi, 22)

BBaazz››  AAttoommllaarr  HHiiddrroojjeenn  BBaa¤¤llaarr››  iillee  BBaa¤¤llaann››rrllaarr

E¤er bir hidrojen atomu iki atom taraf›ndan ortaklafla kullan›l›rsa

bu ba¤a hidrojen ba¤lar› ad› verilir. Bunun için söz konusu iki atomun

negatif elektrik yüküne sahip olmas› gerekmektedir. Buna verilecek en

iyi örnek oksijen ve azot atomlar›d›r. Hidrojen, oksijen ve azot atomuna

kovalent olarak ba¤lanabilir. Bu atomlarda bulunan elektronlar, oksijen

ve azot atomlar›na hidrojenden daha yak›n durumdad›rlar. Bunun da

nedeni bu atomlar›n çekim kuvvetlerinin daha güçlü olmas›d›r. Dolay›-

s›yla hidrojenin ve ba¤lanaca¤› di¤er atomun elektronlar› hidrojen ato-

mundan uzaklafl›rlar. Eksi yüklü elektronlar›n hidrojenden uzaklaflma-

lar› hidrojeni pozitif duruma getirir ve iki negatif yüklü atom aras›nda

hidrojeni sabit tutar. ‹ki atom aras›nda dolaflan hidrojen atomu böylelik-

le bir ba¤ haline gelir ve iki atom aras›nda bir hidrojen ba¤› oluflmufl

olur.

Hidrojen ba¤lar› zay›f ba¤lard›r. Bir ba¤›n "zay›f" olmas›n›n anla-

m›, bu ba¤›n kopmas› için az miktarda enerjinin yeterli olmas›d›r. Zay›f

ba¤lar organizmada bulunan büyük moleküllerin flekillenmesinde çok

önemli bir rol oynarlar. Bunun nedeni bu ba¤lar›n "esnek" olmas›d›r.

Meydana getirdikleri maddeye esneklik kazand›r›rlar. Ancak bu esnek-

lik s›ras›nda ba¤larda herhangi bir kopma meydana gelmez. Hidrojen

ba¤lar›n›n bu ayr›cal›¤› yeryüzündeki pek çok molekül için oldukça bü-

yük bir önem teflkil etmektedir. Buna verilebilecek en aç›k örnek DNA

molekülüdür. Bu molekülün vücutta meydana getirdi¤i birbirinden mu-

cizevi ifllemler, büyük ölçüde sahip oldu¤u hidrojen ba¤lar›n›n bir sonu-

cudur. Bu konuya ve hidrojen ba¤lar› sayesinde ayr›cal›k elde eden di-

¤er moleküllere sonraki sayfalarda detayl› olarak de¤inece¤iz. 

Molekül konusunu ifllerken s›k s›k hat›rlamam›z gereken bir ger-

çek vard›r. Sizi ve sizin yaflam›n›z› oluflturabilmek için meydana gelen

atom kombinasyonlar› insan›n tahmin edebilece¤inden çok daha fazla-

d›r. Düflünün ki, görünebilir tek bir noktada bile galaksimizde mevcut
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(yanda) Renkli mikrograf (STM) ile
çekilmifl DNA çift sarmal›n›n görün-
tüsü 

DNA'y› oluflturan moleküller hidrojen ba¤› ile birleflir-
ler. Bu ba¤, DNA gibi hayati önemde bir molekül için
son derece özel bir tasar›md›r. Molekülün vücutta
meydana getirdi¤i birbirinden mucizevi ifllemler, bü-
yük ölçüde sahip oldu¤u hidrojen ba¤lar›n›n esnekli-
¤inin bir sonucudur. 

Nükleotidler, polimerlere fleker ve
fosfat gruplar› yoluyla kovalent
olarak ba¤lan›rlar. Bu reaksiyon s›-
ras›nda bir molekül su aç›¤a ç›kar. 

Hidrojen ba¤lar›

nitrojen baz›

fosfat grubu

fleker grubu

Dehidrasyon
reaksiyonu

Kovalent olarak ba¤lanm›fl olan fleker ve
fosfat gruplar› DNA'n›n belkemi¤ini
oluflturur. Nitrojen bazlar› içeriye do¤ru
yönelirler. Burada pek çok zay›f hidrojen
ba¤› sarmal›n iki parças›n› birlefltirirler.

Çift sarmal

DNA YAPISI



olan y›ld›z say›s›ndan çok daha fazla atom bulunmaktad›r.9 Elinizdeki

elma, içinde yaflad›¤›n›z ev, üzerinde yaflad›¤›n›z gezegen ve hatta ken-

di bedeniniz atomlardan meydana gelmektedir. Yukar›da anlatt›¤›m›z

ba¤lar ise, son derece küçük boyuttaki elektronlar›n boflluk içinde yap-

t›klar› gezintilerden baflka bir fley de¤ildir. Bu gezinti; soludu¤umuz ha-

vay›, yaflad›¤›m›z evi, köpe¤imizi, çiçe¤in kokusunu, elman›n tad›n›, iç-

ti¤imiz suyu, vücudumuzdaki enzimleri, gezegenleri, k›sacas› var olan

herfleyi meydana getirir. 

Tek bir noktada milyonlarca say›da bulunan bu atomlar aras›nda
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gezinti yapan elektronlar›n say›s›n› tahmin edebilir misiniz? Bu kadar

küçük bir dünyan›n içinden bu kadar kapsaml› ve genifl bir alem ç›kma-

s›, güçlü elektron mikroskoplar›yla bak›ld›¤›nda bile belli belirsiz bir toz

bulutundan ibaret olan elektronlar›n böyle büyük bir mucize meydana

getirmeleri ola¤anüstü bir durumdur. Yokluktan varl›¤›n oluflmas›, bofl-

luktan a¤›rl›¤›n ve maddenin meydana gelmesi, renksizlikten rengin,

kokusuzluktan kokunun ortaya ç›kmas›, Allah'›n yarat›fl›ndaki üstünlü-

¤ün delillerindendir. Tek bir elektrondan da¤lara, y›ld›zlara ve insanla-

ra kadar herfleyi kusursuzca yaratan, sonsuz ilim, kudret ve ak›l sahibi,

yerlerin ve göklerin hakimi olan Allah't›r. Bir ayette flu flekilde bildirilir: 

Allah... O'ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama

ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni ol-

maks›z›n O'nun kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindeki-

ni ve arkalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda,

O'nun ilminden hiçbir fleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü,

bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas› O'na

güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

Moleküllerin Hiç Dinmeyen Hareketi

Odan›zda sakin oturuyorsunuz. Etraf›n›zda hiç ses yok. Çevreniz-

de hiçbir hareketin olmad›¤›n› düflünüyorsunuz. Oysa etraf›n›zdaki

herfley, sizi çevreleyen hava bile hiç durmadan hareket ediyor. Nas›l m›?

Siz odan›zda oturdu¤unuz koltukta, sakince elinizdeki kitab› okur-

ken sizi sar›p kuflatm›fl olan moleküllerin en küçük parças› olan elekt-

ronlar saniyede 1000 km. gibi muazzam bir h›zda sürekli olarak dönme-

ye devam ediyorlar. Bunun d›fl›nda sizi çevreleyen, hatta sizi oluflturan

moleküllerin kendileri de hiç durmadan hareket ediyorlar. Bofllukta do-

laflan moleküllerin h›zlar› da neredeyse bir tabancadan at›lan merminin

h›z›na eflit: Saniyede 1000 metreyi afl›yor.10

Havada bulunan milyarlarca molekül, her saniye milyarlarca kere

birbirlerine çarpar ve birbirleriyle tekrar çarp›fl›ncaya kadar dönmeye

devam ederler. Dolay›s›yla siz, sakin ve tek bafl›n›za bir odada oturdu-

¤unuzu zannederken asl›nda bir molekül bombard›man›n›n tam orta-
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s›nda bulunursunuz. Bazen fliddetli bir rüzgar haline gelen bu molekül

bombard›man›, a¤açlar› düflürecek ve binalar› y›kacak kadar güçlü ola-

bilmektedir. 

Hareket edenler yaln›zca havadaki moleküller de¤ildir. Derinizde-

ki, masan›zdaki, elinizde tuttu¤unuz kitaptaki moleküller de sürekli

olarak hareket halindedir. En güçlü vinçlerin bile zorlukla y›kt›klar› tafl-

tan bir duvar›n nas›l olup da sürekli olarak hareket halinde oldu¤unu

merak edebilirsiniz. Bir duvar gerçekten de hareket halindedir, ancak

duvar› oluflturan moleküller birbirlerine çok daha yak›n dizilmifl olduk-

lar› için sadece titreflirler. Sürekli titreflim halindeki parçac›klardan olufl-

mufl olmalar›na ra¤men, bizler etraf›m›zda hep kat› ve sa¤lam cisimler

görürüz. Hareket halinde olmalar›na ra¤men hiçbir fley aniden kopup

parçalanmaz. 

Moleküller aras›nda meydana gelen bu tip bir hareketin dengeli de

olmas› gerekmektedir. Bahsetti¤imiz "titreme", kat› cisimlerde dengeyi

sa¤layan bir hareket biçimidir. Ayr›ca, moleküllerin kararl› bir flekilde

tek bir yöne do¤ru hareketleri de söz konusu de¤ildir. E¤er böyle bir ih-

timal gerçekleflseydi, ortaya ç›kacak olan sonuç oldukça flafl›rt›c› olacak-

t›. Moleküllerin tek bir yöne do¤ru topluca hareket etmeleri sonucunda

bizler üzerinde yemek yedi¤imiz masan›n kendi kendine yana do¤ru

belirli bir mesafe yol ald›¤›na flahit olurduk.11 Kat› bir cismin bu beklen-

medik hareketi elbette flaflk›nl›k ve ayn› zamanda da kullan›fls›zl›k mey-

dana getirirdi. Ama biz hiçbir zaman böyle bir durumla karfl›laflmay›z.

Çünkü kat› cismi oluflturan moleküller de Allah'tan bir nimet olarak

dengeli bir titreflme hareketine sahiptirler. Bu nedenle hiçbir zaman tek

yöne do¤ru sabit hareketleri söz konusu de¤ildir ve bir düzensizlik

meydana getirmezler. 

Moleküllerin ›s›dan etkilenerek çeflitli hallere geçebilmeleri de bu

hareketliliklerinin ve enerjilerinin bir sonucudur. Örne¤in su, molekül-

lerinin birbirine en yak›n oldu¤u zaman kat› halini almaktad›r. Is›n›p s›-

v› hale geçti¤inde moleküller, sürekli hareket halinde olmalar›n›n bir so-

nucu olarak, birbirlerinin üzerinden kayarlar. S›v›n›n ak›flkan bir halde

olmas›n›n, yani bizim s›v›y› "kar›flt›rabilmemizin" nedeni budur. Suyun,
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daha da ›s›n›p moleküllerinin iyice birbirlerinden ayr›lmas›n› sa¤layan

aflamas› ise gaz halidir. Buhara dönüflen su, birbirinden gitgide uzakla-

flan moleküllerden oluflmaktad›r. Birbirinden uzaklaflan bu moleküller,

sürekli hareket halinde olduklar›ndan etrafa kolayl›kla yay›labilirler.

Mutfakta piflen bir yeme¤in kokusunu iflte bu nedenle arka odadan du-

yabilirsiniz.

Ellerinizi birbirine sürttü¤ünüzde ellerinizin afl›r› ›s›nmas›n›n, bir

tahta parças› üzerinde döndürdü¤ünüz tahta çubu¤un atefl almas›n›n

nedeni de moleküllerin hareketidir. Ellerinizi birbirine sürttü¤ünüzde

sürtünmeden etkilenen moleküller daha h›zl› hareket etmeye bafllarlar.

Ellerinizdeki s›cakl›k hissi bu hareketten do¤an enerjinin bir sonucudur.

Moleküller hiç bitmeyen bir harekete sahip olmalar›na ra¤men,

bizler bunu ço¤u zaman hissetmeyiz. Masa örtünüzdeki milimetrik

desenlerde bulunan moleküller de hareket halindedir, ama söz

konusu desenlerin bozuldu¤una veya birbirine kar›flt›¤›-

na hiç flahit olmazs›n›z. Yüzünüzü de moleküller
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Su, moleküllerinin birbirine
en yak›n oldu¤u zaman kat›
bir hal almaktad›r. Is›n›p s›v›
hale geçti¤inde moleküller,
hareketli olduklar›ndan bir-
birlerinin üzerinden kayarlar. 



oluflturur ve bu moleküller de hareket halindedirler. Ama yü-

zünüzde asla bu sebepten kaynaklanan bir flekil bozuklu¤u

meydana gelmez. Yeryüzündeki herfley, en ince milimetrik oran-

lara sahip olanlar bile böyle bir hareketlili¤e sahiptir. Fakat çevre-

nizde buna dair en ufak bir delil yoktur.

Moleküllerin hareketleri gelifligüzel de¤ildir. S›v›larda birbirlerinin

üzerinden kayan, gazlarda birbirlerinden uzaklaflan, kat›larda ise birbir-

lerine s›k›ca yaklaflan moleküller bu düzeni asla bozmazlar. Bir barda¤›

oluflturan moleküller hiçbir zaman sebepsiz yere da¤›l›p birbirlerinden

ayr›lmazlar. Barda¤› moleküllerinden ay›rmak için belirli bir ›s› gerek-

mektedir. Bu oran da yeryüzünde mükemmel bir ölçü ile belirlenmifltir.

Örne¤in suyun, moleküllerine ayr›flmas›n› sa¤layan ›s› oran› bellidir.
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Suyun, daha da ›s›n›p mole-
küllerinin iyice birbirlerinden
ayr›lma aflamas› ise gaz hali-
dir. Moleküller, sürekli hare-
ket halinde olduklar›ndan ha-
vada birbirlerinden uzaklafl-
maya bafllarlar. Suyu uçucu
haline getiren s›cakl›k oran›,
Allah'›n yaflam için belirledi¤i
özel bir orand›r. 
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Ama ayn› ›s›, suyun içinde bulundu¤u tencereyi moleküllerine ayr›flt›r-

maz. ‹flte bu nedenle tencere içinde rahatl›kla su kaynatabiliriz. Tencere

moleküllerinin birbirlerinden uzaklaflabilmeleri için daha yüksek bir ›s›

gerekmektedir. 

Böyle hassas ve s›n›rl› bir denge, bunu sa¤layan ve bilim adamlar›-

n›n ad›na "do¤a kanunu" dedikleri de¤iflmeyen standartlar var olmas›y-

d› ne olurdu? Böyle bir denge olmasayd› o zaman yeryüzündeki herfley

belirli bir s›cakl›kta eriyebilirdi. Örne¤in evrendeki herfley ›s›dan, suyun

etkilendi¤i oranda etkilenseydi, kendi vücudumuzdaki proteinleri ve

hücreleri oluflturan moleküller de dahil olmak üzere evrende hiçbir fley

sabit kalmazd›. Ama hiçbir zaman böyle bir tehlike ile karfl› karfl›ya gel-

meyiz. Çünkü evrendeki herfley için belirlenmifl bir denge ve oran var-

d›r. Suyun belirli bir ›s›ya geldi¤inde buharlaflmas›, hayati önem tafl›yan

bu molekül için çok önemli bir ayr›nt› ve özel tasarlanm›fl bir dengedir.

Yeryüzündeki su döngüsü, bu buharlaflma sisteminin bir sonucudur.

Her molekül, yeryüzünün flu anki düzenini sa¤layacak bir özelli¤e sa-

hiptir. Bu da elbette herfley için belirli bir ölçü belirleyen ve her ölçüyü

birbiri ile kusursuz bir uyum içinde yaratan Allah'›n kudretinin bir gös-

tergesidir. Allah bir ayetinde flöyle belirtir:

… fiüphesiz, Allah herfleyin hesab›n› tam olarak yapand›r. (Nisa Su-

resi, 86)
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izler, her yan› moleküllerin birlefliminden meydana gel-

mifl bir dünyan›n içinde yafl›yoruz. Baz› moleküller, me-

tan ya da hidrojen gaz› gibi daha küçük ve basittir. Baz›

moleküller ise son derece büyük ve kompleks bir yap›ya

sahiptir. Baz› moleküller kokudan ve tattan sorumludurlar. Baz›la-

r› havada uçar, baz›lar› vücudumuzu, baz›lar› da suyun derinlikle-

rindeki ihtiflaml› güzellikleri meydana getirirler. 

K›sacas› yaflant›m›zdaki herfley moleküldür. Söz konusu "herfley"

çok genifl bir anlama sahiptir. 109 atom çeflitli flekillerde birleflir ve etra-

f›m›zdaki "herfleyi" olufltururlar. Bu atomlar›n meydana gelifl flekilleri,

yani oluflturduklar› özel dizaynlar, birbirinden farkl› maddesel özellik-

lerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. Bazen moleküle tek bir atom eklenir ve iç-

ti¤imiz su bir zehire dönüflebilir. Moleküle eklenen veya molekülden

ayr›lan tek bir atom, yenilemez fleyi yenilebilir hale, keskin ve çirkin bir

kokuyu muhteflem gül kokusuna dönüfltürebilir. Ayn› atomlar›n farkl›

flekillerde birbirlerine ba¤lanmalar›, molekülün rengini de¤ifltirebilir,

ak›flkan bir maddeyi kat› yapabilir. ‹flte evren, henüz bilimin tüm s›rla-

r›n› çözemedi¤i bu eflsiz sanat›n sergilendi¤i yerdir. Allah, görünmeyen

bir alemde yaratt›¤› mucizeleri, muazzam bir ak›l ile görünür hale geti-

rerek sonsuz ilmini ve muhteflem sanat›n› sergilemektedir.

Bu sanat› daha yak›ndan görebilmek için moleküllerin sahip ol-

duklar› özellikleri ve bizler için "özel olarak" nas›l dizayn edilmifl olduk-

lar›n› incelemek gerekmektedir. 

Su, Büyük Bir Mucizedir

Evrende yarat›lm›fl olan her molekül son derece hassas dengelerle

meydana gelmifl özel bir tasar›md›r. Ancak bu tasar›mlardan belki de en

önemlilerinden ve yaflam›m›z için en gereklilerinden biri "su" molekü-

lüdür. Su, dünya üzerinde yaflam›n varl›¤›n› sa¤layabilmek için özel

olarak meydana getirilmifl üstün bir yarat›l›fl harikas›d›r.

Bu gerçe¤i daha iyi görebilmek için su molekülünü yak›ndan tan›-

yal›m.

Yeryüzünde s›v›, kat› ve gaz halinde olmak üzere oldukça fazla
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miktarda su bulunmaktad›r. Bu miktar›n %97'si tuzludur. Dünyadaki

tatl› suyun %75'i ise kutuplarda kat›lafl›r. Toplam suyun geriye kalan

%1'i içilebilir, ama bunun ço¤u ulafl›lamayan derinliklerdeki yer alt› su-

lar›d›r. Canl›l›¤›n ihtiyac›n› karfl›layan su ise, göllerde ve nehirlerde bu-

lunan toplam suyun %0.05'idir. Bu az miktar bile yeryüzündeki canl›la-

r›n yaflamas› için yeterlidir.12

Ancak ne ilginçtir ki, dünyadaki sular›n %97'sini oluflturan tuzlu

sular, yani tüm okyanus ve denizler, asl›nda insan›n ve di¤er kara can-

l›lar›n›n yaflam›na hizmet etmektedir. Çünkü tatl› suyun insanlara tafl›n-

mas›, okyanus ve denizlerden buharlaflan sular›n bulutlarda birikmesi

ve sonra da ya¤murla yeryüzüne dönmesi sayesinde mümkün olmakta-

d›r. Dünya yüzeyinin %70'inden fazlas›n› kaplayan okyanus ve denizler,

geriye kalan karalar› sulayacak buharlaflmay› en ideal de¤erlerde sa¤la-

maktad›r. Karalar daha fazla olsa kurak bölgeler ve çöller çok artard›.

Karalar daha az olsayd›, bu kez de hem insanlara yaflam ve tar›m aç›s›n-

dan yetersiz bir alan kalacak hem de bu alanlar afl›r› derecede ya¤mur

alarak verimsizleflecekti. Dolay›s›yla dünya üzerindeki kara-su oran›,

insan yaflam› için en ideal de¤erdedir. Allah, yeryüzünü insan›n yaflam›

için en ideal flekilde var etmifl, Kendisi dilemese asla ulaflamayaca¤›m›z

temiz suyu bizlere vermifltir. Bu gerçek ayetlerde flöyle haber verilmifl-

tir:

fiimdi siz, içmekte oldu¤unuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi bu-

luttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz? E¤er dilemifl olsayd›k

onu tuzlu k›lard›k; flükretmeniz gerekmez mi? (Vak›a Suresi, 68-70)

Su, içinde ve çevresinde birçok canl› türünü bar›nd›rma özelli¤ine

sahiptir. En küçük bir su damlas› bile içinde yüzlerce mikroorganizma-

y› bar›nd›rabilir. Su ayn› zamanda canl› bedeninin "içindedir". Yeryü-

zünde yaflayan bütün canl›lar %50 - %95 oran›nda sudan oluflmaktad›r. 

Suyun sahip oldu¤u özellikler ve faydalar› kadar, meydana gelifli

de son derece düflündürücüdür. Su, iki hidrojen atomu ve bir oksijen

atomunun birleflmesinden meydana gelir. Ama bu iki atomu su molekü-

lünü oluflturacak flekilde birlefltirmek oldukça zordur. Hidrojen ve oksi-
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jen atomlar›n› kontrollü bir ortamda veya bir tüpün içinde bi-

raraya getirdi¤inizde bunlar›n aniden bir su molekülüne dö-

nüfltü¤ünü göremezsiniz. Yüzlerce y›l bekleseniz yine böyle

bir sonuç ile karfl›laflamazs›n›z. Tüpün içinde su, ancak binler-

ce y›l sonra ve oldukça az miktarda oluflabilir. Bu da ancak bir

ihtimaldir. 

Böylesine temel bir hayat kayna¤›n› nas›l elde ederiz? Ba-

z› moleküllerin meydana gelebilmeleri veya de¤iflim geçire-

bilmeleri için yüksek bir enerji seviyesinin ve dolay›s›yla da

yüksek bir s›cakl›¤›n olmas› gerekti¤inden daha önce bahset-

mifltik. Su için de ayn› fley geçerlidir. Havada serbest halde

dolaflan iki molekül olan Hidrojen (H2) ve Oksijen gaz›n›n

(O2) biraraya gelerek suyu oluflturabilmeleri için çarp›flmalar›

gerekmektedir. Çarp›flma s›ras›nda hidrojen ve oksijen mole-

küllerini oluflturan ba¤lar zay›flar ve bu molekülleri oluflturan

atomlar yeni bir molekül olan suyu meydana getirmek üzere

birleflirler. Ancak söz konusu çarp›flma ancak çok yüksek bir

s›cakl›kta ve yüksek bir enerji seviyesinde meydana gelmekte-

dir. fiu anda yeryüzünde suyun oluflumuna olanak sa¤layacak

kadar yüksek ›s› yoktur. Dünyada var olan su, dünyan›n olu-

flumu s›ras›ndaki yüksek s›cakl›k sonucunda oluflan su mikta-

r›d›r.13 Bu miktarda hiçbir zaman bir de¤iflme olmaz.

‹çti¤imiz, kulland›¤›m›z, besinlerle ald›¤›m›z su, bize her

an düzenli olarak ar›t›lm›fl flekli ile geri gelir. Çünkü su, s›cak-

l›ktan etkilenerek 3 farkl› halde bulunabilir. Kat› hale gelen su,

adeta rezerve edilmifl gibi kutuplarda dev buzullar fleklinde

saklanmaktad›r. Yeryüzünde kullan›lan su ise, gaz haline dü-

nüflebildi¤i için buharlaflarak havaya yükselir ve burada yeni-

den insanlar›n kullan›m›na sunulacak flekilde s›v› hale dönü-

flüp ya¤mur olarak yeryüzüne düfler. K›sacas› bizler, suya özel

olarak verilmifl bu özellikler sayesinde defalarca ayn› suyu

içer, defalarca ayn› suyu kullan›r›z. Su, Allah'›n dilemesi ile

bizlere "ar›t›lm›fl" hali ile sürekli olarak ikram edilir: 
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… Biz, gökten tertemiz su indirdik; Onunla ölü bir beldeyi (topra¤›)

canland›rmak ve yaratt›¤›m›z hayvanlardan ve insanlardan birço¤u-

nu onunla sulamak için. (Furkan Suresi, 48-49)

SSuu  MMuucciizzeessiinniinn  KKaayynnaa¤¤››::  HHiiddrroojjeenn  BBaa¤¤llaarr››

Su, oda s›cakl›¤›nda s›v› haldedir. Normal flartlarda bu ilginç bir

durumdur, çünkü su küçük bir moleküldür ve amonyak veya metan

benzeri di¤er küçük moleküllerde oldu¤u gibi bu molekülün de oda s›-

cakl›¤›nda gaz olmas› beklenir. Suyun s›v›l›¤› küçük hidrojen atomlar›n-

dan, bunlar› güçle çeken oksijen atomlar›ndan ve dolay›s›yla iki su mo-

lekülü aras›nda oluflan hidrojen ba¤lar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bilin-

di¤i gibi su molekülünü kovalent ba¤lar oluflturur. Ancak meydana ge-

len bu molekülü bir di¤er su molekülüne ba¤layan ba¤, hidrojen ba¤›-

d›r. Daha önce de belirtildi¤i gibi hidrojen ba¤lar› son derece zay›f ba¤-

lard›r. Bir hidrojen ba¤›n›n ömrü yaklafl›k olarak saniyenin yüz milyar-

da biri kadard›r. Ancak ba¤›n k›r›lmas› molekülü ortadan kald›rmaz,

çünkü bir ba¤ k›r›ld›¤›nda yerine hemen yeni bir ba¤ oluflur. Bu yenilen-

menin sonucunda su moleküllerinin birbirlerine yap›flmalar› mümkün

olmaz. Ama bunun bir sonucu olarak bu moleküller ak›flkan olurlar. So-

nuç olarak moleküller ba¤›ms›z hareket eden bir gaz yerine, hareketli

bir s›v› olarak biraraya kümelenirler. Suyun benzerlerinden farkl› olan

bu yap›s›, yaflam için temel unsurlardan bir tanesidir.

Su molekülleri aras›ndaki zay›f hidrojen ba¤lar›n›n bir di¤er sonucu

da, suyun s›v› ve kat› hali aras›ndaki yo¤unluk fark›d›r. Bilinen tüm mad-

delerde kat›lar s›v›lardan daha yo¤undurlar. Örne¤in, normal flartlarda

eritilmifl demirin içine kat› demir parçalar› att›¤›n›zda bu kat› maddeler

kesin olarak dibe çökecektir. Ama su için bu geçerli de¤ildir. Suyun kat›

hali olan buzun yo¤unlu¤u sudan daha azd›r. Su, buz haline dönüfltü¤ün-

de hidrojen ba¤lar› nedeni ile buzu oluflturan her bir molekül komflusu-

nu s›k›ca yakalar, ama buzu oluflturan bu moleküller aras›ndaki uzakl›k

çok fazlad›r. Dolay›s›yla bu molekülleri oluflturan ba¤lar aras›nda boflluk-

lar kal›r. Kat› haldeki suyun yap›s› iflte bu nedenle s›v› durumuna göre

daha fazla boflluk içerir ve bu nedenle de daha az yo¤undur.14 Bunun bir

HArun yahya

54



55



sonucu olarak, bir suyun içine buz att›¤›n›zda, buz suyun mutlaka yüze-

yine ç›kacakt›r. 

Suyun bu özellikleri canl›l›k için son derece önemlidir. Hidrojen

ba¤lar›n›n bu etkisi ile su daima yüzeyinden bafllayarak donar. Bu da, k›-

fl›n göl ve denizlerin üst katmanlar›n›n buz tutmas›na, su yüzeyinde yüz-

lerce tonluk dev buzullar›n oluflmas›na ve buz kütlesinin alt›nda suyun

s›v› kalmas›na neden olur. ‹flte suyun sadece yüzeyinin donmas›n›n öne-

mi burada ortaya ç›kar. Su içinde yaflayan binlerce canl› bu sayede k›fl›n

da yaflam›n› devam ettirebilmektedir. Yüzeydeki buz ayn› zamanda bir

koruyucudur. Buz kütleleri suyun alt katmanlar›n› izole ederek daha faz-

HArun yahya

56

Hidrojen ba¤lar›n›n etkisiyle su
daima yüzeyden donmaya bafllar.
Bu sayede, buzun alt›ndaki say›-
s›z canl› için k›fl›n bir bar›nak
meydana gelmifl olur. Alt katman-
lardaki su en fazla 40 C'ye kadar
so¤ur. Allah'›n yaratt›¤› bu özel
denge vesilesiyle buzun alt›ndaki
su, canl›lar›n k›fl›n yaflamlar›n›
devam ettirmelerini sa¤lar.



la so¤umas›n› da engellemifl olur. Alt katmanlardaki bu su kütlesi bu sa-

yede en fazla art› 40 C'ye kadar so¤ur. Bu s›cakl›k da deniz canl›lar›n›n ya-

flamlar›n› sürdürebilmeleri için yeterli bir s›cakl›kt›r. Bir baflka deyiflle

karfl›m›zda canl›lar için meydana getirilmifl bir baflka özel tasar›m bulun-

maktad›r. E¤er buzun yo¤unlu¤u sudan daha fazla olsayd›, sular dipten

donmaya bafllayacak, bir izolasyon olmad›¤› için donma yüzeye do¤ru

ilerleyecek, dünyadaki denizlerin önemli bir bölümü buzdan ibaret hale

gelecek ve böylelikle sudaki yaflam son bulacakt›. 

Suyun bu özelliklerinin getirdi¤i bir baflka sonuç daha vard›r. Ör-

ne¤in hafif bir metali suya b›rakt›¤›n›zda bunun dibe çökmedi¤ini, su-

yun üzerinde sabit olarak kald›¤›n› görürsünüz. Bunun yan›nda baz›

böcekler de suyun yüzeyinde rahatl›kla yürüyebilmektedirler. Metal su-

dan daha a¤›rd›r, böceklerin bir k›sm› da öyle… Peki suyun üzerinde

durabilmeyi nas›l baflar›rlar? Bunun sebebi yine bizleri suyun özel yara-

t›l›fl›na götürür. Su moleküllerini birbirine ba¤layan hidrojen ba¤lar›,

"suyun yüzey gerilimini" meydana getirirler. Bu gerilim, suyun yüze-

yindeki moleküllerin birbirleri ile ve ayn› zamanda alttaki moleküllerle

hidrojen ba¤lar› kurmas› ile oluflmaktad›r.15 Bir böce¤in suyun dibine
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Suyun yüzeyindeki moleküller birbirleriyle ve
ayn› zamanda alttaki moleküllerle hidrojen
ba¤lar› kurarlar. Böylelikle "suyun yüzey ge-
rilimi" meydana gelir. Bir böce¤in suyun dibi-
ne batabilmesi için bu hidrojen ba¤lar›ndan
bir k›sm›n› koparmas› gerekmektedir. 
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batabilmesi için bu hidrojen ba¤lar›ndan bir k›sm›n› koparmas› gerek-

mektedir. Gemileri su yüzeyinde tutan fley de ayn› yüzey gerilimi ve ay-

n› zamanda suyun kendi iç direncidir. E¤er suyun bütün bu özellikleri

olmasayd›, flu an gemilerin varl›¤›ndan eser olmazd›, bal›klar suyun

içinde yaflayabilmek ve yüzebilmek için oldukça büyük bir enerjiye ih-

tiyaç duyarlard›, hatta belki de suyun içinde flimdiki çeflitlilikte yaflam

olmazd›. Suyun, flimdiye kadar çok iyi bilmemize ra¤men belki de hiç

düflünmedi¤imiz bu özellikleri Allah'›n insanlara büyük bir lütfudur.

Su, Allah diledi¤i için böyle bir özellik kazan›r, gemiler Allah diledi¤i

için suyun üzerinde yüzebilir, canl›lar Allah diledi¤i için suyun içinde

rahatl›kla yaflayabilirler. Allah bu gerçe¤i ayetinde belirtmifltir: 

Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size r›z›k

olarak türlü ürünler ç›karand›r. Ve Onun emriyle gemileri, denizde

yüzmeleri için size, emre amade k›land›r. Irmaklar› da sizin için em-

re amade k›land›r. (‹brahim Suresi, 32)

Topraktan yeni ç›km›fl aç›k yeflil renkteki bir çim tanesinde de, bo-

yu metrelere varan dev a¤açlarda da hakim olan sistem suyun mucize-

vi özellikleri ile yak›ndan ilgilidir. Su, moleküler özelli¤i ve ba¤lanma

flekli nedeni ile bitkinin köklerine girer ve bitkinin içindeki borular bo-

yunca yukar› do¤ru uzan›r. Bazen bu yükselifl onlarca metreyi bulur, ba-

zen de onlarca dala ayr›l›r ve birbirinden farkl› yerlere ulafl›r. Baflka hiç-

bir s›v›n›n bu kadar kolay baflaramad›¤› bu ifllem, "suyun k›lcal hareket

edebilme" özelli¤idir. Su ayn› zamanda emilebilirlik özelli¤ine de sahip-

tir. Odun veya jelatin gibi maddelerle temas etti¤inde hemen onlar›n içi-

ne nüfuz edebilir.16 Çimlenmeye bafllayan tohumlar›n su alarak fliflmesi

de suyun bu özelli¤inden kaynaklanmaktad›r. E¤er yeryüzünde su ve

toprak alt›nda tohum olmas›na ra¤men suyun emilebilirlik özelli¤i ol-

masayd›, yeflil dünyadan eser kalmayacakt›. Bitki örtüsünün olmamas›

ise, yeryüzünde tüm canl›l›¤›n yok olmas› anlam›na gelirdi. 

Sudaki hidrojen ba¤lar›n›n bu mucize moleküle sa¤lad›¤› faydalar

bu kadarla da s›n›rl› de¤ildir. Su, kendisini meydana getiren bu zay›f

ba¤lar nedeni ile s›cakl›k de¤iflikliklerine direnç gösterir. Hava s›cakl›¤›

aniden artsa bile suyun s›cakl›¤› yavafl yavafl artar. Hava s›cakl›¤›nda
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ani bir düflüfl oldu¤unda ise suyun s›cakl›¤› yine yavafl yavafl düfler ve

su hava kadar so¤umaz. Bu fiziksel kural asl›nda bir yarat›l›fl harikas›-

d›r. E¤er suyun böyle bir özelli¤i olmasayd›, suda yaflayan canl›lar flid-

detli ve ani s›cakl›k de¤iflimlerine karfl› koyamayacak ve k›sa sürede

ölüp tükeneceklerdi. Dahas›, bizler de bu durumun etkisinde kalacak ve

vücudumuzu meydana getiren %70 oran›ndaki suyun s›cakl›ktan he-

men etkilenmesi sonucunda ya aniden donacak ya da aniden atefllene-

cektik.

Su ayn› zamanda mükemmel bir eritkendir. Pek çok madde, özel-

likle de fleker, su ile hidrojen ba¤lar› oluflturabildi¤i için suda kolayl›kla

eriyebilmektedir. Suda ayn› zamanda tuz veya mineraller gibi iyonik

ba¤larla biraraya gelmifl moleküller de rahatl›kla erir. Suyun bu eritici

özelli¤i vücudumuz için de son derece büyük bir öneme sahiptir. Besin-

lerin hücreye tafl›nmas› için su, mükemmel bir ortamd›r. Ayn› zamanda

su, hücre içindeki moleküllerin de rahatl›kla hareket edebilecekleri ide-

al bir s›v›d›r. Su, s›v› oldu¤unda bütün bunlar› vücut ›s›s›nda yapar. An-

cak eritken özelli¤ine ra¤men su kemiklerimizdeki kalsiyum ve fosfat›

çözemez, bu nedenle iskeletimiz kendi s›v›m›zda çözünmez.17 Bu, ke-

miklerimizi oluflturan moleküllerin yap›s›ndan kaynaklanmaktad›r. Ke-

mikleri oluflturan özel moleküler yap›, suyun eritici özelli¤ine karfl› ko-

yacak flekilde biraraya gelmifl ve özel bir biçimde ba¤lanm›fl atomlardan

oluflmaktad›r.

Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta vard›r. Tek bir

hücrenin ço¤almas› ile meydana gelen bedenimiz içinde farkl› molekül-

ler farkl› flekillere girmifl ve bizlere farkl› özellikler kazand›rm›flt›r. Aca-

ba bu de¤ifliklikler yaflan›rken, moleküller nas›l hücrede tafl›nacak mo-

lekülleri suya dayan›ks›z, kemiklerimizi ise dayan›kl› hale getirmeye

karar vermifl olabilirler? Hücreler, besinlerin suda erimeleri gerekti¤ini,

kemiklerin ise sudan etkilenmemeleri gerekti¤ini nereden bilebilirler?

Bizi oluflturan ilk hücre, molekülleri tan›yabilir mi, suyun eritkenlik se-

viyesini bilebilir mi, buna göre önceden tedbir alarak bizim için en uy-

gun metabolizmay› oluflturabilir mi? Bütün bunlar› bir hücreden veya

çok say›da hücreden beklemek kuflkusuz ki mant›¤a ayk›r›d›r. Bunlar,
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kemik dokusu

Su, hücre içindeki molekülle-
rin de rahatl›kla hareket ede-
bilecekleri özel bir s›v›d›r.
Eritken olmas›na ra¤men,
kemiklerimizdeki kalsiyum
ve fosfat› çözemez. Bunun
nedeni Allah'›n, kemiklerimi-
zi oluflturan molekülleri, su-
yun eritici özelli¤ine karfl›
koruyacak flekilde özel bir
biçimde biraraya getirmifl ol-
mas›d›r. Bu mükemmel tasa-
r›m sayesinde bedenimizde-
ki su bize zarar vermez. 

Hidrojen ba¤lar› ile oluflan hidrasyon tabakas›, sodyum
ve klor iyonlar›n›n biraraya gelmesini engeller. Birlefle-
meyen bu iki molekül art›k tuzu oluflturamazlar. 

hidrasyon
tabakas›



Allah'›n üstün yaratmas›d›r. Anne karn›nda oluflmaya bafllayan bir insa-

n›n sahip oldu¤u tüm özellikleri, bedenini oluflturan tüm molekülleri

Allah yaratm›flt›r ve Allah bunlar›n tümüne her an hakimdir. Ayette bu

gerçek flöyle haber verilir:

fiüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiçbir fley gizli kalmaz. Döl yatak-

lar›nda size diledi¤i gibi suret veren O'dur. O'ndan baflka ‹lah yok-

tur; üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. (Al-i ‹mran

Suresi, 5-6)

‹nsanlar›n, molekül seviyesine inerek evreni oluflturan maddeleri

araflt›rmalar› sadece 20. yüzy›lda mümkün olmufltur. Henüz dünyan›n

oluflumu s›ras›nda bizim için mükemmel bir ölçü ile belirlenmifl ve tü-

müyle yaflam›n oluflabilmesine uygun özelliklerle var edilmifl olan su

ise, bilim adamlar›n›n, detayl› özelliklerini çok yak›n bir zamanda kefl-

fettikleri bir mucizedir. Ancak Allah, suyu daha ilk insan veya ilk canl›

var olmadan önce, canl›lar için en uygun özelliklerle donatarak yarat-

m›flt›r. Sudaki tüm bu özelliklerin 2 hidrojen ve tek bir oksijen atomu-

nun özel bir dizayn ile biraraya gelmesi sonucunda oluflmas›; bu üstün

yarat›l›fltaki inceli¤i ve kusursuzlu¤u göstermektedir. Allah ayetinde

flöyle bildirir:

fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün ard

arda geliflinde, insanlara yararl› fleyler ile denizde yüzen gemilerde,

Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra di-

riltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estir-

mesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmifl bulutlar› evirip çevir-

mesinde düflünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Bakara

Suresi, 164)

FFaazzllaaddaann  EEkklleenneenn  TTeekk  BBiirr  OOkkssiijjeenn  AAttoommuu  

SSuuyyuu  ZZeehhiirrllii  BBiirr  MMaaddddeeyyee  DDöönnüüflflttüürreebbiilliirr

Hayat›m›zda bu kadar büyük bir önemi olan suyu oluflturan atom-

lar belirli s›cakl›k ve enerji seviyelerinde bir baflka oksijen atomuyla da-

ha birleflirler. Bu birleflme sonucunda H2O formülü H2O2 haline gelir.

Görünürde bu küçük bir de¤iflikliktir, ancak bu küçük de¤ifliklik bu mo-
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lekülün kimyasal özelliklerini tümüyle de¤ifltirmeye yeter. Rahatl›kla

içip kullanabildi¤imiz, hayat›m›z›n en önemli parças› olan su, bünyesi-

ne bir oksijen atomu ald›¤›nda hidrojen peroksit haline gelir. Bu de¤iflim

oldukça ilginçtir, çünkü bize fayda sa¤layan su, bu de¤iflim ile birlikte

tümüyle zararl› etkilere sahip olan bir maddeye dönüflür. Peki yeni olu-

flan bu madde hangi özelliklere sahiptir? 

Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir, onunla temas eden tüm

canl› bileflikleri ya yok eder ya da onlara ciddi zararlar verir. Zehirli et-

kisi nedeni ile havadaki sis ve kirlili¤in oluflmas›nda etkilidir. Ayn› za-

manda güçlü kimyasal etkisi nedeni ile bir beyazlat›c›d›r da. Siyah, kah-

ve ve kumral renklerden sorumlu olan melanin pigmentlerini ve di¤er

pigmentleri okside edip yok etmektedir. Koyu renk saçlar›n aç›k renge

dönüfltürülmesinde bu madde kullan›lmaktad›r.18

Atomlar›n biraraya gelerek çeflitli özelliklere sahip moleküller

meydana getirmeleri bafll›bafl›na çok üstün bir sanatt›r. Ancak tek bir

atomun, var olan bir molekülün niteliklerini tamamen de¤ifltirmesi, onu

faydal› iken zararl› hale getirmesi, onu yaflam için bir gereksinim iken

zehirli bir maddeye dönüfltürmesi önemli ve mucizevi bir tasar›m hari-

kas›d›r. Bunun anlam› fludur; Allah diledi¤i takdirde, gözle görülmeyen

tek bir atomu vesile ederek yepyeni sistemler, yepyeni özellikler meyda-

na getirmektedir. Su ve hidrojen peroksit aras›nda küçük bir fark olma-

s›na ra¤men, oldukça büyük bir kimyasal fark›n meydana gelmesi, hiç-
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Suyu oluflturan atomlar, belirli
s›cakl›k ve enerji seviyelerinde
bir baflka oksijen atomuyla birle-
flirler. Molekül H2O2 formülünde-
dir ve görünürde bu küçük bir
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bir flekilde taklidi yap›lamayacak, bir benzeri oluflturulamayacak özel

bir yarat›l›fl›n hakim oldu¤unu göstermektedir. Bu kusursuz tasar›m›n

aç›klamas›, hiçbir flekilde tesadüfler olamaz. Çünkü tek bir atom bile

dengeleri de¤ifltirmekte, moleküldeki küçücük bir farkl›l›k tüm nitelik-

leri de¤ifltirmektedir. Böyle ince bir ayr›m ancak üstün bir iradenin

kontrolünde olabilir ki bu irade alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. 

Yaşamın Temel Maddelerinden Karbon

Çevremize flöyle bir bakt›¤m›zda herfleyin dünya üzerinde yafla-

m›n oluflmas› için özel olarak tasarlanm›fl oldu¤unu fark ederiz. Mole-

kül seviyesine indi¤imizde ise bu özel tasar›m kendisini daha aç›k ve

benzersiz flekilde gösterir. Molekül seviyesinde, yani gözle görülmeyen

atomlar›n biraraya geldikleri dünyada, herfley kusursuzdur. Bu kusur-

suz sistemdeki özel tasar›ma verilebilecek örneklerden biri karbon ele-

mentidir. Karbon, birçok yönü ile di¤er elementlerden farkl› özellikler

gösterir. Bu "farkl›l›k" onu, yaflam için vazgeçilmez hale getirmifltir. Kar-

bon, periyodik tablodaki alt›nc› elementtir. Özelli¤i ise yeryüzündeki

birçok fleyin arabam›z›n lastiklerinden bilgisayar›m›za, kulland›¤›m›z

do¤al gazdan selüloza, yedi¤imiz etten hücrelerimizin içindeki DNA'ya

kadar herfleyin temelini teflkil eden bir element olmas›d›r. 

fiu an için yeryüzünde çeflitli flekillerde biraraya gelmifl yaklafl›k 2

milyon farkl› yap›da bileflik bulundu¤u hesaplanmaktad›r. Bu bileflikler

sadece iki atomun biraraya gelmesi ile oluflabildi¤i gibi, milyonlarca ato-

mun biraraya gelmesi ile de oluflabilir. Ancak ilginç olan, elementlerin her

birinin "kendine has" bileflik meydana getirme özelliklerinin olmas›d›r.

Kimi elementler, bir baflka elementle hiçbir flekilde birleflmezler. Kimileri

de sadece bir veya iki bileflik meydana getirirler. Ancak karbon elementi

bütün bunlardan farkl›d›r. Tek bafl›na 1.700.000 farkl› tipte bileflik meyda-

na getirebilmektedir. Yeryüzündeki farkl› bilefliklerin toplam say›s›n›n iki

milyon oldu¤unu dikkate ald›¤›m›zda karbon d›fl›ndaki di¤er elementle-

rin toplam 300.000 bileflik tipi meydana getirdiklerini görürüz. Bu duru-

mu renk paletindeki renklerle karfl›laflt›rabiliriz. Beyaz renge bir baflka

renk kar›flt›rd›¤›n›zda mutlaka yeni bir renk elde edersiniz. Üçüncü bir
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renk kar›flt›rd›¤›n›zda bu renk çeflitlili¤i daha da artar. Di¤er renkler ise

ancak baz› renklerle kar›flt›klar›nda yeni renkler verirler. Siyah ise, hangi

renkle kar›fl›rsa kar›fls›n o rengi yutar ve istisna durumlar d›fl›nda yeni bir

renk elde edemezsiniz. Karbonun durumu da bu renk paletindeki beyaz

renk gibidir. Do¤adaki hemen herfleyle bileflik kurabilir ve bu birliktelik-

ten yaflam için son derece büyük öneme sahip bir yenilik meydana getire-

bilir. Bunun anlam› fludur: Karbon büyük bir tasar›m harikas›d›r.  

Hayati önemi olan bu elementin miktarca az olmas› ise oldukça il-

ginçtir. Karbon, tüm canl›lar›n bilefliminin a¤›rl›kça sadece %9-10'unu

ve dünyan›n bilefliminin ise yaln›zca %0,017'sini içerir.19 Az miktarda

bulunmas›na ra¤men karbon, kendi bedenimiz de dahil olmak üzere

hayat›m›z›n her parças›nda vard›r ve onun yerini alabilecek bir baflka

element de yoktur.

Karbonun di¤er elementlerle kolayl›kla birleflebilme özelli¤i, kur-

du¤u ba¤lardan kaynaklanmaktad›r. Karbon, moleküler özellikleri ne-

deni ile ayn› cinsten atomlar› birbirine ekleyebilmekte, farkl› cins atom-

lar› da birlefltirebilmektedir. Di¤er atomlar genellikle bu özelliklere sa-

hip de¤ildirler. Onlar belirli atomlarla ba¤lar kurabilir, di¤erlerini ay›rt

ederler. Karbon, di¤er karbon atomlar› ile de çok güçlü kovalent ba¤lar

kurar. Bu ba¤lar, güçlü ve sa¤lam ba¤lar oldu¤undan çok büyük ve

uzun moleküllerin oluflmas›na olanak sa¤lar. Vücuttaki karbonhidrat,

protein ve nükleik asitler de bu tür karbon ba¤lar› ile meydana gelmifl

olan büyük moleküllerdir.

Bilim adamlar› y›llar boyunca karbonun yerini alabilecek bir ele-

mentin var olup olmad›¤›n› araflt›rd›lar. Karbonun özelliklerine en ya-

k›n element silisyumdu. Bu nedenle silisyumun bir flekilde karbonun

kurdu¤u bileflikleri kurmas› gerekti¤ini düflündüler. Ancak tüm çabala-

r› sonuçsuz kald›. Çünkü silisyum, karbon gibi çeflitli elementlerle bu

kadar çok bileflik oluflturacak bir özellik göstermiyordu. Bunun en

önemli nedeni, karbonun kendi atomlar› ile kurdu¤u güçlü ba¤lard›. ‹ki

karbon aras›nda meydana gelen ba¤lant› çok güçlüydü ve bu nedenle

çok daha uzun ve sabit ba¤lant›lara olanak vermekteydi. Silisyum ise

karbona çok yak›n bir element olmas›na ra¤men, kendi atomlar› ile bir-

HArun yahya

66



leflme s›ras›nda güçlü bir ba¤ kuram›yordu. Kurdu¤u zay›f ba¤ da uzun

zincirlerin oluflmas› için uygun de¤ildi. K›sacas›, do¤ada karbon atomu-

nun yerine geçebilecek bir baflka element daha olmamas›, karbonun

önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bilim adamlar› bu tip araflt›rmalara halen devam etmektedirler.

Karbonun bir benzerinin bulunmas›, karbon elementinin bulunmad›¤›

di¤er gezegenlerde, özellikle Mars'ta yaflam›n bir zamanlar var olup ol-

mad›¤› sorusuna karfl›s›nda bilim adamlar›na bir ›fl›k yakacakt›r. Ancak

tüm spekülasyonlara ra¤men, karbon temelli yaflam d›fl›nda bir yafla-

m›n var olmas›n›n birçok aç›dan imkans›z oldu¤u aç›kça görülmüfltür.

Karbonun böyle özel bileflikler oluflturabilmesi için birtak›m flartlar ge-

reklidir. Yeryüzünde karbon bazl› bir yaflam›n sürebilmesinin iflte en

önemli nedeni budur. Dünya, karbonun oluflmas› ve bileflikler meydana

getirmesi için gerekli olan flartlara sahip bilinen tek gezegendir. 

Örne¤in karbonun bileflikler oluflturabilmesi için gerekli olan s›-

cakl›k aral›¤› -20 ile 1200C'dir. Karbon bileflikleri –200C'de donmaya,

1200C'de parçalanmaya bafllarlar. Biz bu parçalanma ve bozulmaya dün-

ya flartlar›nda da flahit oluruz. Örne¤in bir orman yang›n›nda, afl›r› ›s›
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a¤aç gövdelerinin yap›s›n› tamamen de¤ifltirir. Karbon bileflikleri de¤i-

flime u¤rar ve a¤ac›n yap›s› bu de¤ifliklikten dolay› tamamen farkl›lafl›r.

Karbon art›k orijinal yap›s›n› kaybetmifltir. Bunun nedeni afl›r› s›cakl›k-

tan dolay› karbon bilefliklerinin parçalara ayr›lmas›d›r. Kömürleflen

a¤aç, art›k farkl› bir molekül özelli¤i göstermektedir. 

Görüldü¤ü gibi bir miktar s›cakl›k de¤ifliminde bile karbon bozul-

maya u¤rar ve dolay›s›yla bu de¤iflim tüm dünyaya hakim olursa canl›-

l›k ortadan kalkar. Bu, dünyada özel bir tasar›m›n var oldu¤unun en

önemli delillerinden bir tanesidir. Karbonun canl› bileflikler meydana ge-

tirmesine olanak veren s›cakl›k aral›¤› ise yaln›zca dünyada mevcuttur.

Ve bu son derece hassas bir s›cakl›k aral›¤›d›r. Bir k›yas yapmak gerekir-

se, Günefl Sistemi'nde Dünya'dan bir önceki gezegen Venüs'te s›cakl›k

yaklafl›k 4500C, Dünya'dan bir sonraki gezegen Mars'ta ise –530C'dir. Bu

kavurucu s›cakl›k ve dondurucu so¤uklukta karbon elementinin canl› bi-

leflikler meydana getirmesi imkans›zd›r. Uzayda milyarlarca derece s›-

cakl›ktaki y›ld›zlar›n, ayn› zamanda da mutlak s›f›r kabul edilen -

273.150C'lik uzay boflluklar›n›n oldu¤u da unutulmamal›d›r. 

Bu muazzam ›s› fark› içinde sadece dünyan›n karbon bazl› yaflama

elveriflli bir s›cakl›k aral›¤›nda olmas› gerçekten de çok büyük bir nimet

ve özel bir yarat›l›flt›r. Önemli olan, bu mükemmellikleri ve Allah'›n efl-

siz sanat›n› görerek insan›n Allah'a muhtaç oldu¤unu kavramas› ve

O'nun büyüklü¤ünü takdir etmesidir. Bu gerçe¤i Allah Kuran'da flöyle

bildirmektedir: 

fiimdi ekmekte oldu¤unuz (tohum)u gördünüz mü? Onu sizler mi

bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz? E¤er dilemifl olsayd›k, ger-

çekten onu bir ot k›r›nt›s› k›lard›k; böylelikle flaflar-kal›rd›n›z. (fiöy-

le de s›zlan›rd›n›z:) "Do¤rusu biz, a¤›r bir borç alt›na girip-zorlan-

d›k." "Hay›r, biz büsbütün yoksun b›rak›ld›k." fiimdi siz, içmekte

oldu¤unuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsu-

nuz, yoksa indiren Biz miyiz? E¤er dilemifl olsayd›k onu tuzlu k›lar-

d›k; flükretmeniz gerekmez mi? fiimdi yakmakta oldu¤unuz atefli

gördünüz mü? Onun a¤ac›n› sizler mi infla ettiniz (yaratt›n›z), yok-

sa onu infla eden Biz miyiz? (Vak›a Suresi, 63-72)
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Hücreyi İnşa Eden Moleküller

Bedeniniz, tümüyle moleküllerden oluflmufl bir varl›kt›r. Gözleri-

niz, elleriniz, beyniniz, kaslar›n›z, sizi "siz" yapan fiziksel özellikleri be-

lirleyen genleriniz, hücreleriniz ve hücrelerinize yaflam sa¤layan prote-

inleriniz birer molekül y›¤›n›d›rlar. Benzer moleküler y›¤›nlar do¤ada;

örne¤in toprakta, tafllarda, kayalarda, metallerde de vard›r, ama bunlar

sizin gibi canl› de¤ildirler. Sizin bedeniniz de atomlardan ibarettir, üze-

rine bast›¤›n›z toprak da. Peki sizi topraktan farkl› k›lan fley nedir? 

Bir materyalist bu soruya "insan› oluflturan atomlar daha iyi orga-

nize olmufllard›r, tek fark bu" diye cevap verecektir. Bu organizasyonun

ise, "evrim" ad›n› verdi¤i bir süreç sonucunda, do¤an›n kendisi taraf›n-

dan yap›ld›¤›n› ileri sürecektir. 

Oysa bu iddia, bu konudaki tüm gözlem, deney ve deneyimlere,

dahas› mant›¤a ayk›r›d›r. Çünkü:

1) Cans›z maddeleri oluflturan atomlarla, sizin bedeninizi veya

canl›lar›n bedenlerini oluflturan atomlar aras›nda nitelik (vas›f) aç›-

s›ndan bir fark yoktur. Dolay›s›yla bunlar›n herhangi bir flekilde orga-

nize edilmeleri, onlara yeni bir nitelik kazand›rmaz. Bunu bir örnekle

aç›klayal›m: Atomlar› oluflturan

proton, nötron, elektron gibi par-

çalar› birer tafl parças› olarak düflü-

nün. Bu tafl parçalar›n› farkl› flekil-
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lerde; yanyana, üst üste, alt alta, çaprazlama vs. dizmeniz, bunlar› bir-

birlerine tutturman›z veya ay›rman›z, k›sacas› yapabilece¤iniz herhangi

bir "organizasyon", bu tafllar›n toplam›na yeni bir vas›f kazand›rmaz.

Örne¤in ideal bir dizilim sa¤lad›¤›n›zda tafllar konuflmaya, görmeye,

flark› söylemeye bafllamazlar. Ayn› flekilde atomlar›n ve atomlar› olufltu-

ran parçac›klar›n da farkl› flekillerde organize edilmeleri, onlara daha

önceden sahip olduklar› bir nitelik kazand›ramaz. Onlar›, "canl›" hale

getiremez. Düflünen, konuflan, hareket eden insanlara çeviremez.

Materyalistler bunun aksini iddia ettiklerine göre, iddialar›na de-

neysel bir kan›t getirmelidirler. Yani cans›z maddeyi al›p, organize edip,

ondan canl› bir varl›k ç›karmal›d›rlar ki, bunun geçmiflte -yani dünya-

daki ilk yaflam›n bafllang›c›nda- yafland›¤› yönündeki iddialar›n›n bir

temeli olabilsin. Oysa, aksine, insano¤lu bugüne kadar böyle bir fleyi ba-

flaramam›flt›r ve bunun o kadar imkans›z oldu¤u ortadad›r ki, bilim

adamlar› söz konusu çabadan (yani cans›z maddelerden canl›l›k üretme

u¤rafl›s›ndan) vazgeçmifllerdir.

K›sacas› hayat›n, atomlar›n "organize" olmalar›yla ortaya ç›kabile-

ce¤i iddias› hem mant›¤a hem de bilimsel gerçeklere ayk›r›d›r. Tüm göz-

lem ve deneyler, Allah'›n Kuran'da yer alan  "Sizin, Allah'›n d›fl›nda

tapmakta olduklar›n›z -hepsi bunun için biraraya gelseler dahi- ger-

çekten bir sinek bile yaratamazlar." (Hac Suresi, 73) hükmünün bir

göstergesi durumundad›r. 

2) Kald› ki, do¤ada atomlar› organize edecek bir güç, bir mekaniz-

ma da yoktur. Materyalistlerin, ad›na "evrim" dedikleri süreç, hiçbir za-

man gözlemlenmemifl, varl›¤›na dair en ufak bir kan›t bulunmam›fl, haya-

li bir efsaneden ibarettir. Yeryüzündeki herhangi bir kimyasal ifllemin,

nükleer reaksiyonun veya fiziksel olay›n atomlar› organize ederek, onlar›,

canl›larda var olan kompleks sistemleri oluflturmaya do¤ru ilerletti¤i gö-

rülmemifltir. Darwinistler'in "öz örgütlenme" fleklindeki yan›lt›c› bafll›kla

sunduklar› baz› kimyasal olaylar (kristalleflme, aç›k sistemlerde entropi

düflüflü vs.) gerçekte sadece basit "düzenlenme" örnekleridir ve bunlar›n

canl›l›k için gerekli kompleks sistemlerin kökenini aç›klayamayaca¤› çok

aç›k bir gerçektir. (Bkz. Harun Yahya, Hayat›n Gerçek Kökeni, 2003)
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Bu gerçeklerin bize gösterdi¤i sonuç ise çok önemlidir: Evrendeki

cans›z maddeleri oluflturan atomlar›n, ne "evrimleflerek" ne de insan

eliyle, "canlanmalar›" mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla canl›lar›n kökeni,

bu atomlar›n biraraya gelmelerinden ibaret olamaz. Canl›lar›n kökenin-

de, çok üstün bir müdahale, tasar›m ve güç vard›r. 

‹flte bu, Yüce Allah'›n yaratmas›d›r. Nitekim Allah Kuran'da, Ken-

disi'nin "diriyi ölüden ç›kard›¤›na", yani cans›zlara can verdi¤ine dikkat

çekmektedir:

... O, diriyi ölüden ç›kar›r, ölüyü de diriden ç›kar›r. ‹flte Allah budur.

Öyleyse nas›l oluyor da çevriliyorsunuz? (Enam Suresi, 95)

Cans›z varl›klara can verilmesi, "do¤aüstü" bir olayd›r, yani bir

mucizedir ve sadece Allah'a mahsustur. Yine sadece Allah'a mahsus

olan bir baflka mucize ise, canl›lar içinden birine, di¤erlerinden farkl›,

yüksek bir bilince sahip özel bir ruh verilmesidir. Bu ruhu Allah insana

lutfetmifltir. Secde Suresi'nin 9. ayetinde buyuruldu¤u üzere, Allah insa-

n› önce bedenen yaratm›fl sonra da ona Kendi ruhundan üflemifltir.  

Dolay›s›yla insan› insan yapan iki ayr› unsur vard›r: Atomlardan

oluflan bedeni ve Allah'›n kendisine üflemifl oldu¤u ruhu. ‹nsan› sadece

atomlardan oluflan bir madde y›¤›n› zanneden materyalistler, körü kö-

rüne inand›klar› bu bat›l inanç nedeniyle büyük bir ç›kmaz içindedirler. 

MMoolleekküüll  BBiillggii  SSaakkllaayyaabbiilliirr  mmii??

Moleküllerin, materyalistlerin iddia etti¤i gibi kendi kendilerine

canlanabilmesi için, kusursuz bir tasar›m ile biraraya gelmeleri, bir iflbö-

lümü içinde olmalar›, içlerinde "bilgi" saklamalar›, asla hata yapmama-

lar›, sindirim, solunum, görme, kalp at›fl› gibi üstlenecekleri görevleri

eksiksiz ve kusursuz olarak bilmeleri, daha da önemlisi beynin bir par-

ças› olup "düflünmeleri" gerekmektedir. Çünkü ortada öylesine muaz-

zam bir yarat›l›fl vard›r ki, tek bir molekül, gelmifl geçmifl tüm insanla-

r›n toplam›ndan daha büyük ak›l göstermekte, insan›n idrakini aflacak

üstün bir bilgiye sahip olmaktad›r. 

Siz, sizden ak›ll› bu moleküllerden bir tanesini hücrelerinizin her

birinde tafl›yorsunuz. Bu molekül DNA'd›r.
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DNA molekülü heliks fleklinde k›vr›lm›fl iki sarmaldan oluflan mer-

diven biçiminde bir moleküldür. Merdivenin kollar›n› fleker ve fosfat

molekülleri meydana getirir. fieker ve fosfat gruplar› birbirlerine ester

ba¤lar› ad› verilen özel bir ba¤ ile ba¤lanm›fllard›r. Bu ba¤ oldukça kuv-

vetlidir. ‹ki kolun aras›ndaki merdiven basamaklar›nda gelifligüzel bir

s›ralama yoktur. Basamaklar özel bir kenetlenme sistemi ile biraraya

gelmifllerdir. Basamaklar›n dört ayr› eleman› vard›r. Adenin, Guanin, Si-

tozin, Timin. Bu dört nükleotidden Adenin ve Guanin büyük boylu, Si-

tozin ve Timin de küçük boylu moleküllerdir. Basamaklar› düzenli olufl-

turabilmek için daima Guanin Sitozin'in, Adenin de Timin'in karfl›s›na

gelir. Böylelikle DNA molekülü içinde küçük bazlara karfl› büyük bazla-

r›n gelmesi ile mesafenin her noktada sabit kalmas› sa¤lanm›fl ve bunun

sonucunda da düzgün bir zincir meydana gelmifltir.

Karfl› karfl›ya gelen bu dört nükleotid aras›nda meydana gelen

kimyasal ba¤, hidrojen ba¤›d›r. DNA molekülünün, hidrojen ba¤lar› ile

biraraya gelmifl bir molekül olmas› asl›nda çok önemli bir anlam tafl›-

maktad›r. Hat›rlanacak olursa hidrojen ba¤lar›n›n özelli¤i "esnek" olma-

lar›d›r. Bu ba¤, nükleotidleri birarada tutan ester ba¤lar› kadar kuvvetli

73

DNA merdiveninin kollar›n› fle-
ker ve fosfat molekülleri olufltu-
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olmad›¤›ndan pH de¤iflikli¤i, s›cakl›k ve bas›nç gibi faktörlerde kolay-

l›kla birbirlerinden ayr›labilirler. Ba¤lardaki bu esnekli¤in önemi fludur:

DNA'n›n kopyalanmas› ve gen bilgilerinin di¤er hücrelere aktar›lmas›

ancak bu ba¤lar›n esneme özelli¤i ile mümkün olmaktad›r.

fiimdi DNA'n›n kopyalanmas› ifllemini k›saca hat›rlayal›m. Bilindi-

¤i gibi vücutta hücre bölünmesi s›ras›nda yeni oluflan hücrenin de bir

bilgi bankas›na sahip olabilmesi için DNA'n›n kendisini kopyalamas›

gerekmektedir. Bunun için DNA, hücrenin bölünme iflleminden hemen

önce kendi kopyas›n› ç›kar›r. DNA, kendi kendini eflleyebilmek için ön-

ce ortadan fermuar gibi iki parçaya ayr›l›r. Her iki parçan›n da eksik

olan bölümleri ortamda haz›r bulunan malzemelerle tamamlan›r ve iki

yeni DNA molekülü elde edilmifl olur. ‹flte bu ifllem s›ras›nda DNA'n›n

fermuar gibi ikiye ayr›lmas›, hidrojen ba¤lar›n›n esnekli¤i sayesinde

mümkün olmaktad›r. E¤er bu DNA zinciri farkl› bir ba¤ ile ba¤lanm›fl

olsayd›, zinciri birarada tutan aradaki köprüler afl›r› derecede sert ve

bükülmez olacak ve DNA'n›n ikiye ayr›lmas› söz konusu olmayacakt›.

Böyle bir ayr›lma ya hiç gerçekleflmeyecek ya da sarmal›n iki parças›

birbirinden ayr›lmaya e¤ilim gösterdi¤inde aradaki tüm ba¤lar kopacak

ve molekül parçalanacakt›. DNA'n›n kopyalanamad›¤› bir dünyada ise

kuflkusuz canl›lar›n varl›¤›ndan söz etmek mümkün olmayacakt›.

DNA'y› oluflturan bu hidrojen ba¤lar› ve di¤er ba¤lar, sarmal›n son

derece düzgün olmas›n› sa¤lar. DNA molekülü, iflte bu nedenle, zincirin

dizilifl s›ras›na ba¤l› olmaks›z›n çok düzenli bir biçimde dönümler ya-

pan bir moleküldür. DNA'y› oluflturan nükleotidler birbirlerine fosfat

ba¤lar›yla ba¤lanarak fleker ve fosfat k›s›mlar›n›n birbirlerini izledi¤i se-

rilerden oluflan bir omurga meydana getirirler. Kovalent ester ba¤lar›

olarak adland›r›lan bu ba¤lar son derece kuvvetli ba¤lard›r. Bu ba¤lar›n

varl›¤› DNA molekülünün tek zincirli bir yap› halinde iken bile daya-

n›kl› ve sabit olmas›n› sa¤lar. Ortadaki hidrojen ba¤lar› kolayl›kla birbir-

lerinden ayr›l›rken, kovalent ba¤ ile ba¤lanm›fl olan yanlardaki zincir-

lerde herhangi bir kopma veya esneme meydana gelmez.

Ço¤u zaman ölümcül sonuçlara yol açan ya da metabolizmay› ta-

mamen tahrip eden mutasyonlar, nükleotidler aras›ndaki bu ester ba¤-
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Nitrojen bazlar›
DNA kollar›n› bir-
lefltiren hidrojen
ba¤lar› meydana

getirirler. T çiftleri
A çiftleri ile iki ba¤,
G çiftleri C çiftleri
ile 3 ba¤ kurarlar. 

Hidrojen ba¤lar› nedeniyle DNA
sarmal› son derece düzgündür
ve DNA çok düzenli dönümler

yapabilen bir moleküldür.
Omurgay› meydana getiren ko-
valent ester ba¤lar› ise molekü-
le sa¤lam bir yap› verir ve kop-
ma ya da esnemenin oluflmas›-
n› engeller. Bu iki farkl› ba¤ sa-
yesinde DNA, ifllevini yerine ge-
tirecek kadar hareketli ve bir o

kadar da sa¤lamd›r. 



lar›n›n kopmas› ile meydana gelir.20 Ancak molekül içindeki bu ba¤lan-

t› öylesine güçlüdür ki, böyle bir aksama oldukça nadir olarak oluflur.

Herhangi bir aksakl›k ç›kmas› ihtimaline karfl› DNA'n›n içinde görevli

olan enzim molekülleri hemen harekete geçer ve bu aksamay› giderirler.

Böylesine kompleks bir sistemin içinde koruyucu bir baflka sistemin ve

önlemin var olmas› hayranl›k uyand›ran ayr› bir gerçektir. 

Bir insan›n DNA molekülünde tam bir milyon ansiklopedi sayfas›-

n› dolduracak miktarda bilgi bulunur. Bu bilgi sizinle ilgili herfleydir.

Saçlar›n›z›n renginden, hangi kan grubuna sahip oldu¤unuza, boyunu-

zun uzunlu¤undan kemiklerinizin yap›s›na, vücudunuzda son derece

seri bir flekilde görev yapan enzimlerin faaliyetlerine kadar herfley bu

kusursuz molekülün içine s›¤d›r›lm›flt›r. Peki "bilgi" dedi¤imiz fley, "ne-

yin" içine s›¤d›r›l›r? 

DNA'daki bilgi, aynen bir kitapta oldu¤u gibi, "harflerle" kaydedil-

mifltir. Türkçe bir kitap 29 ayr› harfin, bilgi verecek bir s›ra ile yanyana
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dizilmesiyle oluflur. DNA'daki harfler ise, bu dev molekülü oluflturan

dört nükleotidtir; Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin. Bilim adamlar› bu

molekülleri k›saca A, T, G ve C olarak tan›mlarlar. Bu dört molekülün

yüzlercesi birarada ele al›nd›¤›nda, uzun, anlaml› cümleler ortaya ç›kar.

Bu cümleler, vücuttaki ifllemlerin nas›l yap›laca¤›n› tarif eden, bunlara

dair kodlar içeren "genler"dir.

DNA'daki bilginin kayna¤› ise materyalistler için asla afl›lamaz bir

ç›kmazd›r. Bu molekülde kodlanm›fl bilginin kökeninin herhangi bir do-

¤al mekanizma ile aç›klanmas› mümkün de¤ildir. Tüm gözlem, deney ve

deyimlerimiz, bilginin, ancak bilinçli bir varl›ktan geldi¤ini göstermekte-

dir. DNA'daki bilgi ise, tüm canl›l›¤› yaratan Yüce Allah'›n eseridir. Ayet-

te Rabbimiz'in yaratma sanat› ve sonsuz kudreti flu flekilde aç›klan›r:

‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ilah yoktur. Herfleyin

Yarat›c›s›d›r, öyleyse O'na kulluk edin. O, herfleyin üstünde bir ve-

kildir. Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O,

latif oland›r, haberdar oland›r. (Enam Suresi, 102-103)

HHaayyaatt  VVeerreenn  DDii¤¤eerr  MMoolleekküülllleerr

Bedenimiz, DNA gibi daha pek çok üstün özelliklere sahip mole-

küllerden oluflmaktad›r. Vücudumuzda bulunan hemen hemen bütün

moleküller, karbon ve hidrojenden meydana gelen ve "hidrokarbon"

olarak isimlendirilen bir ailenin üyesidirler. Hidrokarbonlarda molekü-

lün ana omurgas›, karbon iskeletinden meydana gelmifltir ve karbonlar

birbirlerine kovalent ba¤ ile s›k›ca ba¤lanm›fllard›r. Dolay›s›yla söz ko-

nusu karbon iskeleti son derece dayan›kl›d›r. 

‹nsan vücudunda en fazla miktarda bulunan molekül, %55-60'l›k

oran› ile sudur. Bu miktar›, %30-35 ile organik (karbon içeren) molekül-

ler, %5 ile inorganik moleküller izler. Organik moleküllerin bafll›calar›n›

lipidler yani ya¤lar ve proteinler olufltururlar. Ya¤ ile su molekülleri ise

birbirine ters orant›l›d›r. Birinin artmas› durumunda di¤eri azal›r.21 Her

molekülün vücut içinde yerine getirmesi gereken çok önemli görevleri

vard›r ve her biri üstlendi¤i görevi tam olarak yapar. Çünkü yarat›lma

amaçlar›, insan›n yaflam›na vesile olmaktad›r. 
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SSuu,,  TTüümm  BBeeddeenniimmiizziinn  YYaarr››ss››nn››  KKaappllaarr  

Dünya için çok büyük bir öneme sahip olan su molekülü önemini

insan bedeninde de gösterir. Vücudun %55-60'›n› su oluflturur ve vücut

içinde çeflitli doku ve organlar aras›nda amaca uygun flekilde yay›lm›fl

durumdad›r. Örne¤in, difl ve kemikler gibi sert dokularda az miktarda

su bulunurken, kas, böbrek, karaci¤er, kan ve gözün bir parças› olan

korneada oldukça yüksek oranda bulunmaktad›r. Öyle ki, kornean›n

%98'ini, kan›n %79'unu, kaslar›n %77'sini su oluflturur. Asl›nda genel bir

deyimle, organizmada su bulunmayan bir doku veya organ yoktur. Do-

lay›s›yla vücutta su bulunmad›¤› takdirde herhangi bir organ›n yaflama

flans› da yoktur.

Su, metabolizmada ba¤l› ve serbest flekilde bulunur. Suyun "ba¤l›"

olmas› akma yetene¤ini kaybetmifl ve hareketsiz kalm›fl olmas› anlam›-

na gelmektedir. Serbest halde bulunan suyu ise, genellikle hücre içi s›v›-

s› ve damar içi ve hücreler aras› boflluklar› dolduran hücre d›fl› s›v›lar›

oluflturur. Protein, karbonhidrat ve nükleik asitler gibi büyük molekül-

ler suyu kendi içlerinde erimifl olarak bulundururlar. Bunun d›fl›nda

ba¤l› su, lifler ve zarlar›n aras›nda da bulunmaktad›r. Buna, moleküller

aras› su ad› verilir. 

Suyun moleküler özelliklerine daha önce de¤inmifltik. Su, "özel"

bir molekül olmas›, üç farkl› halde bulunmas›, özel olarak belirlenmifl

kaynama ve donma noktalar› ve hidrojen ba¤lar› ile ba¤lanm›fl olmas›

nedeni ile çeflitli ayr›cal›klara sahiptir. Vücuttaki her organelde buluna-

bilir, besinlerin tafl›nmas›ndan çeflitli yap›lar›n oluflumuna kadar pek

çok yerde görev al›r, vücuda kolayca girebilir ve vücuttan kolayca at›la-

bilir. Hücre içinde, enzimlerle ilgili tepkimelerin ve kimyasal enerji

transferlerinin gerçekleflti¤i ortam› oluflturur. Hücre, yap›s› ve ifllevleri

aç›s›ndan suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine tam olarak uyum gös-

termektedir. K›sacas› canl› bedeni, suyun çeflitli biçimlerde bulunabil-

mesi için son derece uygun bir ortamd›r. 

Suyun insan bedenine uyum sa¤layarak son derece önemli ifller ba-

flarmas›n›n en önemli sebeplerinden biri, "iyonlaflmas›d›r". ‹yonlaflma,

molekülü oluflturan bir atomdan bir elektronun ç›kmas› veya o atoma
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elektron eklenmesi ile olur. Su molekülleri de insan bedenine girdiklerin-

de iyonlafl›rlar. Vücuda giren su, bir hidrojen iyonuna (H+) ve bir hidrok-

sit iyonuna (OH) ayr›l›r. Bu ayr›lma son derece önemlidir, çünkü hücre-

ler için H ve OH oranlar› belirlenmifltir ve kan›n içindeki bu oranlar›n sü-

rekli olarak sabit durmas› gerekmektedir. Söz konusu bu oran bize tan›-

d›kt›r; pH de¤eri olarak ifade edilir. 

Bedenin sahip oldu¤u pH de¤eri son derece önemlidir. Do¤ada

0'dan 14'e kadar farkl›laflabilen bu de¤er, vücut için 7.4 civar›nda kalma-

l›d›r. E¤er bu de¤er 6.8'e düfler veya 8.0'e ç›karsa sonuç ölüm olur.22

Böbrek yetmezli¤i bir insan›n normal kan pH'›n› elde edememesi-

nin en önemli nedenidir. As›l flafl›rt›c› ve mucizevi olan, vücuda giren

her "on milyon" su molekülünden sadece "bir tanesinin" iyonlaflmas›-

Su, "özel" bir molekül olmas› nedeniyle, vücuttaki her organelde bulunabilir, besinlerin
tafl›nmas›ndan çeflitli yap›lar›n oluflumuna kadar pek çok yerde görev al›r. Hücre, yap›-
s› ve ifllevleri aç›s›ndan suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine tam olarak uyum göster-
mektedir. Su, bu nedenle hücrenin içine kolayl›kla girebilir ve ayn› flekilde rahatl›kla
d›flar› at›labilir. 

HÜCRE ZARI

hücre d›fl›

hücre içi



d›r.23 E¤er günün birinde, bir sebeple, bu tek su molekülü de iyonlafl-

mazsa bunun sonucu er geç ölüm olacakt›r. Ne kadar u¤rafl›l›rsa u¤ra-

fl›ls›n hiçbir güç, insandaki bu mükemmel mekanik sistemin bir benze-

rini daha meydana getiremez. ‹yonlaflan tek bir su molekülü, insan›n

metabolizmas› için belirlenmifl en mükemmel orand›r. Bu hassas yarat›-

l›fl, Allah'›n eflsiz sanat›n›n delillerindendir. Allah bir ayetinde flöyle bil-

dirir:

(Yer) Üzerindeki herfley yok olucudur; Celal ve ikram sahibi olan

Rabbin'in yüzü (Kendisi) baki kalacakt›r. fiu halde Rabbiniz'in han-

gi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde olan ne varsa

O'ndan ister. O, her gün bir ifltedir. fiu halde Rabbiniz'in hangi ni-

metlerini yalanlayabilirsiniz? (Rahman Suresi, 26-30)

EEnn  ÖÖnneemmllii  ‹‹nnflflaa  MMaallzzeemmeessii ::  AAmmiinnooaassiittlleerr  vvee  PPrrootteeiinnlleerr  

Proteinleri bir bina gibi düflünürsek, amino asitleri de bu binan›n

tu¤lalar› olarak örneklendirebiliriz. Do¤ada 20 çeflit amino asit vard›r ve

bu amino asitler her protein için özel bir dizilimle peflpefle ba¤lan›rlar.

Bu ba¤lanma her protein için özeldir ve bir proteinde en az 300 tane

amino asit vard›r. Örne¤in "Glisin" ad› verilen bir amino asit tek bir pro-

teinin üretilmesi s›ras›nda 20 veya 30 de¤iflik yerde s›ralamaya kat›l›r.

Bu amino asitlerin s›ralamas› gerçek anlamda kusursuzdur ve bir prote-

in molekülü ancak bu kusursuz s›ralamaya sahip oldu¤u sürece ifllev

görebilir. Bu s›ralamadaki en küçük hata, ortaya ifle yaramaz bir mole-

kül y›¤›n› ç›karacakt›r. Ancak böyle bir durumla genellikle karfl›laflma-

y›z. Aminoasitler her zaman mükemmel bir dizilimle biraraya gelir ve

vücutta mutlaka görevlerini yerine getirir, yani protein molekülünü

olufltururlar.

Protein molekülünde bulunan 20 çeflit amino asitin hepsi benzer

bir yap›ya sahiptir. Bütün amino asitlerde karbona ba¤l› "karboksil" ad›

verilen bir grup, bir de amino grubu bulunmaktad›r. Yap› olarak ayn›

olan bu amino asitleri birbirlerinden farkl› yapan tek fley, sahip oldukla-

r› yan zincirlerdir. Yan zincirlerin edindikleri farkl› atomlar ve farkl›

ba¤lant›lar nedeni ile de¤iflik yap›lara, farkl› elektrik yüküne ve suda
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de¤iflik oranlarda çözünürlü¤e sahiptir olurlar.

Aminoasitler, proteinleri meydana getirebilmek için peptid ba¤lar›

ad› verilen özel bir ba¤ ile birbirlerine ba¤lan›rlar. Peptid ba¤lar› ile ba¤-

lanan amino asitlerin bir düzen içinde bulunmalar›, proteinlerin üç bo-

yutlu yap›lar›n› belirlemektedir. Proteinler, bu üç boyutlu yap›lar›na gö-

re çeflitli görevler üstlenir ve hücrenin kimyasal reaksiyonlar›n›n çeflitli

basamaklar›nda kullan›l›rlar. E¤er enerjiye ihtiyaç duyuluyorsa protein-

ler farkl› kimyasal reaksiyonlara girerler. E¤er hücrenin amino asite ih-

tiyac› varsa, proteinler parçalanarak amino asitlerine ayr›l›rlar. Ayr›ca

proteinler hücre zar›nda tu¤la görevini de görmektedirler. K›sacas›, hüc-

re içinde proteinlerin kullan›lmad›¤› yer yok gibidir.24

Bir proteinin fonksiyonel özelliklerini, söz konusu üç boyutlu yap›-

s› belirlemektedir. Gergin bir halde duran veya gelifligüzel k›vr›l›p bü-

külen bir protein molekülü biyolojik olarak kullan›lmaz durumdad›r.

Proteinin fonksiyon kazanabilmesi için, atomlar›n›n uygun bir flekilde

düzenlenmesi gerekir. Ayn› atomlara sahip oldu¤u halde belli bir düze-

ne sahip olmamas› durumunda bir proteinin "protein" ifllevine sahip ol-

mas› mümkün de¤ildir.
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Proteinleri oluflturan
20 farkl› amino asitin
her biri ortak bir ya-
p›ya sahiptir. Onlar›

birbirlerinden ay›ran
tek fley, sahip olduk-
lar› yan zincirleridir.
Yan zincirlerin edin-
dikleri farkl› atomlar
ve farkl› ba¤lant›lar

nedeniyle de¤iflik ya-
p›lara sahip olurlar.

Bu durum, söz konu-
su 20 farkl› amino

asitin de¤iflik dizilim-
lerle 10130 adet farkl›

protein oluflturmala-
r›na olanak vermek-

tedir. Bu, elbette ben-
zersiz bir yarat›l›flt›r. 

ADNAN OKTAR



82

Bir proteinin fonksiyon kazanabilmesi için atomlar›n›n uygun bir flekilde düzenlenmesi gerekir.
Atomlar›n biraraya gelerek oluflturduklar› bu yap›, üç boyutlu bir yap›d›r. Proteinler ancak üç boyut-
lu bir yap›ya sahip olduklar›nda, vücutta görev yapan bir protein vasf› kazan›rlar. E¤er proteini olufl-
turan atomlar farkl› ba¤lan›fl biçimlerine sahip olsalard›, bu durum sadece molekülü ortadan kald›r-
makla kalmayacak, proteinin yaflam verdi¤i organizmay› da tümüyle ortadan kald›rabilecekti. Atom-
lar›n, üstün ve hatas›z bir kararla bu mükemmel yap›ya ulaflmalar›, her yaratt›¤› detayda büyük bir
sanat sergileyen Allah'›n güzelliklerinden ve nimetlerinden biridir. Dünyan›n ve evrenin var olmas›,
canl›l›¤›n oluflup devam edebilmesi için, en küçük atom alt› parçac›klar›ndan proteinlere, hücreden
evrendeki tüm sistemlere kadar kusursuzlu¤un hakim olmas› Rabbimiz olan Allah'›n üstün yarat›fl›-
n› bir kez daha göstermektedir.

Karbonhidrat zincirleri
Protein zinciri

Zar proteinin
polar olmayan
bölgesi

Fosfolipid

Kolesterol Küre 
biçiminde protein

Tafl›y›c› kanal Hücre tan›mlama iflareti Hücre iskeletinin ba¤lanmas›

Hücre BirlefltirmeAl›c› bölgeEnzim



Proteinin üç boyutlulu¤u, atomlar›n bu molekülü meydana getire-

bilmek için tercih ettikleri ba¤lan›fl biçiminden kaynaklan›r. Gözle gö-

rülmeyen bu mikro alemde düzgün bir fleklin meydana gelmesi, dahas›

bu fleklin proteine son derece önemli ve fonksiyonel özellikler kazand›r-

mas›, biyokimya veya biyoloji kitaplar›nda genellikle teknik bir tarifle

geçilir. Oysa binlerce senedir moleküllerin bu kusursuz ba¤lan›fl biçim-

lerinden habersiz olan bilim adamlar›, henüz geçti¤imiz yüzy›lda kefl-

fettikleri bu özellik karfl›s›nda büyük bir flaflk›nl›k yaflam›fllar ve bu ku-

sursuzlu¤un kayna¤›n› araflt›rmaya bafllam›fllard›r. Bu öyle bir kusur-

suzluktur ki, tek bir hata sadece molekülü ortadan kald›rmakla kalmaz,

molekülün yaflam verdi¤i organizmay› da tümüyle ortadan kald›rabilir.

Bilinçsiz atomlar›n bu mükemmel yap›ya ulaflmalar›, her yaratt›¤› de-

tayda büyük bir sanat sergileyen Rabbimiz'in yaratma sanat›n›n örnek-

lerinden biridir. Bu muazzam dünyay› inceleyen her insan, söz konusu

kusursuz sanat› da hayranl›kla izlemektedir. Asl›nda, tek bir molekülün

sahip oldu¤u kusursuz yap› ile ortaya ç›kan gerçek çok aç›kt›r. Dünya-

n›n ve evrenin var olmas›, canl›l›¤›n oluflup devam edebilmesi için ku-

sursuzlu¤un en küçük atom alt› parçac›klardan proteinlere, hücreden

evrendeki tüm sistemlere kadar hakim olmas› gerekti¤i, her yerde insa-

n›n karfl›s›na ç›kar. Allah, yaratt›¤› tüm varl›klarda "en küçük zerresine"

kadar üstün yarat›fl›n› sergileyerek bizlere yüceli¤ini, büyüklü¤ünü, gü-

cünü ve her türlü eksiklikten uzak oldu¤unu hat›rlat›r. Allah ayetinde

flu flekilde bildirir:

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yarat-

m›fl oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve

uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir;

herhangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Son-

ra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmak-

tan) umudunu kesmifl bir halde bitkin olarak sana dönecektir.

(Mülk Suresi, 3-4)
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PPrrootteeiinn  MMoolleekküüllüünnüünn  ÜÜssttüünn  YYaapp››ss››

Proteinler molekül özelliklerine göre ikiye ayr›l›rlar. Birinci grup

"ipliksi" proteinlerdir. ‹pliksi proteinler bir eksen do¤rultusunda düzen-

li bir yap› gösterirler. Bu proteinler özellikle kaslar› kemi¤e ba¤layan

sert bölümleri oluflturan tendon ve kemik dokular›nda bulunur. ‹pliksi

protein moleküllerinin özelli¤i, suda çözünmemeleri ve fiziksel olarak

son derece dayan›kl› bir yap›da olmalar›d›r. ‹kinci grup proteinler ise

"küresel" proteinlerdir. Küresel proteinlerde, ipliksilerin aksine, amino

asit zinciri düzensiz olarak k›vr›lmakta ve küresel bir flekil almaktad›r.

Bu proteinler suda çözünebilirler ve fiziksel olarak dayan›kl› de¤ildirler.

Bunun bir dezavantaj oldu¤unu düflünebilirsiniz, oysa bu dayanaks›z

yap› insan bedeni için çok büyük önem tafl›r. Genellikle hücrenin hare-

ket eden ve dinamik fonksiyonlu proteinleri küresel yap›dad›r. Bugün

bilinen 2000 enzimin hemen hepsi, antikorlar, hormonlar›n bir k›sm› ve

hemoglobin küresel protein yap›s›ndad›r. Baz› proteinler de hem ipliksi

hem de küresel özellik gösterirler. Bunlar yap›lar› nedeni ile ipliksi pro-

teinlere benzeseler de sulu tuz çözeltilerinde erimelerinden dolay› küre-
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Küresel proteinlerde, amino asit zinciri düzensiz olarak k›vr›lmakta ve küresel bir flekil
almaktad›r. Bugün bilinen 2000 enzimin hemen hepsi, antikorlar, hormonlar›n bir k›sm›
ve hemoglobin küresel protein yap›s›ndad›r. Küresel proteinlerin bu yap›lar› oluflturma-
lar›n›n büyük bir önemi vard›r. Çünkü küresel proteinler suda çözünebilirler ve fiziksel
olarak dayan›kl› de¤illerdir. Sayd›¤›m›z bu hareketli yap›lar ancak söz konusu özellikle-
re sahip protein yap›s› ile ifllev görebilirler. 

kan hücreleri 

hemoglobin molekülü



sel özellik göstermektedir. Çizgili kas yap›s›nda bulunan miyozin ve ka-

n›n p›ht›laflmas›n› sa¤layan fibrinojen molekülü bu gruba dahildir.25

Sadece protein yap›lar›ndaki farkl›l›klar bile, insan vücudunun ku-

sursuz tasar›m›n›n bir göstergesidir. ‹nsan bedeninde farkl› özelliklere

sahip iki ayr› protein yap›s› bulunmaktad›r ve bu proteinler tam da ih-

tiyaç olunan yerlerde en uygun özellik ve flekillerde yer almaktad›rlar.

Kemik dokular›n› meydana getirecek olan proteinler, sa¤lam yap›da

olanlardan ve suda çözülmeyenlerden seçilmektedir. E¤er bir yanl›fll›k

olur ve küresel proteinler kemikleri oluflturursa, bu durumda ortaya ç›-

kacak olan manzara aç›kt›r. Bu dokular, %60'› sudan oluflan beden için-

de mutlaka eriyecek ve hiçbir zaman "kemik" oluflturamayacaklard›r.

E¤er bunun tam tersi olur, yani ipliksi protein hücre içinde hareketli bir

protein haline gelmek isterse, dayan›kl› ve sert yap›s› nedeni ile bunu

asla baflaramayacakt›r. Bu durumda, vücudun trafi¤ini yönlendiren ve

vücut içindeki organizasyonlar› sa¤layan enzimler hiçbir zaman olufla-

maz. Enzimlerin ifllev görmedi¤i bir organizman›n ise yaflamas› imkan-

s›zd›r. Hayati öneme sahip bu iki protein molekülü aras›ndaki fark› or-

taya ç›karan sebep ise sadece sahip olduklar› flekillerdir. Bu flekilleri

oluflturan ise atomlar›n dizilifl ve birbirlerine ba¤lan›fl flekilleridir. 

Ayn› atomlar›n farkl› flekillerde birleflmelerinin, birbirinden bu ka-

dar farkl› iki sonuç ç›karmas› gerçekten büyük bir mucize ve bir tasar›m

harikas›d›r. Konunun uzman› olmad›¤›n›z ve bu konuda yeterli bir e¤i-

tim almad›¤›n›z sürece bir televizyonun parçalar›n› söküp, bu parçala-

r›n tümünü farkl› flekillerde birbirlerine ba¤lay›p, tam fonksiyonlu, ifle

yarar bir teyp elde edemezsiniz. Ancak, vücut içinde bundan çok daha

kompleks ifllemler gerçeklefltirilmektedir. Proteinleri oluflturan ayn›

atomlar, son derece fonksiyonlu iken farkl› flekilde ba¤land›klar›nda yi-

ne son derece fonksiyonlu ama farkl› özelliklere sahip bir baflka protein

haline gelirler. Bütün bunlar olurken vücut içinde hiçbir zaman bir hata

meydana gelmez, her protein hangi görev için olufltu¤unu bilir. Çünkü,

her biri üstün ve güçlü olan Allah'›n kusursuz birer eseridirler.
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TTüümm  BBeeddeenniinn  DDeenneettiimmii  EEnnzziimmlleerree  AAiittttiirr  

Baz› proteinler enzim yap›s›ndad›r ve hücre içinde sürekli olarak

kimyasal reaksiyonlara kat›larak vücudun metabolizmas›na ait faaliyet-

leri düzenlerler. ‹nsan hücresinin içinde 3500'den fazla enzim bulun-

maktad›r. Bunlardan bir veya birkaç tanesinin eksik olmas› durumunda

ise hücre içi faaliyetler tamamen birbirine kar›flabilir. Bunun sonucu ise

hücrenin parçalan›p bozulmas› yani canl›l›¤›n sona ermesidir. 

Enzimlerin en önemli görevi DNA molekülünün kopyalanmas›na

yard›mc› olmakt›r. Bunun d›fl›nda bu ak›ll› moleküller, nefes almam›z›,

ayakta durabilmemizi, yemek yiyebilmemizi, görmemizi, konuflmam›-

z›, büyüyüp geliflmemizi sa¤lamak için hiç durmadan vücut içinde ha-

reket halindedirler. DNA'da kay›tl› olan genetik kodlara göre ribozom

ad› verilen hücre organelinde üretilen büyük moleküller, vücut içinde

gerekli mesajlar› gerekli yerlere gönderir, hangi ifllem için hangi organ›n

harekete geçmesi gerekti¤ini bilir, hücre içindeki fazla maddeleri ay›klar

ve vücut içinde sürekli olarak bir ifle koflarlar. Bu moleküller, becerikli

birer "denetleyicidirler".

Bir enzim molekülünü di¤er protein moleküllerinden ay›ran tek

fark sahip oldu¤u üç boyutlu flekildir. E¤er enzimler kendi özelliklerini

belirleyen bu özel üç boyutlu flekle sahip olmasalard›, hücre içi ifllemler,

beyinden çeflitli organlara iletilen bilgiler ve hücre içi denetimler olma-

yacak ve hücreleri yaflatmak için gerekli pek çok ifllem yap›lamayacak-

t›. Unutulmamal›d›r ki, DNA'n›n kopyalanmas› s›ras›nda meydana ge-

len hatalar› düzeltecek tek bir enzimin var olmamas›, ilgili genin ifllev-

siz kalmas›na veya daha da kötüsü hatal› üretim yaparak kanser bafllat-

mas›na neden olabilir. Enzimlerin vücudun farkl› yerlerine ulaflarak çe-

flitli ifllemler gerçeklefltirme yöntemleri de moleküler dünyadaki bir bafl-

ka mucizedir. Enzimin kendisine ulafl›p haber tafl›d›¤›, de¤iflikli¤e u¤-

ratt›¤› veya harekete geçirdi¤i molekülü tan›mas› gerekmektedir. En-

zim, karfl›s›ndaki molekülün üzerinde bulunan çeflitli flekil ve yap›lar-

dan bu molekülün ne tip bir reaksiyona girebilece¤ini anlar. Art›k yak›n-

dan tan›d›¤› bu molekülde reaksiyon bafllat›r ve yap›s›nda karakteristik
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de¤ifliklikler meydana getirir.26 Önemli olan, bu enzimin birleflece¤i mo-

lekülün üç boyutlu yap›s›d›r. Molekülün sahip oldu¤u bu üç boyutlu

karmafl›k geometrik yap›, mükemmel bir flekilde enzimin moleküler ya-

p›s›na uyum gösterir. Bu adeta kilide uyan anahtar gibidir. ‹ki molekül

birbirlerine kenetlendiklerinde bir kilit sistemi meydana gelir ve böyle-

likle birbirlerini etkileyebilirler. Bu kilit sistemi sayesinde enzim, mole-

külde meydana gelmesi gereken de¤iflikli¤i yerine getirir. Hücrede bin-

lerce farkl› reaksiyon olur ve bunlar›n gerçekleflebilmesi için binlerce

farkl› enzim mevcuttur. Hücrelerimizin her birinde her dakika birkaç

bin enzim reaksiyona girer. Bazen tek bir enzim tek bir saniyede 300 ay-

r› molekül ile bu birleflme ifllemini gerçeklefltirir. Bütün bu reaksiyonla-

r›n gerçekleflebilmesi ve enzimlerin faaliyete geçebilmesi için vücut ›s›-

s›n›n ve vücudun pH dengesinin de belli oranlarda olmas› gerekmekte-
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Pek çok sinir hücresi yu-
varlak bir kütle ile son bu-
lur. Bu yuvarlak bölge, ase-
tilkolin ad› verilen kimya-
sal moleküllere uygun has-
sas al›c›larla çevrelenmifl-
tir. Sinirlerde bir uyar› olufl-
tu¤unda, asetilkolin bu
bofllu¤a do¤ru ilerler ve he-
men oradaki al›c›lara ba¤la-
narak uyar› iletimini gerçek-
lefltirir. Bu ifllemin sürekli
devam etmemesi için o bölge-
de bulunan asetilkolin esteraz
ad› verilen bir enzim devreye
girer ve asetilkolinin etkisi-
ni ortadan kald›r›r. Bu en-
zim, günlük yaflam›m›za
sa¤l›kl› olarak devam ede-
bilmemiz için sinir sistemi-
mizde yeralan önemli par-
çalardan bir tanesidir. 



dir. Belirli bir ›s›n›n üzerinde iken enzimler parçalan›rlar. Bu durum ay-

n› zamanda bütün proteinlerin parçalanmas›na neden olur. Dolay›s›yla

canl› bedeni bütün bu ifllemlerin gerçekleflebilmesi için son derece has-

sas bir sisteme ve mekanizmaya sahip, özel olarak yarat›lm›fl bir beden-

dir. Bu hassas oranlardaki herhangi bir dengesizlik, metabolizman›n tü-

müyle bozulmas›na neden olabilir. 

Bütün bu sat›rlar› okurken, bahsetti¤imiz enzimlerin vücut içinde

dolaflan ve gözle görünmeyecek kadar küçük bir atom y›¤›n› oldu¤unu

unutmamal›y›z. Bu atom y›¤›n›n›n bir baflka atom y›¤›n›n› tan›yarak,

onun özelliklerini belirlemesi, onun bir akl›n idaresinde oldu¤unu aç›k-

ça göstermektedir. Bunun tam tersini iddia etmeye çal›flan ve böylesine

bir fluurun tesadüfen ortaya ç›kt›¤›n› öne süren evrimciler ise, hücrede-

ki ola¤anüstü kompleks tasar›m karfl›s›nda son derece büyük bir çeliflki

içinde kal›rlar. Asl›nda böyle bir sistemin tesadüfen ortaya ç›kamayaca-
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Enzimler, hücrelerde kimyasal reaksiyonlar› h›zland›r›rlar. a) Enzimler yüzeylerinde oyuk
bulunan küresel proteinlerdir. Bu oyuk, reaksiyon moleküllerinin s›¤abilece¤i büyüklük-
tedir. b) Reaksiyona girecek molekül enzimdeki boflluklara girer ve reaksiyonu
bafllat›rlar. c) Bu anahtar-kilit sistemindeki as›l nokta moleküllerin flekillerinde sabit ol-
malar›d›r. d) Kimyasal ba¤lar enzime ba¤l› olarak k›r›l›r ve ürünler serbest kal›r. Orijinal
enzim art›k yeni moleküllerle reaksiyona girmek için serbesttir. 



¤›n› kuflkusuz kendileri de çok iyi bilirler. Ama Allah'›n varl›¤›n› inkar

üzerine kurulu hayat görüflleri ve çarp›k ideolojileri nedeni ile bu gerçe-

¤i asla kabul etmek istemezler. Amaçlar›, ne kadar mant›ks›z olursa ol-

sun, Allah'›n mutlak varl›¤›n› reddetmeye yönelik bir aç›klama ile orta-

ya ç›kmakt›r. Oysa Allah'›n yaratt›klar›, Allah'›n varl›¤›n›n ve yüceli¤i-

nin kesin bir gerçek oldu¤unu aç›k olarak göstermektedir. 

Ülkemizin evrim teorisi savunucular›ndan Prof. Dr. Cemal Y›ld›-

r›m, afla¤›daki sözleriyle bir enzim molekülünün hücre d›fl›nda, rastlan-

t›larla oluflma olas›l›¤›ndan yola ç›karak yaflam›n rastgele meydana gel-

mesinin imkans›zl›¤›n› asl›nda aç›kça belirtmifl olur:

Tipik bir enzim 100 amino asitten oluflur. 20 tane amino asit bulundu¤una
göre, 20100 kombinasyon söz konusudur. Bu kadar kombinasyon içinde bir se-
ferde flans eseri belli bir enzimin oluflma olas›l›¤› 10130'da birdir.27

Evrimci moleküler biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy ise enzimin olufl-

ma olas›l›klar›n› belirtirken flaflk›nl›¤›n› gizlememifltir: 

Bir enzim ortalama 100 amino asitten meydana gelmifltir. 100 amino asitten
meydana gelmifl bir enzimin 20 amino asitle verdi¤i kombinasyon 20100'dür.
Tüm evrendeki atom say›s›n›n 1080, evrenin oluflumundan bugüne kadar ge-
çen saniyelerin say›s›n›n 1016 oldu¤u düflünülürse, belirli bir dizilime sahip
bir enzimin ortaya ç›kma flans›n›n ne kadar düflük oldu¤u anlafl›labilir. Bu
durumda enzimler nas›l ortaya ç›km›flt›r?28

Yabanc› bir kaynakta ise, enzimlerin kendi kendilerine ortaya ç›k-

mas›n›n olanaks›z oldu¤u flu hesaplama ile belirtilmektedir:

Bir evrimcinin (Fred Hoyle) tahminlerine göre ise canl› bir organizmada 2000
farkl› kompleks enzim tipi bulunmaktad›r. Bunlar›n bir tanesinin, rastgele,
karmafl›k ifllemlerle 20 milyar y›lda bile meydana gelmesi mümkün de¤ildir.29

Bu olas›l›k hesaplar› karfl›s›nda dilerseniz tekrar bir durup düflüne-

lim. Hat›rlanacak olursa tek bir noktan›n içinde galaksimizdeki y›ld›z

say›s›ndan daha fazla atom bulunmaktad›r. Evrendeki atom say›s› ise

1080'dir. 10 say›s›n›n yan›nda 80 s›f›r insan›n kavrama s›n›rlar›n›n çok

ötesinde bir say›d›r. Bu durumda 100 amino asitlik bir enzimin tesadüf-

lerle oluflumunu ifade eden 10130'da 1 ihtimal, pratik matematiksel karfl›-
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l›¤› s›f›r olan yani meydana gelmesi imkans›z olan bir ihtimaldir. Bu aç›k

gerçek karfl›s›nda, vücuttaki milyonlarca özel molekül aras›ndan seçil-

mifl olan tek bir enzimin bile tesadüfen meydana gelemeyece¤i matema-

tiksel olarak da kan›tlanmaktad›r. 

HHüüccrree  ZZaarr››  MMüükkeemmmmeell  BBiirr  KKoorruuyyuuccuu  KK››ll››fftt››rr

Hücre zar›n›n moleküler yap›s›, hücre biyolojisi ve biyokimya aç›-

s›ndan günümüzün en önemli araflt›rma alanlar›ndan bir tanesidir. Bu-

nun nedeni hücre zar›n›n oldukça önemli biyolojik özelliklere, belirli ve

iyi organize edilmifl bir yap›ya sahip, son derece kompleks bir organel

olmas›d›r. Hücrenin zar›, hücrenin korunmas› ve beslenmesi için ol-

dukça önemli özelliklerle donat›lm›flt›r ve gerçeklefltirdi¤i tüm ifllemler

büyük bir ak›l gösterisidir. Keflfedilmifl pek çok önemli özelli¤ine ra¤-

men, hücre zar›n›n ifllevlerinin tümü halen tam olarak bilinmemekte-

dir. 

Hücre zar›, temelde ya¤ ve protein moleküllerinden oluflmaktad›r.

Ama asl›nda üzerinde çok daha farkl› özelliklere sahip yap›lar da bulu-

nur. Hücre zar›n›n mucizevi yönü de söz konusu yap›lardan kaynaklan-

maktad›r. Zar›n üzerinde bulunan bu yap›lar, iyon ve molekül pompa-

lar›d›r. Bu pompalar hücrenin d›fl›ndaki birçok maddeyi hücrenin içine

almakla sorumludur. Hücre zar›n›n "seçici geçirgen" yap›s›, bu pompa-

lar›n bir sonucudur.30 Hücre zar›, sahip oldu¤u bu pompalarla glikoz gi-

bi besin maddelerini içine al›rken, hücre için zararl› olabilecek malzeme-

lerin veya fazlal›klar›n da hücreden d›flar› ç›kmas›n› sa¤lar. Ayn› zaman-

da bu yap›lar sayesinde d›flar›daki zararl› maddelerin de hücre içine gir-

mesi engellenmifl olur. Bu arada bu mükemmel yap›, hücrenin ihtiyaç-

lar›n› da tespit eder ve hücrenin gereksiniminden fazla besinin içeriye

girmesine izin vermez. K›sacas› bu mucize zar, sahip oldu¤u di¤er mo-

leküllerle iflbirli¤i içine girerek ak›l gösterir, de¤erlendirmeler yapar, ka-

rar verir ve kendisinden beklenmeyen bir ifl gerçeklefltirir. Hücre zar›n›n

bu özelli¤inin ne kadar gerekli ve önemli oldu¤unu daha iyi anlamak

için flu örne¤i verebiliriz. Y›lan zehirinin bir insan› öldürmesinin sebebi,
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zehirin hücre zar›n› parçalamas› ve bu nedenle hücrenin içine her türlü

zararl› maddenin girebilmesidir. 

Zar›n üzerindeki molekül pompalar› ve geçifle izin veren kap›lar,

içeriye girecek malzemeleri ay›rt ederken oldukça seçici ve ak›lc›d›rlar.

Hücrenin içine çok çeflitli maddeler girer. Maddeler farkl› olunca, bun-

lar›n elbette boyutlar› da birbirlerinden farkl› olmaktad›r. Hücre içine

giren maddeleri, son derece küçük boyutlar› ile elektron ve fotonlar,

protonlar, iyonlar, su gibi küçük moleküller, amino asit ve fleker gibi or-

ta boy moleküller, protein ve DNA gibi oldukça büyük boyuttaki mole-

küller oluflturmaktad›r. Hücre zar›, üzerindeki pompalar sayesinde hüc-

re için gerekli olan bir molekülü, "ne kadar büyük olursa olsun", büyük

bir gayret göstererek hücre içine al›r. Kimi zaman hücre içine al›nacak

olan molekül bu kap›lardan geçemeyecek kadar büyük olur. ‹flte bu du-

rumda zar, etraftaki enzimleri yard›ma ça¤›r›r. Hücreye girmesi gereken

bir molekül, enzimler yard›m› ile zar›n üzerindeki kap› geniflletilerek

hücre içine al›n›r. 

ADNAN OKTAR

91

fiekiller, üç farkl› yap›n›n hücre zar› ke-
sitlerini göstermektedir. Bu farkl› yap›-
lardaki zarlar›n tümü, üstün özelliklerle
donat›lm›fl moleküllere sahiptir. Hücre
zar›, sahip oldu¤u bu "moleküler ayr›ca-
l›k" nedeniyle glikoz gibi gerekli madde-
leri hücre içine al›rken, hücre için zarar-
l› maddelerin geçifline izin vermez. Hüc-
renin ihtiyaçlar› da yine bu özel yap› sa-
yesinde tespit edilir. Bu üstün yap›,
Allah'›n yaratt›¤› benzersiz mucizeler-
den bir tanesidir. 

mantar lipozom

iki katl› tabaka
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Yüksek konsant-
rosyon bölgesi

Hücre Zar›

Alçak konsant-
rosyon bölgesi

Yüksek konsantrasyon bölgesin-
deki moleküller rastgele çarp›fl›rlar

Çarp›flanlar, yay›lan molekülü

alçak konsantrasyon bölgesine
do¤ru iterler. 

Erimifl
molekül

Nakil protein
Ba¤lant›
bölgesi

Erimifl olan molekül, hücre
zar›ndaki aç›k tafl›y›c› pro-
teinin ba¤lant› bölgesine
ba¤lan›r. 

ATP, tafl›y›c› proteine fosfat›
transfer eder. 

Fosfatlanm›fl tafl›y›c› protein
flekil de¤ifltirir, aç›l›r ve hüc-
renin içine erimifl molekülü
b›rak›r.

Fosfat, tafl›y›c› proteinden ay-
r›l›r ve tafl›y›c› protein orijinal
flekline döner. Art›k baflka bir
erimifl molekülü tafl›mak için
haz›rd›r.

Glikolipid

‹pliksi
ba¤lay›c›
protein

Hücrenin d›fl›
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fosfolipidler

Hücre zar›nda bulunan çeflitli
kanal ve pompalar sayesinde
baz› moleküller hücrenin içi ve
d›fl› aras›nda kolayl›kla hareket
edebilir. Bu moleküllerin tama-
m› her seferinde kendilerine uy-
gun olan kanala giderek geçifl-
lerini sa¤larlar.



Bu geçifl tamamland›ktan sonra enzimler tekrar harekete geçer ve

söz konusu kap›y› eski haline döndürürler. Bu ifllem s›ras›nda ne kap›-

ya, ne hücre zar›na, ne de hücreye hiçbir zarar gelmez. Moleküller ade-

ta bir habercileri veya bir iletiflim sistemleri varm›flcas›na birarada hare-

ket eder, ifl bölümü yaparlar. Hücre zar› üzerinde bu özelliklere sahip

moleküller bulunmasa ne olur? Bu moleküllerin eksikli¤i kuflkusuz can-

l› hayat›n›n sonu demektir. Çünkü bu moleküller olmadan hücre, içine

besin alamayaca¤› için beslenemez, içindeki at›klar› d›flar› ç›karamaya-

ca¤› veya d›flar›dan zararl› maddeleri içine alaca¤› için sürekli olarak za-

rar görür. Peki acaba hücre içinde bulunan yüzlerce molekülden her-

hangi biri, söz konusu moleküllerin görevini üstlenemez mi? Bu da

mümkün de¤ildir. Hücre içinde ve d›fl›nda her molekül kendi görevini

yerine getirmekle sorumludur. Hücre zar› üzerindeki moleküllerin ol-

mamas› durumunda onlar›n iflini gerçeklefltirebilecek bir baflka molekül

olmayacakt›r. Onlar, hücreleri, dolay›s›yla insan yaflam›n› korumak için

özel olarak yarat›lm›fl, varl›¤›ndan haberimizin bile olmad›¤› say›s›z se-

bepten sadece biridir. 

Hücre zar› baflka önemli özelliklere de sahiptir. Zar›n yüzeyinde

elektrik yüklü alanlar bulunur. Bu alanlar sayesinde zar›n iki yüzü ara-

s›nda bir elektrik potansiyeli meydana gelir ve elektrik ak›m› bafllar. Bu

özellik, vücuttaki sinir hücrelerinin faaliyetleri için son derece önemli-

dir. "Bilgilerin" hücreden sinirler boyunca beyne iletilmesi, hücre zar›n-

da bulunan bu elektrik kayna¤› sayesinde gerçekleflmektedir.31 Bilindi-

¤i gibi vücut içinde herhangi bir yerden gelen sinyaller, çeflitli elektrik

ak›mlar› sayesinde beyne iletilirler. E¤er moleküllerin bafllatt›¤› bu

elektriklenme olmazsa, vücut içinde haberleflme diye bir fley söz konu-

su olmayacakt›r. Bir baflka deyiflle dokundu¤unuz bir fleyi hissedemez-

siniz. Çünkü dokundu¤unuz bir fleyi hissetmenizin nedeni dokundu-

¤unuz yerden, örne¤in elinizden beyninize iletilen elektrik sinyalleri-

dir. E¤er beyne bu sinyaller gitmezse, beyin hiçbir fley alg›lamayacak-

t›r. Beynin alg›layamad›¤› bir fleyi hissetmeniz ise mümkün de¤ildir. 

HArun yahya

94



95

Mitokondri

sinaps bölgesi

sinaps kese

sinaps
kesesi

Aç›k reseptör

uyar› ileticiler

al›c›/Na+ kanal›

Na+ iyonlar›

Hücre zar› sahip oldu¤u mükemmel özel-
liklerin yan› s›ra, vücut içinde "bilgi" ile-
timininde de önemli bir rol oynamaktad›r.
Hücre zar›n›n üzerindeki elektrik yüklü
alanlar sayesinde, zar›n iki yüzü aras›n-
da bir elektrik potansiyeli meydana gelir.
Bu potansiyel, elektrik ak›m›n› bafllat›r.
Söz konusu elektrik ak›m›, vücutta "bil-
gilerin" sinirler boyunca beyne
iletilmesini sa¤lar. 

Bu oldukça önemli bir
ifllemdir. Hücreler ara-
s›nda moleküllerin bafl-
latt›¤› bu önemli elekt-
rik ak›m› olmad›¤› tak-
dirde, vücut içinde ha-
berleflme diye bir fley

söz konusu olmaya-
cakt›r. Dolay›s›yla,

hissetti¤iniz, gördü-
¤ünüz, tatt›¤›n›z her-
fley, hücre zar›n›n üs-
tün tasar›m› sayesin-
de meydana gelen
bu elektrik ak›m›n›n
bir sonucudur.

uyar› iletici

sinaps aral›¤› 

sinaps
kesesi



Hücre zar›n›n üzerindeki moleküller ayn› zamanda zarda meyda-

na gelebilecek herhangi bir hasar› da tamir edebilecek yetene¤e sahiptir-

ler. Hücre zar›nda herhangi bir y›rt›lma veya delinme söz konusu oldu-

¤unda zar üzerinde bulunan ve bu hasar› hemen tespit edebilen mole-

küller harekete geçer ve çok k›sa bir süre içinde bu aksakl›¤› giderirler.32

Bu moleküller zar›n her yan›n› her an denetlerler. Onlar da di¤er mole-

küller gibi yerine getirmeleri gereken görevi tam olarak bilir ve hücre

içinde bir baflka ifle kar›flmazlar. Bu moleküllerin olmamas› durumunda

da hücrede meydana gelen aksakl›klar›n ortadan kald›r›lmas› mümkün

olmayacak ve hücre bozulmas› da ölümle bile sonuçlanabilecek çeflitli

hastal›klara sebep olacakt›r. Böyle bir mekanizman›n tesadüfen oluflma-

s› olanaks›zd›r. Bu sistemin tesadüfen olufltu¤unu iddia etmek, evrimci-

lerin ne kadar büyük bir mant›k çöküntüsü içinde bulunduklar›n› bir

kez daha göstermektedir. 

Hücre zar› yüzeyinde ayr›ca d›flardan gelen çeflitli bilgileri de alg›-

layabilen reseptör moleküller bulunmaktad›r. Bu reseptörler, çeflitli pro-

teinlerin mozaik bir yap›da hücre yüzeyine yerleflmelerinden oluflur ve

vücut içinde hormon gibi çeflitli sinyaller ve bilgiler tafl›yan moleküllere

karfl› duyarl›d›rlar. Onlardan gelen bilgileri al›r, alg›lar ve faaliyete ge-

çerler.33 Bu bilgi al›flverifli de yine hücre yüzeyinde söz konusu protein-

lerin flekillerinden kaynaklan›r. Bilgiyi tafl›yan molekülün flekli, bunu al-

g›layacak olan molekülün flekline uyum gösterdi¤inde, ikisi birbirlerini

tan›r ve iletiflim böylece sa¤lan›r. 

Canlanan Moleküller Yaratılışı İspat Ediyor 

Sayd›¤›m›z bütün bu moleküllerin sahip olduklar› kusursuzlu¤u

ve düzeni anlamak için flu gerçe¤i tekrar hat›rlatmakta fayda vard›r:

Herhangi bir molekülün yapt›¤› tek bir hata, sizin zarar görmenize hat-

ta ölmenize neden olabilir. Ama bu moleküller, üstün bir akl›n emrinde

olduklar›n› aç›kça gösterir ve yapt›klar› iflte asla hataya düflmezler. Be-

deninizdeki 100 trilyon DNA molekülü, DNA'y› meydana getiren nük-

leotidler, hücreyi infla eden proteinler, aradaki trafi¤i mükemmel bir fle-
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kilde yönlendiren enzimler, enzimleri meydana getiren amino asitler ve

100 trilyon DNA'y› içinde bar›nd›ran ve "sizi" meydana getiren 100 tril-

yon hücre benzersiz üstünlükte bir organizasyon ve düzene sahip yap›-

lard›r. 

Gözle görülmesi imkans›z olan bu alemde, atomlar›n ve molekül-

lerin rastgele birlikteliklerinden, insan gibi ak›l ve fluur sahibi bir varl›-

¤›n meydana gelmesinin imkans›z oldu¤u son derece aç›kt›r. Atomlar›n

tam da vücut için gerekli olacak flekilde birleflmelerini, kendileri için bir

görev belirlemelerini, buna göre bir düzen içine girmelerini ve insan›n

bile baflaramayaca¤› iflleri baflarmalar›n› tesadüflere ba¤lamak büyük

bir mant›ks›zl›kt›r. Cans›z ve fluursuz atomlar›n, nas›l olup da canlan-

d›klar›, fluur kazand›klar› Darwinistler'i ve materyalistleri büyük bir çe-

liflki içine düflüren, ideolojilerini sorgulamaya neden olan önemli bir so-

rudur. 

Tarih boyunca yaflam›fl olan tüm bilim adamlar›n›n, uzmanlar›n bi-

raraya getirilmesi ve teknolojinin tüm imkanlar›n›n seferber edilmesiy-

le bile atomlar› biraraya toplay›p bir canl› meydana getirmek mümkün

de¤ildir. ‹flte moleküler düzeyde aç›kça ortaya ç›kan evrim ç›kmaz› Dar-

winistler için büyük bir y›k›md›r. Onlar tüm aç›klama ve yay›nlar›nda

"canl›l›¤›n geliflimi" hakk›nda ürettikleri tesadüf senaryolar›n› anlat›r

dururlar. Oysa daha kökenini bilimsel olarak aç›klayamad›klar› canl›l›-

¤›n "devam›n›n" nas›l gerçekleflti¤ine dair iddialar öne sürmeleri kuflku-

suz anlams›zd›r. Gerçek ise, son derece aç›kt›r: Canl›l›k, tesadüfi olaylar-

la aç›klanamayacak  kadar kusursuz ve komplekstir. Dolay›s›yla tesadü-

fen oluflum iddias›, evrendeki hassas dengeleri ve canl›lar›n kökenini

hiçbir flekilde aç›klayamaz. Allah, tesadüfleri kendileri için yarat›c› ilan

eden ve evrende Allah'tan baflka güçler arayan bu insanlar›n durumunu

Kuran'da flu flekilde aç›klamaktad›r:

Kendileri yarat›l›p dururken, hiçbir fleyi yaratamayan fleyleri mi or-

tak kofluyorlar? Oysa (bu flirk kofltuklar› güçler ve nesneler) ne on-

lara bir yard›ma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yard›m etme¤e.

(Araf Suresi, 191-192)
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Karbonhidratların Günlük Adı: Şeker Molekülleri 

"fieker" dendi¤i zaman ço¤u insan›n akl›na

ilk gelen, çay›na att›¤› veya tatl›lar›n içinde

yer alan flekerdir. Oysa günlük yaflant›m›z-

da kulland›¤›m›z fleker, do¤ada çok çeflit-

li flekillerde bulunan ve oldukça genifl

bir alanda kullan›lan fleker molekülleri-

nin bir türevidir. fieker molekülleri de

kimya dilinde karbonhidratlar olarak

adland›r›lan genifl ailenin üyelerinden

biridir. Burada fleker molekülü ad› alt›n-

da inceledi¤imiz moleküllerin tümü asl›n-

da "karbonhidratlar" grubuna dahildir.

Karbonhidratlar, canl› organizmas› için son

derece önemlidir. Canl›lar›n en önemli enerji kaynaklar›ndan biri olan

glikoz ve glikojen, bitkilerde fotosentez sonucunda oluflan niflasta, bitki-

lerin en önemli hücre duvar› olan selüloz birer karbonhidrat, yani fleker

molekülüdür. Benzersiz özelliklere sahip hücre zarlar› da karbonhidrat

moleküllerinin biraraya gelmeleri sonucunda oluflmufltur.

Karbonhidratlar; karbon, hidrojen ve oksijen atomlar›ndan meyda-

na gelirler. Hidrojen ve oksijen suyun yap›s›nda bulundu¤u oranda kar-

bonhidratlar›n yap›s›nda da bulunmaktad›r.

VVüüccuudduunn  TTeemmeell  BBeessiinnii ::  GGlliikkoozz  

Glikoz, tüm canl›lar›n temel besin kayna¤› olmas› nedeniyle son

derece önemli bir moleküldür. Alt› karbon, oniki hidrojen ve alt› oksijen

atomuna sahip olan bu molekül sahip oldu¤u hidrojen atomlar›n›n alt›

tanesini kullanarak d›fl yap›s›n› bir alt›gen flekline getirir. Bu alt›gen ya-

p› t›pk› bir difllinin diflleri gibidir ve glikozun en önemli moleküler özel-

likleri de bu alt›gen fleklinin bir sonucudur. Sahip oldu¤u alt› oksijen

atomu da glikoza baflka önemli moleküler özellikler verir. Glikoz, oksi-

jen atomlar› sayesinde suda kolayl›kla çözünebilir. Bunun da nedeni ok-
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sijen atomlar› sayesinde bu molekülün su molekülleri ile güçlü hidrojen

ba¤lar› kurabilmeleridir. Suda çözünebilen bu molekül dolay›s›yla he-

men her s›v›da erir.

Glikozun bu özelli¤i bizim için son derece önemlidir. Çünkü gli-

koz, hücrelerin en önemli besinidir ve hücrelere ulaflmak için kan yolu

ile tafl›nmas› dolay›s›yla s›v› içinde erimesi gerekmektedir. Glikozu,

kendi molekül yap›s›na çok benzeyen "hekzan" ile karfl›laflt›rabiliriz.

Hekzan, pek çok yönden özellikle bir yak›t olarak glikoza oldukça ben-

zer. Fakat hekzan, oksijen atomu tafl›maz ve bu nedenle yand›¤›nda bir-

çok yeni ve güçlü karbon-oksijen ba¤lar› meydana getirir. Bu durum

hekzan›n suda çözünmesini engellemektedir. ‹flte bu nedenle hekzan,

kan taraf›ndan hücrelere tafl›namaz. Normal flartlarda glikoz, hekzan-

dan daha az verimlidir, ama s›v› içinde tafl›nabilirli¤i nedeni ile insanlar

için hayati öneme sahiptir.

Glikoz molekülleri bir kez çözelti içine girdiklerinde bunlar›n ener-

jisi metabolizma için hemen kullan›labilir. ‹flte bu nedenle glikoz canl›

hücreleri için esas yak›tt›r. Daha büyük moleküller, örne¤in daha karma-

fl›k flekerler ve niflastalar sindirildi¤inde kolayl›kla yak›labilmesi ve hüc-

HArun yahya

100

Hücrelerin en önemli be-
sinlerinden biri olan gli-
koz, kan damarlar› yolu
ile vücut içinde tafl›narak
hücrelerin ihtiyac› olan
besini karfl›lar. Glikozun
bu flekilde kan›n içinde
tafl›nabilmesi onun suda
çözünme özelli¤ine sahip
olmas› dolay›s›ylad›r. Bu
da Allah'›n yarat›fl›ndaki
tasar›m›n üstünlü¤ünü
bir kez daha göstermek-
tedir.

Sodyum, amino asitler ve glikoz aktif tafl›ma yoluyla
hücrenin içine girerler. 

Aminoasitler, glikoz ve sodyum hücre-
den d›flar› ç›karak kan damarlar›n›n
içine girerler. 



relere iletilebilmesi için glikoz molekülleri fleklinde küçültülürler. Bu fle-

kilde glikoz girdi¤i metabolizmaya ba¤l› olarak, kan flekeri, üzüm fleke-

ri, niflasta flekeri gibi çeflitli isimler al›r. Olgun meyvalarda, çiçeklerin

nektarlar›nda, yapraklar›n öz suyunda ve vücudu dolaflan kanda bulu-

nan temel madde, canl›l›k için özel olarak yarat›lm›fl olan glikozdur.34 

Yedi¤imiz g›dalar›n %70'i ile karbonhidrat al›r›z. Karbonhidratla-

r›n sindirimi a¤›zda bafllar. Tükürük s›v›s›nda karbonhidratlar› parçala-

yan enzimler bulunmaktad›r. K›smen parçalanan bu moleküllerin sindi-

rimi ise ince ba¤›rsakta son bulur. Bu parçalanma sonucunda ortaya ç›-

kan glikoz molekülleri kan bas›nc›n›n yükselmesine sebep olur. Fakat

kan bas›nc›, glikoz moleküllerine müdahale eden enzimler vas›tas› ile
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Yedi¤imiz g›dalar›n %70'i ile karbonhidrat al›r›z. A¤›zda bir k›sm› sin-
dirilen karbonhidratlar, tamamen parçalanmak üzere ince ba¤›rsa¤a
gönderilirler. Bu parçalanma ile ortaya ç›kan glikoz molekülleri onla-
ra etki eden enzimler vas›tas›yla dengede durur. Vücut için son de-
rece önemli olan molekül, özel yarat›lm›fl bir denge sistemi ile vücut
taraf›ndan kullan›labilmektedir.



dengede durur. K›sacas›, vücut için son derece önemli bir molekül, özel

olarak yarat›lm›fl bir baflka molekül taraf›ndan dengelenmektedir. 

Vücuttaki glikoz fazla olsa bile israf edilmez. Glikoz molekülleri-

nin fazlas›, bir enzim vas›tas›yla "glikojen" ad› verilen bir baflka flekle

dönüfltürülüp depo edilir. Glikozun glikojene çevrilmesinde rol oyna-

yan enzimin ad› "glikokinaz" enzimidir. Bu enzim karaci¤er taraf›ndan

üretilir ve bu üretim, pankreastan salg›lanan "insülin" ad› verilen bir

hormonun kontrolü alt›ndad›r.35 Üretilen glikojen ise, vücutta besin ihti-

yac› baflgösterdi¤inde devreye girer ve kullan›ma haz›r hale geçer. 

Vücuttaki bu sistem t›pk› bir fabrika gibi ifller. Fabrikada üretimi ya-

panlar, ürünleri belirli yerlere tafl›yanlar, onlar› kontrol edenler, fazlal›k-

lar› saptayanlar ve fazla maddeleri baflka ürünler için kullanmak üzere

de¤erlendiren elemanlar vard›r. Her üretim mutlaka belli birimlerin de-

netimi alt›nda olmak zorundad›r. Bu s›k› kontrol sayesinde fabrikadaki

üretimde bir hata meydana gelmez, hatal› ürünler ve fazlal›klar bir kena-

ra ayr›l›r ve mutlaka yeni bir ürünün oluflturulmas› için kullan›l›r. Bir fab-

rikada bütün bu ifllemleri yapan, ürünün kalitesinden ve yap›m›ndan an-

layan, bunlar› denetleyen, fazlal›klar› tespit eden ve bunlar›n de¤erlendi-

rilmesi için yeni üretim birimleri belirleyen ak›ll›, bilgili ve e¤itim görmüfl

insanlar vard›r kuflkusuz. Ancak burada bahsetti¤imiz sistem, sizin ken-

di bedeninizin içinde boyutlar› mikronlarla ifade edilen hücrelerdir. Kufl-

kusuz ne hücre içindeki moleküllerin ne de onunla birlikte hareket eden

di¤er yap›lar›n akl›, bilgisi, becerisi veya e¤itimi yoktur. Bütün bu ifllem

ve üretimler için belirli bir zaman›n da geçmesi beklenmemifl, do¤du¤u-

nuz andan itibaren bu mükemmel sistem flu anki flekli ile hareketlenip

canlanm›flt›r. Bu mükemmel iflbölümü binlerce y›l boyunca, henüz bilim

bunun fark›nda de¤ilken de kusursuzca uygulanm›fl ve her molekül her

insanda mükemmel bir flekilde görevini yerine getirmifltir. Dahas›, bu ifl

bölümü, siz fark›nda bile olmadan her an bedeninizde gerçeklefltirilen

ola¤anüstü bir organizasyon ve sistemli bir çal›flmay› ortaya ç›kar›r. Ak-

l›n ve fluurun moleküllere ait oldu¤u iddia edilemeyece¤ine göre, son de-

rece bilinçli ve kusursuz flekilde tasarlanm›fl üstün bir yarat›l›fl›n varl›¤›-
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na bir kez daha flahit olu-

ruz.

Glikoz insan bede-

ninde kanda %60 oran›n-

da yani 110 mg/dl, doku-

larda ise 0.1 mg/dl kadar

bulunmak zorundad›r.

E¤er söz konusu sistem-

de bir aksama olursa ve

beynin en önemli yak›t

maddesi olan glikoz bey-

ne yeterli miktarda ulafl-

mazsa, bu durum olduk-

ça ciddi sorunlara sebep

olur. E¤er beyne giden

glikoz miktar› 0.04 mg/dl'nin alt›na düflerse, beyin hücreleri afl›r› duyar-

l› hale geçer ve sinir impulslar› göndererek vücuttaki kaslar›n sürekli ola-

rak kas›lmalar›na neden olur. Bunun sonucunda ise k›sa sürede ölüm

meydana gelir.36 Yaflant›m›z›n böyle bir moleküle ba¤›ml› olmas› asl›nda,

insan›n Allah'a ne kadar muhtaç oldu¤unu gösteren önemli bir iflarettir.

‹flte bu gerçek insan›n Allah'›n kudreti ve gücü karfl›s›ndaki acizli¤ini ve

çaresizli¤ini aç›kça gösterir. ‹nsan, kendi bedeninde var olan sistemleri

tam anlam›yla idrak edebilmeye bile güç yetiremezken Allah'›n aç›k ve

mutlak varl›¤›n› görmeli ve hiçbir fleyin bofluna yarat›lmad›¤›n› anlama-

l›d›r. Çünkü yeryüzünde var olan her detay bu aç›k gerçe¤i insanlara

gösterir, herfley mükemmel bir uyum ve kusursuzluk içindedir. Ayette

bu gerçek belirtilmifltir:

Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bun-

lar›n aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n herfleye güç

yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle herfleyi kuflatt›¤›n› bilme-

niz, ö¤renmeniz için. (Talak Suresi, 12)
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GGlliikkoozzuu  OOlluuflflttuurraann  AAttoommllaarr  BBaazzeenn  FFaarrkkll››  

fifieekkiilllleerrddee  BBaa¤¤llaann››rrllaarr  

Glikoz, farkl› ba¤lanma flekilleri ile farkl› fleker molekülleri haline

gelebilir. Bunlardan bir tanesi fruktozdur. Fruktoz genellikle meyve fle-

keri olarak adland›r›l›r. Çünkü meyve ve sebze-

lerde yayg›n olarak bulunmakta, meyveye

flekerli tad›n› bu molekül vermektedir.

Ayr›ca fruktoz, bal›n içindeki temel fle-

ker maddesidir. Çünkü ar›lar›n balözü

toplad›klar› çiçeklerin salg›lad›¤› nek-

tarlar birer fruktoz kayna¤›d›rlar. Bu

molekülün baflka önemli özellikleri

de vard›r. Fruktoz ayn› zamanda

spermin hareketi için de enerji sa¤la-

yan flekerdir. Spermin uzun ve muci-

zevi yolcu¤undaki temel yak›t mad-

desidir.37

Glikoz ile fruktoz moleküllerinin

biraraya gelmeleri sonucunda da bir bafl-

ka fleker molekülü olan sukroz oluflur. Suk-

roz, günlük kulland›¤›m›z toz flekerdir. Özel-

likle fleker kam›fl› ve fleker pancar›nda bulunmakta-

d›r. Sukroz ayn› zamanda bitkilerde bol bulunan niflasta ve selülozun da

yap›sal elementini oluflturmaktad›r. Çünkü bu önemli yap›sal element,

fotosentez iflleminin önemli bir parças›d›r. Sukroz, fotosentez iflleminde

bir ara bileflik olarak yapraklarda ortaya ç›kmakta ve bitkilerde bulunan

iletim sistemi ile bitkinin di¤er bölümlerine iletilmektedir. Sukroz, ken-

di moleküler özellikleri nedeni ile bitki içinde gidebilece¤i en son yere

kadar herhangi bir yap›sal de¤iflikli¤e u¤ramadan iletilir.38 Böylelikle

bitki içindeki besin istenilen her yere kolayl›kla ulaflt›r›lm›fl olur. 
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Bedenimizdeki Akıllı Molekül: Keratin

Do¤ada bulunan 20 çeflit amino asit birbirlerine "peptid ba¤›" ad›

verilen özel bir ba¤ ile ba¤lan›r ve meydana getirdikleri bu ba¤ ile "po-

lipeptid" zinciri olufltururlar. Kuflkusuz bu ba¤lanma cans›z do¤ada,

rastlant›larla de¤il, ancak hücrelerin içinde, bu iflle görevli özel enzim ve

organellerin müdahalesiyle olur. Keratin de uzun bir amino asit zinciri,

yani proteindir. Keratini oluflturan polipeptid zinciri bir sülfür köprüsü

ile birbirlerine ba¤lan›r. Sülfür köprüleri, sülfür atomlar› içeren amino

asitler aras›nda bulunmaktad›r. Bu ba¤lar küçük iplikçikler fleklinde bir-

leflirler. Daha sonra bu iplikçikler gitgide büyür ve birarada istiflenerek

bir hücre meydana getirirler. 

Anlatt›¤›m›z tüm teknik aç›klamalar asl›nda tek bir "saç" hücresini

tan›mlamak içindir. Tek bir saç teli bu hücrelerin y›¤›lmas›ndan meyda-

na gelir. Yani saçlar›n›z, birbirine sülfür köprüleri ile ba¤lanm›fl keratin

moleküllerinden baflka bir fley de¤ildir. Saç›n›zdaki herhangi bir de¤i-

fliklik s›ras›nda aradaki bu sülfür ba¤lar› k›r›l›r. Örne¤in saç›n çeflitli ifl-

lemler ile dalgaland›r›lmas›, bu gözle görülmeyen molekül ba¤lar›n›n

de¤iflikli¤e u¤ramas›ndan ibarettir.

ADNAN OKTAR

105

(altta) Saç molekülü-
nün mikroskop alt›nda-
ki görünümü



Saçlar›n›z esnektir. Bunun da nedeni keratini meydana getiren hid-

rojen ba¤lar›d›r. Esnek hidrojen ba¤lar›n›n sa¤lad›¤› bu özellik nedeni

ile saçlar hareket eder ve kolay kolay kopmaz. Bir de bunun tersini dü-

flünelim. E¤er keratin molekülü farkl› bir kimyasal ba¤ ile ba¤lansayd›,

kitlevi ve son derece sert bir saç kütlesine sahip olurduk. fiekil alan, ra-

hat hareket edebilen saçlar›m›z yerine belki de kafam›zda bir tahta ka-

dar sert bir a¤›rl›k tafl›yor olacakt›k. Ancak hidrojen ba¤lar› sayesinde

hiçbir zaman böyle bir durum söz konusu olmaz. 

Saç moleküllerini biraraya getiren ba¤lar›n baflka önemli özellikle-

ri de vard›r. Saçlar›n esnemesi s›ras›nda, molekülleri birarada tutan sül-

für köprüleri herhangi bir zarar görmez. Bu nedenle her ne flekil al›rsa

als›n ve ne kadar esnerse esnesin saçlar rahatl›kla eski haline dönebilir.39

Saç renginin aç›lmas› genellikle saça rengini veren bilefliklerin bo-

zulmas›yla gerçeklefltirilir. Bu genellikle moleküllerin oksitlenmesini

sa¤layan hidrojen peroksit gibi seyreltilmifl çözeltiler sayesinde müm-

kün olur. Hidrojen peroksit ile saç rengi aç›ld›¤›nda daha fazla miktar-

da sülfür köprüsü meydana gelir. Saç›n böyle bir aç›lma sonras›nda da-

ha k›r›lgan olmas›n›n ve esnekli¤ini yitirmesinin nedeni budur.

Saç›n parlakl›¤› da, saç›n ›fl›¤› yans›tabilme yetene¤idir. Baz› saç

ilaçlar› ve flampuanlar, keratin moleküllerindeki hidrojen iyonlar›n› ç›-

kararak bunlar›n elektrik yük da¤›l›mlar›n› de¤ifltirirler. Bunun sonu-

cunda keratin molekülleri ve mikrofibril tutamlar› daha s›k› yap›fl›rlar

ve ›fl›¤› daha iyi yans›tma özelli¤i kazan›rlar. Söz konusu malzemeler

kullan›ld›ktan sonra saç›n daha fazla parlamas›n›n nedeni moleküllerde

meydana gelen bu küçük de¤iflikliktir. Saç kremi kullan›m› ard›ndan

saçlar›n daha rahat aç›lmas› da moleküler seviyede meydana gelen çe-

flitli de¤iflikliklerin sonucudur. Saç kremlerinde iyonik maddeler bulu-

nur ve bunlar keratin liflerine ba¤lanarak onlar› elektrik yüklerini etki-

lerler. Bu durum, birbirlerine yaklafl›yor gibi görünen saç tellerinin ara-

s›ndaki itici gücü artt›r›r. Saç telleri birbirlerinden uzaklaflt›klar›ndan

birbirlerine dolafl›p k›r›lmalar› zorlafl›r. 
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Keratin molekülü, bedenimizde de günlük hayatta kulland›¤›m›z efl-

yalarda da çok çeflitli flekillerde bulunmaktad›r. Deri, neredeyse saf kera-

tin molekülünden oluflmufltur. Yün, ipek, bal›k pulu, tüyler ve tüy sapla-

r› da keratinden meydana gelir. Pençeler ve t›rnaklar da keratinden olu-

flurlar. Fakat bunlar daha fazla sülfür köprüsü ile çaprazlama ba¤l›d›rlar.

Bu çaprazlama ba¤, keratinin daha fazla ifllenmifl oldu¤unu gösterir. Bu

durumda meydana gelen molekül daha kuvvetlenir ve sertleflir. T›rnak ve

pençelerin sert olmas›n›n nedeni budur. ‹pek de keratin moleküllerinden

oluflur. Pek çok böcek ve örümcek taraf›ndan salg›lanan kat›laflm›fl bir s›-

v› olan ipe¤i oluflturan keratin molekülleri di¤er maddelerdekinin aksine

bir sarmal biçiminde de¤illerdir. Bunun yerine birbirlerinin üzerine y›¤›-

larak ba¤lanm›fl sert amino asit levhalar› olufltururlar. ‹pe¤in yüzeyine

dokundu¤umuzda bu düz yap›y› hissedebiliriz. ‹pek yünden daha az es-

ner çünkü onu oluflturan polipeptid zincirleri neredeyse tamamen uza-

m›flt›r. Yine de esnektir çünkü levhalar birbirleri ile hidrojen ba¤lar› ile

ba¤lanm›fllard›r. Yine gevflek hidrojen ba¤lar› nedeni ile levhalar ser-

bestçe birbirlerinin üzerinden kayabilirler.40

Keratin molekülü ile sayd›¤›m›z bu detaylar›n tümü asl›nda

onun ne kadar özel bir molekül oldu¤unu ortaya ç›karmakta-

d›r. Keratin çeflitli özelliklerinden dolay› oldukça farkl› yer-

lerde kullan›labilmekte, birbiriyle ilgisiz pek çok malze-

menin ana maddesini oluflturmaktad›r. Örne¤in, deri ile

t›rnak birbirlerinden farkl› maddelerdir. Yün ise apay-

r›d›r. Ama hepsi keratinden oluflmufltur ve hepsi ke-

ratinin kendine has özellikleri nedeni ile çeflitli ni-

telikler edinirler. Örne¤in saç›n ve derinin es-

nek olmas› önemlidir. Ama t›rnaklar sert ol-

mal›d›r. ‹pe¤in pürüzsüz bir görünüm

verebilmesi için yap›s›n›n düz olmas›

gerekmektedir. 
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Bütün bunlarda dikkat çeken ise keratinin tüm bu maddelerde "ko-

ruyucu" olarak ön plana ç›k›yor olmas›d›r. Deriyi koruyan madde kera-

tindir. Derinin ne kadar korunakl› ve özel bir malzeme oldu¤u bilinmek-

tedir. Keratin, kendine has moleküler yap›s› ile deriyi d›fl etkilere karfl› ko-

runakl› bir hale getirir, derinin yap›s›n› özel bir flekilde belirler. Bir örnek

vermek gerekirse derinin gözenekli yap›s› insan›n hayatta kalabilmesi

için son derece önemlidir. Bu gözenekli yap›n›n olmamas› durumunda

vücuttaki fazla ›s› ve suyun d›flar› ç›kmas› mümkün olmaz ve insan atefl-

lenerek ölür. Keratin bu gözenekli yap›n›n temelini oluflturur. Ayn› za-

manda sürekli olarak d›flar›daki ortamla ve çeflitli zararl› mikroorganiz-

malarla muhatap olan deri, bütün bunlara karfl› koyabilecek yap›y› kera-

tin sayesinde kazanm›flt›r. Ayn› flekilde saçlar›n ve t›rnaklar›n korunmas›

da bu özel molekülün ifllevlerine ba¤l›d›r. K›sacas› keratin, do¤ada kendi

ifllevini yerine getirmek için yarat›lm›fl say›s›z nimetten sadece bir tanesi-

dir. Do¤ada say›s›z molekül olmas›na ra¤men, onun yerine geçebilecek,

benzer görevleri yerine getirebilecek bir baflka molekül daha yoktur. 
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Yeşil Dünyanın En Önemli Mimarı: Selüloz

Yaflam›n temel moleküllerinden bir tanesinin glikoz oldu¤unu be-

lirtmifltik. Kanda tafl›nan hücre yak›t›ndan çiçeklerin ürettikleri nektar-

lara kadar birçok fley glikoz moleküllerinin biraraya gelmesinin bir so-

nucudur. Glikozun en önemli eserlerinden biri ise dünya yüzeyinin ol-

dukça genifl bir bölümünü kaplayan selülozdur. Selüloz, a¤aç dokusu-

nun %50'sini, pamu¤un ise %90'›n› oluflturmaktad›r. Bu molekül, vücu-

da temel bir besin olarak giren ve sindirimi sonucunda büyüme, hareket

ve düflünce için enerji olarak kullan›lan niflasta ile oldukça benzerlik

gösterir. Bu aflamada k›saca niflastay› incelemek yerinde olacakt›r. 

Niflasta da, mucize molekül glikoza benzer bir molekül yap›s›na

sahiptir. Bu¤day ürünleri ve patates içinde büyük miktarda bulunan bu

molekül geliflen bitki embriyosunun besin deposudur. ‹flte bu nedenle

tohumlarda oldukça fazla miktarda bulunmaktad›r.

Niflasta, metabolizma için bir yak›tt›r. Selüloz ise bitkilere özel bir

yap› malzemesidir. ‹kisini birbirinden ay›ran tek fark ise molekül ba¤la-

r› aras›ndaki farkl›l›kt›r. Selüloz molekülü niflasta ile ayn›d›r. Ancak se-

lüloz molekülleri aras›nda hidrojen ba¤lar› ile desteklenen uzun, düz ve

kurdele benzeri zincirler oluflur. Bu düz kurdeleler birarada paketlenir

ve aradaki ba¤lar söz konusu yap›y› sert, kat› bir kitle fleklinde sabitler.

Birbiriyle ayn› olmas›na ra¤men, birbirinden tamamen farkl› özellik

gösteren niflasta ile selüloz molekülünü birbirinden ay›ran fark iflte bu

ba¤lardaki k›vr›md›r.41 Birbirinden habersiz ve fluursuz atomlar›n ku-

sursuz bir tasar›m ile biraraya gelmesi, bize yeryazündeki yarat›l›fl›n üs-

tünlü¤ünü bir kez daha göstermektedir. Atomlar›n aras›ndaki bu özel

ba¤lant›lar›n, yaflam›n iki temel maddesini meydana getirecek derecede

bir fark oluflturmas›, tesadüf senaryolar›yla aç›klanamayacak kadar has-

sas bir dengenin varl›¤›n› gösterir. Kainatta var olan herfley gibi bu bi-

linçli tasar›m› yaratan da Allah't›r. 

Selülozun özellikleri bu kadarla da kalmaz. Selüloz, sert ve suda

çözünemeyen bir maddedir. Özellikle bitkilerin koruyucu duvarlar›nda

bulunmakta, a¤aç dallar›nda, a¤aç gövdelerinde ve a¤ac›n bütün odun-
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su dokular›nda yer almaktad›r. Selüloz, bitki hücre duvar›n›n ana yap›

malzemesidir. Baz› bitkiler, özellikle suda yaflayanlar kolayca zarar gö-

rebilecekleri bir ortam içindedirler. Bu bitkiler bazen tuzlu suda, bazen

de karlar›n erimesi veya göl sular›n›n kabarmas› gibi tuzluluk derecesi-

nin düfltü¤ü ortamlarda bulunmak zorundad›rlar. Kendilerini bu sert

ortamlardan koruyabilmek için son derece sa¤lam bir hücre duvar›na

ihtiyaç duyarlar. ‹flte bu nedenle bütün bitki hücrelerinde s›k›ca paket-

lenmifl selüloz gruplar› bulunur.42

Selüloz, niflasta gibi bir fleker molekülü yani bir polisakkarit olma-

s›na ra¤men insanlar taraf›ndan sindirilemez. Çünkü selülozda bulunan

glikoz üniteleri birbirlerine glikozidik ba¤ ile ba¤lanm›fllard›r. Memeli-

lerin sindirim kanal›nda ise söz konusu ba¤› parçalayabilecek bir enzim
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bulunmamaktad›r. Bu nedenle selüloz bizler için bir besin kayna¤› de-

¤ildir. Ancak gevifl getiren hayvanlar taraf›ndan sindirilebilmektedir.

Çünkü bu hayvanlar›n sindirim kanallar›nda selüloz enzimini salg›la-

yan birtak›m mikroorganizmalar bulunmaktad›r. Bunlar vücuda giren

selülozu, enzimleri sayesinde kolayl›kla parçalayabilmekte ve bunu

hayvan için besin ve enerji flekline dönüfltürmektedir.43

Termitler de selülozu besin olarak kullan›rlar. Çünkü sindirim ka-

nallar›nda bulunan trichonympha ad›ndaki bir mikroorganizma selülo-

zu parçalayacak bir enzim salg›lamaktad›r. Termitlerin genellikle odun-

su yap›lar› tercih etmeleri ve a¤açlar› delerek besin olarak kullanmala-

r›n›n nedeni budur.44

Termitin son derece küçük bedeniyle kendisi için uygun bir besin

bulmas› kuflkusuz ki zor de¤ildir. Onun, metabolizmas› ile uyuflmayan

bir besini tercih etmesi ise Allah'›n yaratt›¤› mucizeleri görmek isteyen-

ler için son derece önemli bir delildir. Büyüklü¤ü 1 santimetreyi bile

bulmayan bir canl›, beslenebilmek için bir mikroorganizmaya ihtiyaç

duymakta ve bu mikrocanl› da adeta görevi kendisine ö¤retilmifl gibi

termitin ba¤›rsaklar›ndaki yerini almaktad›r. Bu düzen, tüm termitler-

de yerini alm›fl, her termitte sindirimi sa¤layacak mikroorganizmalar

haz›r bulunmufl, yine tüm termitler bu besin kayna¤›ndan faydalanm›fl-

lard›r. Çünkü herfleyde oldu¤u gibi bir termitin r›zk›n› edinmesinde de
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Selüloz, bitki hücre duvar›n›n ana yap› malzemesidir. Bitki-
ler, hücrelerinde bulunan s›k›ca paketlenmifl selüloz grup-
lar› sayesinde en sert ortamlarda bile zarar görmezler.



Allah'›n kanunu ifllemekte, Allah, bir ibret ve ders olmas› için küçücük

bir canl›da kusursuz bir yarat›l›fl mucizesi göstermektedir. Allah Ku-

ran'da bunu flu flekilde aç›klam›flt›r:

Kendi r›zk›n› tafl›yamayan nice canl› vard›r ki onu ve sizi Allah r›-

z›kland›r›r. O, iflitendir, bilendir. (Ankebut Suresi, 60)

Selülozla ilgili olarak verdi¤imiz bütün bu bilgiler bir kez daha,

canl›larda birbirine ba¤›ml› sistemlerin var oldu¤unu ve bunlar›n rast-

lant›lar sonucunda meydana gelmedi¤ini gösterir. Rastgele tek bir olay

geliflse, tüm düzen birbirine kar›flacak ve sistem ifllemez duruma gele-

cektir. Örne¤in selüloz koruyucu özelli¤inden bir kere mahrum kalsalar,

bitki hücreleri d›fl ortam›n etkisine dayanamayarak k›sa süre içinde öle-

cektir. Veya selüloz özel k›vr›ml› bir molekül yap›s›na sahip olmasa, sert

ve sa¤lam bir madde yerine suda kolayl›kla eriyebilen s›radan bir mole-

kül karfl›m›za ç›kacakt›r. Bütün bunlar elbette ihtimallerden birkaç›d›r.

Normal flartlarda bir molekülün oluflumu s›ras›nda tesadüfi olarak

meydana gelebilecek tek bir olay o molekülü kaç›n›lmaz olarak ortadan

kald›racakt›r. Çünkü tesadüfler devreye girdi¤inde bilinçli ve planl› bir-

tak›m ifllemlerin gerçekleflmesi ihtimalinden söz etmek oldukça zordur.

Oysa karfl›m›zda son derece bilinçli ve planl› olarak biraraya getirilmifl

atomlar ve bütün bunlara özel olarak verilmifl görevler bulunmaktad›r.

Ve bu öyle üstün bir plan ve bilinçtir ki, dünya flartlar›nda tüm imkan-

lar seferber edilse bile bir benzeri meydana getirilemez. Tüm bunlar

canl›l›¤› yaratan›n Allah oldu¤unu aç›kça gösteren delillerdir. Bu aç›k

gerçe¤i kabul etmemek yaln›zca insan›n kendisi için önemli bir kay›pt›r.

Çünkü bir insan inkar etse de bu, herfleyi Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ger-

çe¤ini de¤ifltirmeyecektir. Allah bir ayetinde insanlara, onlar kuflku için-

de olsalar bile, Kendisi'nin herfleyi sar›p kuflatm›fl oldu¤unu haber ver-

mektedir: 

Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuflmaktan yana derin

bir kuflku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, herfleyi sar›p-ku-

flatand›r. (Fussilet Suresi, 54)
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"Yapıştıran" Moleküller

Vazonuzun bir parças› k›r›ld›¤›nda, k›r›lan parça ile vazonun k›r›k

bölümünün birbirine yaklaflmas›yla moleküler bir çekim oluflur. Nor-

mal flartlarda, moleküllerin birbirlerine yaklaflmas›ndan kaynaklanan

ve "Van Der Waals" kuvveti denilen çekimin bir sonucu olarak iki par-

çan›n birbirlerine yap›flmalar› gerekmektedir. Bu kuvvet, karfl› karfl›ya

gelerek yak›nlaflan bu atomlar›n karfl›t kutuplar› aras›ndaki çekim gü-

cünden oluflmaktad›r. Tek tek düflünüldü¤ünde bu çekim kuvveti ol-

dukça zay›ft›r. Ancak say›s›z atom aras›nda oluflan bu çekim kuvvetleri

birleflerek, yap›flt›rma gücünü meydana getirirler. 

Bütün bu bilgiler karfl›s›nda, bir vazonun parças› k›r›ld›¤›nda, bu

parçay› sadece k›r›lan yere yaklaflt›rmam›z›n yeterli oldu¤unu düflüne-

biliriz. Atomlar aras›nda oluflacak olan yüksek çekim, bu iki maddeyi

birbirine iyice s›k›flt›rmam›z› sa¤layamaz m›? 

Genellikle sa¤layamaz. Yaklaflt›rma yoluyla hiçbir zaman parçalar›

birbirine tutturamay›z. Nedeni ise iki cismin yüzey molekülleri aras›n-

daki uzakl›¤›n birkaç angstromu geçmemesi gerekti¤idir. Van Der Wa-

als kuvvetleri ancak o zaman etkili olabilmektedir. 1 Angstrom ise 1

metrenin yaln›zca 10 milyarda biri kadard›r. Oysa, yüzeyi pürüzsüz ola-
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Barda¤›n bir parças› k›-
r›ld›¤›nda, aradaki yap›fl-
t›r›c›, bardak ile k›r›lan
parça aras›nda bir ba¤
oluflmas›n› sa¤lar. Bafl-
ka bir deyiflle iki parça-
n›n yap›flmas› aradaki
moleküler çekimin
artt›r›lmas›ndan baflka
bir fley de¤ildir. 

(solda yanda) Ya-
p›flt›r›c› maddenin
mikroskop alt›ndaki
görüntüsü



rak düflünülen bir cismin bile yüzeyinde 400 angstromluk tepeler vard›r.

Bu durumda yüzeyler birbirinin ayn›s› olsa da, en pürüzsüz maddede

bile moleküller aras›nda yeterli yak›nl›k sa¤lanamaz. 

Yap›flt›r›c›n›n var olmas›ndaki en büyük s›r da burada ortaya ç›kar.

Yap›flt›r›c›n›n moleküler özelli¤i, her iki yüzeyde bulunan moleküller

aras›nda bir ba¤ oluflturmas› ve onlar› bu sayede birarada tutmas›d›r.

Özellikle s›v› halde olan bu madde, k›r›lan parçada Van Der Waals kuv-

vetinin oluflabilmesi için yeterli yak›nl›¤› sa¤lar. Bu yak›nl›k sa¤land›-

¤›nda ortaya ç›kan güç son derece fazlad›r, vazonun yap›flan parça-

s›n› kimi zaman tekrar o bölgeden ay›rman›z mümkün olmaz. 

Moleküllerin "Tadını" Alırız

Bir elmay› ›s›rd›¤›m›zda ald›¤›m›z tat tan›-

d›kt›r. Görmesek bile yedi¤imiz fleyin "elma" ol-

du¤unu anlar›z. Çünkü dilimizin üzerinde

yaklafl›k 9000 tane tat noktas› bulunmakta-

d›r. Bunlar 50 ya da 100 ayr› grup halinde

birbirine uyum sa¤lam›fl epitel hücrele-

ridir ve az say›da sinir uçlar›na sahip-

tirler. Bu aç›dan tat alma duyusu ko-

ku alma duyusundan farkl›d›r,

çünkü koku alma duyusunda

al›c›lar ayn› zamanda sinir uçla-

r›d›r.45 Kendi aralar›nda grup-

laflan tat alma hücreleri ise

farkl› ifllevlere sahip olurlar.

Dilin bir bölümü "tatl›y›"

alg›lamakla görevlendi-

rilmiflken, di¤er bölümü

"ac›y›", bir baflka bölü-

mü "ekfliyi", di¤eri ise

"tuzluyu" alg›lama
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sorumlulu¤unu üstlenmifltir. Tatl› bölümünde hiçbir zaman ekfli, ekfli

bölümünde hiçbir zaman ac› alg›lanmaz. 

Dilin üzerindeki çeflitli tatlar› almaya yarayan bu bölümlere gluko-

for ad› verilir.46 "Tatl›" duyusu, dilin ön k›sm›nda bulunmaktad›r. Yani

tatl› glukoforu ön k›s›mdad›r. Glukoforun yap›s›nda protein bulunur.

D›flar›dan gelen herhangi bir tat molekülü buraya ulaflt›¤›nda, söz konu-

su protein molekülü ile hidrojen ba¤lar› kurar ve beyne bir sinyal gön-

derir. Böylelikle, yedi¤imiz fleyin "tatl›" oldu¤unu ve bir elmaya ait ol-

du¤unu anlayabiliriz. 

Peki acaba glukofor, tatl› molekülünü nereden tan›r? Glukoforlar›n

özelli¤i belli bir geometrik düzenlemeye sahip olan atom grubunu ay›rt

edebilmeleridir. Dilin ön k›sm›, kendisine uyumlu geometrik yap›daki

moleküller kendisine ba¤lanabildi¤i için "tatl›y›" alg›lar. Bunu bir tür

yap-boz oyununa benzetebiliriz. Uygun boflluklar› doldurabilen uygun

flekildeki parçalar, dilin üzerinde belirlenmifl yerlerine yerleflmektedir.

Yerlefltikleri yere göre de bir his olufltururlar. Tatl› molekülleri, hiçbir za-

man ac› için belirlenmifl bölgeye ba¤lanmayacak, oradaki boflluklar›

doldurmayacakt›r. Çünkü geometrik flekilleri buna uygun de¤ildir. 
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Dilimizin üzerinde 9000 tane tat noktas›
bulunmaktad›r. Bunlar 50 ya da 1000 ayr›
grup halinde birbirine uyum sa¤lam›fl epi-
tel hücreleridir. ‹flte bu nedenle bir elmay›
›s›rd›¤›m›zda, görmesek bile bunun elma
oldu¤unu hemen anlar›z.
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tat tomurcu¤u
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flekerli



Moleküllerin, dilin üzerinde kendileri için belirlenmifl özel boflluk-

lara sahip olmalar› büyük bir tasar›md›r. Tatl›y› tatl›, ac›y› ac› yapan mo-

lekül özelli¤i özel olarak belirlenmifl ve dilin tatl›y› veya ac›y› alg›lama

bölgesi bu moleküllere ba¤lanacak özel bir flekil ile yarat›lm›flt›r. Bütün

bunlar›n gerçekleflebilmesi için bir plan ve ak›l gerekmektedir. 

Dilde, besinlerdeki tadlar› alg›layan böyle bir mekanizman›n bulun-

mas›, kuflkusuz bir tesadüf de¤il, Allah'›n insan için yaratt›¤› büyük bir

nimettir. Gözle görülmeyen moleküllerin birbirlerinden farkl› hisler, bir-

birlerinden farkl› lezzetler ve çeflitler meydana getiren flekiller edinmifl

olmalar› ve dilin de bu moleküllerin biçimlerine uygun bir düzende di-

zayn edilmifl olmas› aç›k bir tasar›m ispat›d›r. Dilin d›flar›daki tat mole-

küllerinden, tat moleküllerinin de dilden ba¤›ms›z olarak geliflmeleri im-

kans›zd›r. Bu tasar›m, tatlar›n ve dilin birbirinden ba¤›ms›z olmad›klar›-

n›, her birinin ayn› Yarat›c›'n›n eseri oldu¤unu aç›kça göstermektedir. 

Bu durum, evrim teorisi için bir baflka önemli ç›kmazd›r. Çünkü,

birbirleri ile bu kadar kusursuz bir uyum içinde olan yap›lar›n, birbirle-

rinden ba¤›ms›z olarak tesadüfen büyük bir uyum içinde var olmufl ol-
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n›rlar. 



malar›n›n hiçbir mant›ksal gerekçesi yoktur. 

Görüldü¤ü gibi, çevremizdeki her varl›k, buna kendi bedenimizin

de her noktas› dahil, Allah'›n varl›¤›n›, sonsuz gücünü ve akl›n› bizlere

göstermektedir. 

Çeflitli tatland›r›c›lar, tat molekülleriyle dildeki boflluklar›n uyumu-

nu sa¤layan bu yap-boz oyununun kural›na ba¤l› kal›narak meydana ge-

tirilmifltir. "Tatl›" özelli¤i gösterebilmesi için dilin tatl› alg›layan bölü-

mündeki boflluklara uygun moleküller özel olarak gelifltirilmekte ve be-

yinde tatl› hissinin oluflmas› sa¤lanmaktad›r. Bu sayede düflük kalorili ve

fleker özelli¤i göstermeyen tatland›r›c›lar›n oluflmas› sa¤lanmaktad›r.47

Bu asl›nda bir baflka gerçe¤i vurgulamak aç›s›ndan da önemli bir taklit-

tir. Al›nan tat, sadece bir alg›d›r. Ortada fleker olmamas›na ra¤men bey-

nin yedi¤i fleyi flekerli alg›lamas› bunu aç›kça kan›tlamaktad›r. Bedenin

içinde, d›flar›da var olan maddelerden ba¤›ms›z bir duyu sistemi bulun-

maktad›r. Yan›lt›c› bir taktikle, asl›nda olmayan bir fleyi beyne var gibi

göstermek, beynin alg›lad›¤› fleyin d›flar›daki ile bir ba¤lant›s› olmad›¤›-

n› da kan›tlar. Tatland›r›c›lar› tatt›¤›m›zda asl›nda d›flar›da fleker yoktur.

Ama biz öyle zannederiz. Peki bu durumda gerçek flekerin var olup ol-

mad›¤›ndan nas›l emin olabiliriz? Sadece alg›lar›m›zla muhatap oldu¤u-

muz için bundan kuflkusuz hiçbir zaman emin olamay›z. 

Beyne alg› olarak ulaflan fley, bütün bu moleküllerin, flekillerin ve

kimyasal ba¤lar›n ötesinde, sadece elektrik sinayalleridir. Beyin, gelen

bu sinyalleri "tatl›" olarak alg›lar. Ancak bu sinyali neye göre ay›rt etti¤i

belli de¤ildir. Çünkü dilden beyne ulaflan bu elektrik sinyalleri, di¤er

tüm duyular›m›zda oldu¤u gibi beyne do¤ru giden ve ya¤, su ve prote-

inden ibaret olan sinirler boyunca ilerlerler. Bu durumda soral›m: Bir

muz ya da fleker acaba gerçekten tatl› m›d›r? Bundan emin olabilir mi-

yiz? Bundan emin olabilmek kuflkusuz ki mümkün de¤ildir. D›fl dünya-

da var olan herfley elektrik sinyalleri fleklinde beynimize ulaflt›¤›ndan,

d›fl dünyada var olan nesnelerin hiçbir zaman asl› ile muhatap olama-

y›z. Bu durumda yedi¤imiz fleker bize göre tatl›d›r, yani beynimiz ken-

disine gelen elektrik sinyallerini tatl› olarak alg›lar. Ama gerçekte onun

tatl› oldu¤una dair hiçbir kan›t›m›z yoktur. 
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Molekülleri "Koklarız"

Bir gülü koklad›¤›m›zda bize ulaflan fley, güle ait koku molekülle-

ridir. Burunda koku almaya yarayan sistem de dildekine benzerdir. Mo-

leküller, kendileri için belirlenmifl boflluklara yerleflirler; buradaki pro-

teinler ile kimyasal ba¤ kurarlar ve "koku" alg›s›n›n oluflaca¤› flekilde

beyne iletilirler. 

Burunda "nasal epitelyum" ad› verilen hassas bir zar üzerinde bir-

birinden farkl› kokular› hissederiz. Burada 50 milyon kadar sinir hücre-

si bulunmaktad›r. Her bir sinir hücresi pek çok protein içerir. Bu prote-

inler, koku moleküllerinin uyum gösterebilece¤i flekilde çeflitli geomet-

rik flekillere sahiptirler. Bir koku molekülü, flekli uydu¤u sürece orada-

ki protein moleküllerinden birine tutunabilir. Böylelikle bu bölgede bir

kutuplaflma meydana gelir. Bu kutuplaflma bir elektrik enerjisi meyda-

na getirir ve alg›lanan kokunun elektrik sinyalleri aln›n hemen alt›nda-

ki koku alma alan›na ulafl›r.48 Burada farkl› hücrelerden gelen bilgiler de-

¤erlendirilir ve çeflitli beyin yap›lar›na gönderilerek, "koku"nun nas›l ve

neye ait oldu¤u belirlenir. Beyne gidecek bir sinyalin bafllamas› için mo-

lekülün yaln›zca bir parças›n›n belirlenen alana rahatça uymas› yeterli-

dir. Bu, daha önce tat alg›s›nda gördü¤ümüz tarzda bir anahtar-kilit sis-
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Burnun iç zar› üzerinde 50 milyon kadar sinir hücresi bulunmaktad›r. Bu hücreler ko-
ku moleküllerinin uyum gösterece¤i flekilde çeflitli geometrik flekillere sahiptirler.
Koku molekülü, flekline uyan proteine tutunabilir ve bir kutuplaflma bafllar. Kutuplafl-
ma elektrik sinyallerine dönüflür ve bu sinyaller çeflitli beyin yap›lar›na gönderilerek
kokunun nas›l ve neye ait oldu¤u belirlenir. 
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temidir. Alg›n›n gerçekleflebilmesi için iki fleklin birbirlerine tam olarak

uyum göstermesi, yani anahtar›n kilide uymas› ve bu iki molekülün bir-

birlerine kenetlenmeleri gerekmektedir. E¤er molekül bükülgense bir-

den fazla alana uyabilir. Bu durumda karmafl›k bir durum meydana ge-

lir ve kokular› birbirine benzetebilir veya ayn› anda tek bir koku ile bir-

den fazla nesnenin zihnimizde belirmesini sa¤layabiliriz. Örne¤in bur-

numuza gelen bir çiçek kokusudur, ama biz onu ayn› zamanda bir par-

füme veya bir meyveye benzetebiliriz. 

Kokunun alg›lanabilmesi için koku moleküllerinin uçucu ve suda

çözünebilir olmalar› gerekmektedir. Uçucu olmalar› koku epitelyumuna

ulaflabilmeleri için gereklidir. Moleküllerin çözünebilir olmalar› da pro-

teinlerin ve koku epitelyumundaki hücrelerin ç›kard›¤› s›v› olan mukus-

da çözünmeleri için önemlidir. Ancak e¤er molekül mukus içinde çözü-

nemezse, bu durumda mukustaki organik moleküller çözünemeyen mo-

lekülleri su vas›tas›yla özel olarak görevlendirilmifl baflka bölgelere ulafl-

t›r›rlar. Moleküller burada ilgili protein ile birleflebilirler.49 Böylelikle ay-

n› koku hissi oluflur. Yani bir baflka deyiflle koku moleküllerinin suda eri-

meme ihtimallerine karfl› da özel bir tedbir al›nm›flt›r. Beyin, flu veya bu

flekilde gelen koku molekülünü mutlaka alg›lamaktad›r. 

Kokular›n birbirlerinden "farkl›" olmalar›, biraz önce belirtti¤imiz

gibi esans› oluflturan koku moleküllerinin flekilleri ve bunlar›n ba¤land›-

¤› proteinlerin yap›lar› ile ilgilidir. Bir gülü koklad›¤›n›zda burnunuzda

moleküllerle proteinlerin birbirine uyum gösterdiklerinin ve kimyasal

bir faaliyet içinde olduklar›n›n fark›nda bile de¤ilsinizdir. Oysa gülden

size koku olarak ulaflan fley her zaman ayn›d›r ve ayn› tip proteinlerle

ba¤lant› kurar. ‹flte bu nedenle görmeseniz de, dokunmasan›z da, koku-

sunu duydu¤unuz anda onun "gül" oldu¤unu hemen anlayabilirsiniz.

Hiçbir zaman gülden gelen kokular, burnunuzdaki farkl› bir proteine

ba¤lanmaz ve sizde "çilek" hissi uyand›rmaz. Böyle bir yan›lg›ya bir an

bile düflmezsiniz. Çünkü bu moleküler yap› gerçekten de kusursuz bir

sistemle ifllemektedir. Buradaki kusursuz sistem sayesinde sadece iki ko-

ku aras›ndaki fark› de¤il, yeryüzünde bulunan, tan›y›p tan›mad›¤›m›z

birbirinden farkl› say›s›z koku molekülünü birbirinden ay›rt edebiliriz. 
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Molekülleri "Görürüz"

Gördü¤ümüz zaman da yine gözümüzdeki moleküller molekülle-

ri alg›lar. Bir nesne içindeki rengin elementlerini moleküller olufltur-

makta, ayn› zamanda d›flar›dan gelen ›fl›¤a yine gözümüzdeki molekül-

ler tepki vermektedir. 

Pek çok do¤al renk, bunlar› meydana getiren çok özel moleküller

sayesinde oluflur. Sokaktaki a¤açlar, koklad›¤›m›z bir çiçek, bu molekül-

ler sayesinde renklidirler. Sonbaharda bir yaprak bu moleküllerde mey-

dana gelen de¤ifliklikler nedeni ile renk de¤ifltirir. Cildinizin, saçlar›n›-

z›n ve gözlerinizin renginin sebebi de bu moleküllerdir. 

Renkleri meydana getiren ve bunlara cevap veren molekülleri ince-

lemeden önce gözün "görme" iflleminde nas›l bir faaliyet içinde oldu¤u-

nu hat›rlamakta fayda vard›r. Göz retinas› iki tip al›c› hücreden oluflur.

Bunlara çubuklar ve koniler ismi verilir. Bir milyar ya da daha fazla çu-

buk lofl ›fl›¤› alg›lar, ama renkler aras›nda ay›r›m yapamaz. 3 milyar ya

da daha fazla say›daki koni ise parlak ›fl›¤› alg›lar ve renkleri birbirin-

den ay›rt eder. Her bir al›c› hücre ›fl›¤a duyarl› molekülleri içerir ve ay-

d›nl›¤a karfl› verdikleri tepki, onlar›n beyne giden mesajlar›n› belirler.

Görme ifllemini sa¤layan retinal molekülü bir hidrokarbon grubu-

dur ve özel bir flekilde ba¤lanm›flt›r. Bu molekülü meydana getiren ba¤-
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Görme ifllemini sa¤layan retinal molekülü bir hidrokarbon grubudur ve özel bir flekilde ba¤-
lanm›flt›r. Ba¤›n özelli¤i bükülmez olmas› ve zincirdeki elektronlar›n gevflek bir flekilde birbir-
lerine tutunmas›d›r. Rahatça hareket eden bu elektronlar molekül üzerine düflen bir ›fl›ktan
enerjiyi kolayl›kla emebilirler.



lar›n en önemli özelli¤i bükülmezli¤idir. Bu nedenle zincir oldukça sa¤-

lamd›r. Ba¤lar›n ikinci özelli¤i ise zincirdeki elektronlar›n gevflek bir bi-

çimde birbirlerine tutunmalar›d›r. Bunun anlam› fludur: Gevflek bir bi-

çimde birbirlerine tutunan elektronlar yeni bölgelere kolayl›kla hareket

edebilirler. Elektronlar›n rahat hareketleri nedeniyle molekül üzerine dü-

flen herhangi bir ›fl›ktan enerjiyi kolayl›kla emebilir ve bu enerjiyi, kendi

elektronlar›n›n yeni bir düzenlemeye girebilmeleri için saklayabilir. 

Bu özellik bizim için son derece önemlidir. Çünkü retinal molekülü,

bu sayede üzerine düflen her türlü ›fl›¤› alg›lamaktad›r. Çevremizdeki her

türlü detay› kusursuz olarak görmemizi sa¤layan sistem budur. Allah,

gözlerimizdeki mucize sistemin s›rr›n› rahatl›kla hareket edebildikleri

için kolayca enerji depolayan elektronlar›n varl›¤›na ba¤›ml› k›lm›flt›r. Bu

kompleks sistemler, yaln›zca Allah'›n "Ol" demesi ile var olmufltur. Allah

Kuran'da bu gerçe¤i flu flekilde bildirmifltir:

O, gökleri ve yeri hak olarak yaratand›r. O'nun "ol" dedi¤i gün (her-

fley) oluverir, O'nun sözü hakt›r. Sur'a üfürüldü¤ü gün, mülk O'nun-

dur. O, gayb› ve müflahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet

sahibi oland›r, haberdar oland›r. (Enam Suresi, 73)
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RENKLERİN KAYNAĞI OLAN MOLEKÜLLER

YYaaflflaamm  ZZiinncciirriinniinn  EEnn  ÖÖnneemmllii  EElleemmaann››::  KKlloorrooffiill  MMoolleekküüllüü

Fotosentez, yeflil bitkilerin ve baz› tek hücreli mikroorga-

nizmalar›n gerçeklefltirdi¤i kimyasal bir ifllemdir. Buna gö-

re bu canl›lar Günefl ›fl›nlar›n› bir enerji kayna¤› olarak kul-

lanarak, karbondioksit ve hidrojeni birlefltirirler ve bu yol-

la besin ve oksijen üretirler. Günefl enerjisini bedenimize ala-

bilmemizin tek yolu ve yeryüzündeki oksijen döngüsünün

tek kayna¤› bu canl›lar›n gerçeklefltirdikleri fotosentez ifllemi-

dir. Fotosentez gibi bir ifllem olmadan, yeryüzünde canl› haya-

t›ndan bahsetmek mümkün de¤ildir.

Fotosentezi yeryüzünde belirli canl›lar›n gerçeklefltirebil-

mesinin tek sebebi bu canl›lar›n "klorofil" molekülüne sahip

olmalar›d›r. Bu mucize moleküle sahip olan canl›, besin elde

edebilmek, k›sacas› yaflayabilmek için art›k baflka kaynakla-

r›n varl›¤›na ihtiyaç duymayacakt›r. O, enerjisini ve besinini

Günefl'ten do¤rudan alabilir. Ancak böyle bir molekülün var-

l›¤› ve bu molekülün ifllemlerini gerçeklefltirmesi çok da ko-

lay de¤ildir. Bunun bir göstergesi, klorofil molekülünün yap›-

s›n›n bilinmesine ve 21. yüzy›l›n üstün teknolojisine ra¤men,

hala fotosentez sisteminin bir benzerinin yapay olarak ger-

çeklefltirilememifl olmas›d›r. Bir yaprak içinde bu molekülün

harekete geçebilmesi ve görevini yerine getirebilmesi için

yüzlerce enzim görev yapmaktad›r.

Fotosentez s›ras›ndaki ifllemler son derece komplekstir.

Klorofil, Günefl'ten gelen ›fl›¤› alarak kimyasal enerjiye çevirir.

Bunun ard›ndan, elektron transfer sistemi ad› verilen bir ifl-

lem bafllar. Bu ifllem gerçekleflirken su molekülleri parçalan›r.

Suyun parçalanmas› sonucunda serbest kalacak olan atom-

lar hidrojen ve oksijendir. Serbest kalan bu atomlardan

hidrojen atomu bitki içerisinde tekrar kullan›l›rken,
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oksijen atomlar› atmosfere b›rak›l›r. Fotosentez ifllemi yapan bitkinin

yeryüzünde oksijen dengesini sa¤lamas›n›n nedeni budur. fiu an solu-

du¤umuz oksijen herhangi bir yeflil bitkinin, sahip oldu¤u klorofil mo-

lekülü sayesinde parçalad›¤› suyun oksijenidir. E¤er bu molekül veya

bu molekülün hareketlenmesini sa¤layan enzimler olmasayd›, flu anda

varl›¤›m›zdan eser olmayacakt›.

Klorofil molekülünü ihtiva eden yap› kloroplast pigmentidir. Bu

pigmentin içinde küçük ve yuvarlak yap›lar bulunur. Bu yap›lara grana

ad› verilir. Klorofil molekülleri granalar›n içinde bulunurlar ve fotosen-

tez basamaklar›n›n baz›lar› bu bölgede meydana gelir. Kloroplast pig-

menti Günefl ›fl›¤›na maruz kald›¤›nda hareketlenmeye bafllar ve yaprak

hücresinin içinde sürekli olarak dolan›r. Bu hareketin nedeni ise Günefl

›fl›¤›ndan maksimum verim alabilmesidir. Kloroplast pigmentinin rengi

yeflildir. Fotosentez yapabilen canl›lar›n yeflil renge sahip olmalar›n›n se-

bebi budur. Pigmentin yeflil renge sahip olmas›n›n nedeni de hem mor

hem de k›z›l ›fl›¤› emebiliyor olmas›d›r. Bu renkleri oluflturan dalga boy-

lar› fotosentez ifllemi için önemli birer enerji kayna¤›d›rlar.

Bu küçücük molekülün gerçeklefltirdi¤i ifllemin çap› gerçekten de

son derece büyüktür. Yap›lan tahmini hesaplara göre yeryüzünde her y›l

bitkiler taraf›ndan kullan›lan su miktar› 280 milyar ton, CO2 miktar› 680

milyar ton ve bu maddelere karfl›l›k olarak atmosfere b›rak›lan oksijen

miktar› ise 500 milyar tondur.50 Bu rakamlar, bu molekülün

gerçeklefltirdi¤i ifllemlerin ne kadar önemli oldu¤unu

bir kez daha göstermektedir. Yeryüzündeki tüm yeflil

yapraklar›n her hücresine büyük bir itina ve kusur-

suz bir düzen ile bu mucize molekül yerlefltirilmifl

ve bu molekülün harekete geçmesi için yüzlerce en-

zim görevlendirilmifltir. Fotosentez, canl›l›¤›n köke-

nini rastlant›larla aç›klamaya çal›flan evrimcileri tek

bafl›na çürütmeye yeten büyük bir yarat›l›fl delilidir. 
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çekirdek

kloroplast
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Yeflil bitkilerin yaprak
hücreleri içinde, klorop-
lastlar fotosentez fabrika-
s› gibi çal›fl›rlar. Bir dizi
reaksiyon, su ve karbon-
dioksitten, oksijen ve gli-
koz üretir. Her kloroplas-
t›n içinde grana (afla¤›da)
ad› verilen özel paketçik-
ler vard›r. Granalar Gü-
nefl enerjisini kimyasal
enerjiye dönüfltüren, ›fl›-
¤a duyarl› elektronlar›
kullanan proteinleri ve
gerekli enzimleri içerirler.

Bir glikoz molekülünün
oluflmas› için 6 su mo-
lekülü ve 6 karbondiok-
sit molekülü gereklidir.
Bu flekilde 6 oksijen
atomu aç›¤a ç›kar.



BBiirr  BBaaflflkkaa  EEnneerrjjii  KKaayynnaa¤¤››::  KKaarrootteenn  MMoolleekküüllüü  

Turuncu renk, karoten molekülünün eseridir. Karoteni meydana

getiren ba¤lar, retinal molekülünü meydana getirenler ile ayn›d›r. Bu

ba¤lar, iki özellik gösterir. Birincisi; karoten ve retinal molekülleri bu

ba¤lar nedeni ile kat› ve bükülmezdir. ‹kinci ise; bu moleküllerin gev-

flekçe tutunan elektronlar› düflük enerjili bir ›fl›k görseler bile hemen ha-

reketlenmeye ve bu ›fl›¤› kendi bünyelerine almaya haz›rd›rlar. 

Karoten çivit mavi ›fl›¤› emebilir ve bundan dolay› da turuncu gö-

zükür. Havuca rengini veren özel molekül budur. Sütün soluk krem ren-

gi ve tereya¤›n sar› rengi karoten moleküllerinin varl›¤›ndan kaynaklan-

maktad›r. Etlerin ya¤lar› da yine hayvanlar›n yedi¤i karoten nedeni ile

hafif sar›ms› renk al›r ve hidrokarbon yap›s›ndan dolay› bu karoten mo-

lekülleri ya¤ içerisinde erir. Alg ve yeflil bitkiler gibi fotosentetik orga-

nizmalarda karoten, klorofil ile birlikte oluflur. Karotenin rolü, klorofil

taraf›ndan emilemeyen Günefl ›fl›nlar›n›n bir k›sm›n› bir dereceye kadar

toplamakt›r. Bir yaprakta, genellikle her üç klorofil molekülüne karfl›l›k

bir adet karoten molekülü bulunmaktad›r. Yaprak ne kadar koyu yeflil

olursa içinde o kadar fazla karoten konsantrasyonu bulunuyor demek-

tir. Karotenin sar› turuncu rengi sonbahara kadar klorofil taraf›ndan ör-

tülü kal›r. Sonbahar gelip de klorofil molekülü bozuldu¤unda, karoten

molekülü iyice kendisini gösterir.51 Sonbaharda yapraklar›n sararmas›-

n›n, bitki örtüsündeki muazzam renk de¤ifliminin nedeni iflte budur. 

Yeryüzünde bu özelliklere sahip olan, dünyaya hayat veren, mev-

simler aras›nda estetik bir çeflitlilik sa¤layan karoten ve klorofil özelli¤i-

ne sahip bir baflka molekül bulunmamaktad›r. Bu moleküllerin bir ben-

zeri, suni olarak bile sa¤lanamamaktad›r. Bunlar, evrendeki di¤er her-

fley gibi Allah'›n birer nimetidirler. Evrimin iddia etti¤i kör tesadüflerin

bu küçücük moleküllere benzer bir molekül daha ortaya ç›karmas›

mümkün de¤ildir. ‹nsan, sahip oldu¤u herfleyde, yapt›¤› her iflte Allah'a

muhtaç bir varl›kt›r. Bunu anlamak için flu gerçe¤i görmesi yeterlidir:

Yeryüzündeki tek bir molekülün yoklu¤u kimi zaman insan›n varl›¤›n›

tümüyle sona erdirebilir. Bu kitapta örnek verilen moleküllerin hemen

her biri bunun aç›k birer örne¤idir. 

HArun yahya

128



129



RReennkk  ÜÜrreetteenn  BBaaflflkkaa  BBiirr  MMoolleekküüll::  MMeellaanniinn  

Melanin molekülleri de, karoten moleküllerini oluflturan ba¤larla

ba¤lanm›fllard›r. Melanin sahip oldu¤u ba¤lar sayesinde etraf›ndaki bü-

tün ›fl›¤› emebilir. Dolay›s›yla melanin içeren bir obje siyah görünür. Me-

lanin molekülleri, protein moleküllerine ba¤lan›r ve renkleri sar›dan

kahverengiye, hatta siyaha kadar de¤iflen granüller içinde birikirler. Bi-

riken bu granüller cildimize ve saç›m›za kendine has rengini veren gra-

nüllerdir. Moleküllerin granüller içinde birikme flekline göre saçlar›m›z

sar› veya kahverengi ya da siyah olmaktad›r. 

Melanin ayn› zamanda bukalemunun renk de¤ifltirme mekanizma-

s›n›n da bir parças›d›r. Bu mekanizmada molekül, derinin içindeki ka-

nallar boyunca tafl›n›r ve alt k›s›mda bulunan daha parlak pigmentleri

kapatmak için u¤rafl›r. Ahtapot gibi kendisini koyulaflt›ran hayvanlar da

ayn› flekilde bu molekülden faydalan›rlar. Bedenlerinde meydana gelen

renk de¤iflikliklerini, melanin granüllerinin yay›lmas› sayesinde elde

ederler. Melanin granülleri tekrar biraraya gelip topland›¤›nda ise deri-

nin rengi aç›l›r. 

Farkl› biçimlerdeki melaninler de meyve çürüdü¤ü zaman oluflur-

lar. Oluflumlar›n›n nedeni, meyvenin hücre duvar›n›n zarar görmesidir.

Bu zarar, fenol oksidaz ad› verilen bir enzimin hücre içinde harekete

geçmesine neden olur. Bu enzim; limon, kavun ve domateste bulunmaz.

‹flte bu nedenle bu bitkiler çürüdüklerinde kolayca kahverengileflmez-

ler. Ancak fleftali gibi meyvelerde çürüme ile meydana gelen kahveren-

gileflme, melanin molekülünün bir sonu-

cudur. Melanin ayr›ca çay›n koyu rengin-

den de sorumlu olan bir moleküldür. 

Melanin hakk›nda verdi¤imiz bütün

bu bilgilere dayanarak onu sadece renk

üretmekle sorumlu bir molekül olarak dü-

flünmemeliyiz. Çünkü melanin sadece

renk vermez, ayn› zamanda ultraviyole

›fl›nlara ve görünür ›fl›¤a karfl› da bir koru-
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ma sa¤lar. Cildimiz d›flar›daki zararl› ve afl›r› ›fl›klardan melanin saye-

sinde korunmaktad›r. E¤er bu pigment olmasayd› cildimiz kolayl›kla bi-

ze ulaflabilen ultraviyole ›fl›nlar nedeni ile k›sa sürede zarar görecek, ni-

teli¤ini yitirecek ve k›sa sürede ölecekti. Nitekim melanin molekülünün

eksikli¤i ile sonuçlanan baz› kal›tsal hastal›klar, örne¤in albinizm; deri,

saç, kirpik ve kafllar›n kendine has renginin kaybolmas›na neden olur ve

cildi söz konusu ›fl›nlara karfl› oldukça hassas bir duruma getirir. Bu has-

talar melaninin özel korumas›ndan mahrum kald›klar› için k›sa sürede

deri kanseri olabilmektedirler. 

Bu koruma en hassas ve en de¤erli organlar›m›zdan biri olan göz-

de de devam eder. Göz renginizin kayna¤› melanindir. Ancak melanin

göze sadece renk vermekle kalmaz, koruyucu özelli¤i sayesinde gözün
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lensini ultraviyole ›fl›nlar›na karfl› korur ve katarakt riskini azalt›r. Nor-

mal flartlarda göz, ultraviyole ›fl›nlardan en fazla etkilenebilecek olan or-

gand›r. Ama melaninin varl›¤› sayesinde böyle bir risk ile karfl› karfl›ya

kalmay›z. Melanin ayr›ca retinan›n dokusuna uygun olmayan ve retina-

ya zarar verecek olan farkl› renkleri de filtre ederek ekstra bir koruma

sa¤lar. Böylece merkezi görme, hiçbir zaman d›flar›daki ›fl›ktan etkilen-

mez, zarar görmez. Mavi ›fl›¤› ve göz kamaflt›r›c› ›fl›klar› da azaltt›¤›n-

dan görüfl kalitesini art›r›r. Bir yandan da mavi ›fl›¤› tamamen elemedi-

¤i için renk dengesi korunmufl olur.52

Sonuçta, gözün korunmas›ndan renk kalitesine kadar gözle ilgili çe-

flitli ayarlar melanin molekülünün faaliyetlerine ba¤›ml› k›l›nm›flt›r. Bir

molekülün gözü "korumay›" bilmesi, Allah'›n kusursuz tasar›m›n›n bir

eseridir. Molekülün herfleyden önce gözün görmeye yarayan bir organ

oldu¤unu anlamas› ve ›fl›¤a karfl› hassasiyetini tahmin etmesi gerekmek-

tedir. Bütün bunlar›n üzerine kendi koruyucu özelli¤inin fark›nda olma-

s› ve gidip bu hassas organ›n bulundu¤u yere yerleflmesi gerekmektedir.

Bütün bunlar elbette bir fluur gerektirir. ‹flte bu fluurun kayna¤›n› fark e-

den insanlar ak›llar›n› kullanabilir ve hiçbir fleyin kendili¤inden var ol-

mad›¤›n› anlarlar. Melaninin gözün içinde gerekli yerde, gerekti¤i oran-

da var olmas›, kuflkusuz amaca yönelik bir tasar›m›n varl›¤›n› gösterir.

Bunun anlam›, yarat›l›flt›r. Yarat›lan herfley, en ufak bir flüpheye aç›k ka-

p› b›rakmayacak flekilde net ve kusursuzdur. Bu kusursuzlu¤u görmek

kolayd›r, çünkü bu eflsiz yarat›l›fl evrenin her noktas›ndad›r. Ama bunu

anlay›p idrak etmek, flükrü ve takdiri onun sahibine yöneltmek ancak

ak›l iflidir. Etraflar›ndaki muhteflem yarat›l›fl› izleyip, Allah'a flükreden

müminler ayette flu flekilde tan›t›l›r:

fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile gündüzün ardarda

geliflinde temiz ak›l sahipleri için gerçekten ayetler vard›r. Onlar,

ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve göklerin

ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz,

Sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi ateflin azab›n-

dan koru." (Al-i ‹mran Suresi, 190-191)
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Bütün bu renk moleküllerinin ve onlar›n özelliklerinin tan›t›lmas›-

n›n sebebi, etraf›m›zda her an gördü¤ümüz canl›l›¤›n ve renklili¤in as-

l›nda yine elektronlar›n hareketinden baflka bir fley olmad›¤›n› göster-

mek içindir. Söz konusu pigmentler yine do¤adaki 109 atomdan birkaç

tanesinin çeflitli flekillerde ba¤lanmas›ndan oluflmufl ve bu defa bir ma-

sa, tuz veya tu¤la de¤il de renk pigmenti olmufllard›r. Allah, bu çeflitli-

li¤i sa¤lamak için sadece söz konusu atomlar› de¤il, ayn› zamanda bun-

lar›n ba¤lanma flekillerini de sebep k›lm›flt›r. Var olan herfley temelde

birbirinden hiçbir fark› olmayan proton, nötron ve elektronlardan olufl-

maktad›r. Ancak bunun sonucunda ortaya ç›kan bu genifl alem gerçek-

ten de göz kamaflt›r›c›d›r. Bu alemde bulunan herfley Allah'›n dilemesiy-

le meydana gelmifl bir sanatt›r. ‹htiflaml› ve benzersizdir. Tüm bunlar›

yaratm›fl olan Yüce Rabbimiz'in kudretini sergiler. Kuflkusuz ki Allah,

bunlar›n benzerlerini ve çok  daha üstünlerini yaratmaya kadirdir.

Evrimciler, Allah'›n muhteflem yarat›fl›n› tesadüflerle aç›klamaya

çal›flt›klar› için, Allah'›n varl›¤›n› inkar etme yan›lg›s›na düflerler. Oysa

Allah'›n varl›¤› her yerdedir. Yarat›lm›fl olan her varl›k, en küçük zerre-

sine kadar tüm detaylar› ile O'nun sanat›n›n birer parças›d›r. Bu kitab›n

konusu olan moleküller de dahil olmak üzere, yerde ve gökte olan her-

fley, en küçü¤ünden en büyü¤üne kadar, Rabbimiz'in büyüklü¤ünü ve

gücünü sürekli olarak ve aç›kça ilan etmektedir. Rabbimiz bu gerçe¤i

ayetlerinde flöyle belirtir:

O Allah ki, O'ndan baflka ilah yoktur. Gayb› da, müflahede edilebi-

leni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. O Allah ki, O'ndan

baflka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddûs'tur; Selam'd›r; Mü'min'dir;

Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'd›r; Mütekebbir'dir. Allah, (müfl-

riklerin) flirk kofltuklar›ndan çok yücedir. O Allah ki, yaratand›r, (en

güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'flekil ve suret' verendir.

En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu

tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 22-24)
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nsanlar›n ak›llar›na "kristal" dendi¤inde ço-

¤unlukla "kristal bir vazo", belki biraz daha bi-

limsel olarak "kar kristalleri" gelir. Ancak, kris-

talin gerçekte ne oldu¤u, moleküler seviyede

kusursuz ve muhteflem bir sanat eseri oldu¤u

pek bilinmez. 

Kristaldeki benzersiz geometri, onu ilk keflfeden bilim adamla-

r›nda hayranl›k uyand›rm›fl, bu mükemmelli¤in s›rr› pek çok uzma-

n›n uzun u¤rafllar› sonucunda çok yak›n bir zamanda anlafl›lm›flt›r.

Allah'›n sergiledi¤i bu benzersiz geometri sanat›n›n ne oldu¤unu an-

layabilmek için önce moleküllerin girdi¤i üç farkl› hali incelemek ye-

rinde olacakt›r. 

Molekülün Nitelik Değiştirdiği 3 Farklı Hal

Pek ço¤umuz "maddenin üç hali"ni biliriz. Buna verilen en bi-

linen örnek "su"dur. Su normal halinde iken s›v›, dondurulunca

buz yani kat›, ›s›t›l›nca da buhar yani gaz haline geçer. ‹flte bir mad-

denin molekül yap›s›n› kaybetmeden kazand›¤› bu durum de¤iflikli¤i

maddenin üç farkl› halidir. Ancak her madde bu üç farkl› hale girmez.

Örne¤in barutu ›s›t›rsan›z onun gaz haline ulaflamazs›n›z. Barut ›s›t›-

l›nca patlar ve tamamen farkl› bir molekül olur. Cam ise so¤utuldu-

¤unda bir kat› olmaz, sadece sertleflir. Bir cam bardak asl›nda san›ld›-

¤›n›n aksine s›v›d›r.53 Onu kat› zannetmemizin sebebi oldukça sert olu-

fludur. Çok eski dönemlerden kalm›fl olan cam bardak ve vazolar›n alt

k›s›mlar›nda kal›n bir cam katman›n›n oluflma nedeni cam›n gözle gö-

rülmeyen bir miktarda sürekli olarak afla¤›ya do¤ru ak›yor olmas›d›r. 

"Kristal" ad›n› verdi¤imiz fley, maddelerin kat› haldeyken sahip

olduklar› geometrik molekül yap›s›d›r. Bunu daha iyi anlayabilmek

için flu örne¤i düflünmeliyiz. Su; gaz, s›v› ve kat› halinde de ayn› mo-

leküler özelliklere sahiptir ve H2O formülü ile tan›mlan›r. S›v› haldey-

ken suyu oluflturan moleküller birbirlerinin üzerinden kayar, gaz ha-

lindeyken moleküller birbirlerinden ba¤›ms›z olarak genifl bir alana

yay›l›rlar. Ancak su kat› haldeyken, suyu oluflturan moleküller son
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derece simetrik ve kusursuz bir düzen dahilinde peflpefle dizilir ve "kris-

talleflirler". Böylelikle buz oluflur. Maddenin, kat›laflt›¤› anda benzersiz

bir flekil ve geometrik düzen elde etmesi o maddenin "kristalleflmesi-

dir". Bir madde so¤udu¤unda e¤er bu simetrik düzeni elde edemiyorsa

o zaman o madde kat› de¤ildir. Cam›n "kat›" olarak kabul edilmemesi-

nin nedeni de budur. Cam› oluflturan moleküller so¤utuldu¤unda kris-

tal bir yap› kazanmazlar. Yani moleküllerdeki ve atomlardaki dizilim

düzenli de¤ildir. Böyle bir düzenlili¤i sa¤layamayan bir madde kristal-

leflemez, dolay›s›yla da kat› hale hiçbir zaman ulaflamaz. 

Kristaldeki Kusursuz Tasarım 

Atomlar, bir molekülü oluflturabilmek için çeflitli flekillerde birleflirler.

Ortaya ç›kard›klar› flekil üç boyutlu bir flekildir ve bu flekil ortaya ç›kan

molekül için son derece önem-

lidir. Daha önce de belirtildi¤i

gibi, molekülün ifllev görebil-

mesi, örne¤in birbirlerine ba¤-

lanm›fl olan sodyum ve klorür

atomlar›n›n bir tuz molekülü

say›labilmeleri ancak bu üç bo-

yutlu fleklin sa¤lanmas› ile

mümkün olabilir. Molekül ay-

n› atomlara sahip olsa, ama

atomlar› farkl› flekilde ba¤lansa, bu art›k tuz de¤il bir baflka molekül ola-

cakt›r. Bir maddeyi oluflturan moleküller ve atomlar en düzenli flekillerini

kat› hallerindeyken elde ederler. Meydana getirdikleri flekiller üç boyutlu

geometrik flekillerdir ve meydana gelen prizmalarda aç›lar›n belirli oran-

lar› vard›r. Bu oranlar molekülü oluflturan parçalar›n hiçbirinde hiçbir za-

man bir de¤iflikli¤e u¤ramaz. Bu düzen öyle mükemmeldir ki, tek bir atom

bile s›ralamay› bozmaz, atomlar›n birbiriyle birlefltikleri aç›lar aras›nda 1

derecelik bile bir sapma olmaz. 60 derecelik aç›larla birleflmifl olan atomlar

hiçbir zaman 61 derece ile birleflmezler. Siz bu kat›y› ›s›tsan›z, s›v› haline

getirseniz, sonra buharlaflt›rsan›z ard›ndan tekrar onu so¤utsan›z, söz ko-
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nusu madde yine "ayn›" mükemmel fleklini alacak, atomlar adeta nerelere

yerleflmeleri gerekti¤ini bilircesine birbirlerine ayn› flekilde ba¤lanacak ve

aralar›nda yine ayn› hassas aç›lar meydana gelecektir. Yeniden biraraya

geldiklerinde yine 1 derecelik bir hata bile meydana gelmeyecek, atomlar

biraraya gelerek, e¤er daha önce alt›gen prizma meydana getirmifllerse,

mutlaka yine alt›gen prizma oluflturacaklard›r. 

Bu mükemmel düzenin madde içinde ne kadarl›k bir alanda mey-

dana geldi¤ini anlamak kusursuzlu¤un çap›n› fark edebilmek aç›s›ndan

son derece önemlidir. Bir atomun çap› 3 cm.'in yaklafl›k yüz milyonda bi-

ri kadard›r. 3 cm. kristalin içinde ise 100 milyon kere 100 milyon kere 100

milyon atom vard›r. (100.000.000 X 100.000.000 X 100.000.000). E¤er 3

cm.'nin milyonda biri kadarl›k bir alanda düzenli bir ilerleme görülüyor-

sa bu maddeye kristal denilebilir. Dolay›s›yla her kristal düzenli bir s›ra-

lamaya sahip olan bir milyon atoma sahiptir.54 Fakat sizler bu büyüklü¤ü

hala mikroskop alt›nda göremezsiniz. Dolay›s›yla kat› bir maddeyi örne-

¤in bir metali ne kadar çok parçaya ay›r›rsan›z ay›r›n yine elinizde kris-

taller vard›r. Çünkü geriye kalan parçalarda yine atomlar ayn› düzenle-

rini korumaktad›rlar. E¤er siz bu metal parçalar›n› toz haline getirirseniz,

elinizde yine kristaller kal›r. Ancak bu tozlar› veya metalin tamam›n› eri-

tirseniz, kristal yap›y› büyük ölçüde kaybedersiniz. 
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Kristallerin düz yüzeyine "yüz" ad› verilir. ‹ki yüzün birleflti¤i yer

ise "kenar" olarak adland›r›l›r. ‹ki kenar›n birleflti¤i yer ise "köfle"dir. Bir

yüzü çevreleyen kenarlar genellikle üçgen, kare gibi basit düzlemsel fle-

killer olufltururlar. Bütün kristali meydana getiren yüzler birleflti¤inde

ise küp, dörtgen ya da alt›gen prizmalar meydana gelir. Bazen bu yap›

çok daha kompleks olur. Ancak yap›n›n kompleksli¤i artt›kça ortaya ç›-

kard›¤› simetri çok daha mükemmelleflir. Yüzler, her köflede mükemmel

bir aç› ile birbirlerine ba¤lanm›flt›r ve bu aç›lar hiçbir aflamada bir de¤i-

fliklik veya bir bozukluk göstermemektedir. Prizmalar birbirini takip

eder ve bu düzgün geometrik flekiller aras›nda milimetrenin binde biri

kadarl›k bile bir flaflma meydana gelmez. 

Kristalin yap›s›n›n bozulmas› ise maddenin tümüyle farkl› bir flekil

almas› veya da¤›l›p gitmesi anlam›na gelir. Bu da do¤adaki tüm düzeni

bozacak, tan›y›p bildi¤imiz pek çok maddeyi ortadan kald›racakt›r. K›sa-

cas›, bu düzende kusursuzlu¤un hakim olmas› zorunludur ve bu kusur-

suzlu¤un ve düzenin her an koruma ve gözetim alt›nda olmas› gerek-

mektedir. Elbette bu da yarat›lan herfleyin her an Allah'›n korumas› alt›n-
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da oldu¤unu gözler önüne seren bir baflka önemli gerçek ve mucizedir. 

Birbirlerinden farkl› moleküller ayn› ortamda olsalar da, sahip ol-

duklar› özel kristal yap›lar› nedeni ile birbirlerine kar›flmaz ve özellikle-

rini yitirmezler. Örne¤in ayn› s›cak suyun içine att›¤›n›z tuz ve fleker

kristalleri k›sa bir süre içinde erir ve s›v› hale geçerler. Ama siz bu suyu

buharlaflt›rd›¤›n›zda suyun içinde erimifl olan tuz ve fleker ayr› ayr› kris-

talleflecek ve ayn› eski yap›lar›na kavuflacaklard›r.55 Hiçbir zaman tuzda

bulunan atomlar farkl› aç›larla birbirlerine ba¤lanmayacak, molekülle-

rin s›ralamalar› de¤iflmeyecektir. Zaten bu s›ralamada bir de¤iflimin ol-

mas› durumunda tuz baflka bir molekül haline gelecektir. 

Bütün bu uyum ve düzen neden bu kadar önemlidir? Bizim görme-

di¤imiz, ço¤umuzun fark›nda bile olmad›¤› bu alemde moleküllerin en

hatas›z aç› de¤erlerini koruyarak mükemmel bir geometrik düzen ile

birleflmeleri neden bu kadar gereklidir? Neden kendilerine has özel fle-

killere sahiptirler? Neden bu flekilleri asla kaybetmezler? Bu özelliklere

sahip olmasalard› gerçekten yeryüzünde bafl›bofl atomlara ve flekilsiz

moleküllere mi sahip olurduk? 

E¤er Allah dileseydi elbette etraf›m›zda gördü¤ümüz çeflitlili¤in

oluflmas› için herhangi bir flekle veya geometrik bir uyuma gerek olmaz-

d›. E¤er Allah dileseydi maddenin var olmas› için ne atomlara ne mole-

küllere ihtiyaç olmazd›. Allah'›n bu mikro alemi kusursuz bir kompleks-

likle yaratmas› çok önemli bir hikmet üzerinedir. Allah, var olan herfle-

yin en küçük zerresine kadar Kendi üstün sanat›n›n eseri oldu¤unu gös-

termektedir. Bu o kadar önemli bir gerçektir ki, Allah'›n varl›¤›n› inkar

etmek için bir çaba içinde olanlar bile bu mükemmellik karfl›s›nda bir

aç›klama getirememekte, çaresizli¤e düflmekte ve karfl›lar›ndaki yarat›-

l›fla hayranl›k duymaktan kendilerini alamamaktad›rlar. En küçük bir

zerrede bile üstün bir sanat›n var olmas›, insanlar›n tümüne Allah'›n d›-

fl›nda hiçbir gücün olamayaca¤›n› aç›kça kan›tlamaktad›r. Allah ayetin-

de flöyle belirtir:

fiu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi

Allah'›nd›r. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve

güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Casiye Suresi, 36-37)
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Kristalin Kusursuz Yapısına Birkaç Örnek

Kayalar› oluflturan mineraller en çok bilinen kristal örneklerini tefl-

kil ederler. Kuvarz, cevher ve yar› de¤erli kristal gibi madenlerin tüm

kat› kabuklar› da mükemmel birer kristaldir. Kayalar›n kristal olmalar›

flu gerçe¤i ortaya ç›kar›r: Yeryüzünün bütün kat› kabu¤u kusursuz dü-

zendeki atomlar›n oluflturdu¤u bir kristal yüzeydir.56 E¤er sizin, bu mü-

kemmel görüntüyü ç›plak gözle görme imkan›n›z olsayd›, kuflkusuz

karfl›n›zdaki manzara karfl›s›nda hayranl›k duyard›n›z. Çünkü bast›¤›-

n›z her yerin, düzgün geometrik flekillerle birbirine ba¤lanan ve kesin-

tisiz olarak ilerleyen bir düzlem oldu¤unu görür, bu manzaran›n etraf›-

n›zda görebilece¤iniz herfleyden daha düzgün oldu¤unu anlard›n›z. En

küçük zerresinde bile üstün bir simetri ve esteti¤in hakim oldu¤u bu ku-

sursuz yap›n›n ayaklar›n›z›n alt›na serilmifl oldu¤unu fark ederdiniz.

Bunun heybetini ve ayn› zamanda da güzelli¤ini, yaflad›¤›n›z her an his-

sederdiniz. Asl›nda sizler yerkabu¤u üzerinde yürüdü¤ünüz her an bu

mükemmel dizayn ile karfl› karfl›yas›n›z. Sizi yan›ltan sadece bu üstün

sanat› ç›plak gözle göremiyor oluflunuz. 

Çok yak›ndan tan›d›¤›m›z bir baflka kristal örne¤i de kar kristalle-

ridir. Birbirleriyle gevflek bir flekilde ba¤lanarak kar tanesini meydana

getiren kristaller birbirlerinden o kadar farkl› flekillerde oluflurlar ki,

hiçbir kar tanesi bir di¤erine benzemez. Karl› bir günde sadece bir bü-

yüteçle bile kar tanelerinin birbirlerinden tamamen farkl› flekillere sahip

oldu¤unu aç›kça görebilirsiniz. Yeryüzüne birbirinin ayn›s› olan bir çift

kar tanesinin düflme ihtimali oldukça zordur. fiimdi sadece bulundu¤u-

nuz yere y›lda ne kadar kar tanesinin düfltü¤ünü bir düflünün. Bol kar

ya¤an da¤lar› ve her zaman s›f›r›n alt›ndaki s›cakl›¤› ile kutuplar› bir

düflünün. Bütün bunlar› bir kenara b›rak›p bir genelleme yap›n ve her

y›l dünyaya düflen kar miktar›n› bir düflünün. fiafl›rt›c› olan fludur: Eli-

nizde bir imkan›n›z olsa ve bütün bu ya¤an tanelerini biraraya getirip

inceleyebilseniz hepsinin birbirlerinden tamamen farkl› olduklar›n› gö-

rürsünüz. Bunun nedeni, kar tanelerini meydana getiren su molekülle-

rinin moleküler özelli¤i ve kar kristallerinin buna ba¤l› olarak farkl› ge-

ometrik yap›larda oluflmalar›d›r. 
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Tüm su moleküllerinin yap›s› temelde ayn› olmas›na ra¤men bu

moleküller bazen birbirinden farkl›laflabilirler. Oluflan her 5000 su mo-

lekülünden birinde hidrojen atomu yerine bir doteryum atomu buluna-

bilir. Ve her 500 molekülün birinde 16 kütle numaral› oksijen yerine 18

kütle numaral› oksijen bulunabilmektedir. Bu farkl›l›k, biraraya gelerek

kristalleflen buzlar aras›nda bir kombinasyonun meydana gelmesine ne-

den olur. Çünkü tek bir kar tanesinde 1018 su molekülü bulunmaktad›r.

Su moleküllerinin yukar›da anlatt›¤›m›z farkl›laflmalar› nedeni ile tek

bir kar tanesini meydana getiren moleküllerin 1015 tanesi di¤erlerinden

farkl› olacakt›r. Bu hesaba göre, iki kar tanesinin tamamen ayn› düzen-

lemeye ve flekle sahip olmas› 1024'de bir ihtimaldir. Ve böyle bir ihtima-

lin, evrenin bafllang›c›ndan bu yana gerçekleflmifl olma olas›l›¤› s›f›rd›r.57

As›l dikkat çekici olan meydana gelen bu sonsuz çeflitlilikteki tüm

kar tanelerinin mükemmel ve kusursuz bir simetriye sahip olufllar›d›r. 
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Birbirlerine gevflek ba¤larla ba¤l›
olan kar kristalleri, su molekülle-
rinin yap›s›n›n farkl›laflmas›ndan
dolay› birbirlerinden farkl› flekil-
lerde oluflurlar. Bu nedenle yer-
yüzüne birbirinin ayn›s› olan bir
çift kar tanesinin düflme ihtimali
oldukça zordur. 



Bir kar ta-

nesi küçük bir toz ta-

nesi etraf›nda oluflmaya

bafllar. Bu sadece birkaç

mikron büyüklü¤ündedir.

Meydana gelen bu mikrosko-

bik flekil alt›gendir ve bu yap› bu-

zun kendi yap›s›ndan yani suyun mo-

leküler özelliklerinden kaynaklan›r. Oluflan bu

kristal gitgide büyür ve köflelerinden itibaren küçük kollar oluflmaya

bafllar. Hava so¤udukça bu kollar›n büyümesi biraz daha h›zlan›r. Hava

de¤iflimlerine maruz kald›kça, oluflan bu yap› üzerinde k›lcal uzant›lar

geliflir. Kar çevreye savruldukça ve de¤iflik koflullara maruz kald›kça bu

yap›lanma devam eder ve her koflula uygun farkl› bir özellik kazanma-

ya bafllar. Tek bir kar tanesindeki her kol ayn› geliflmeyi yaflad›¤›ndan

bütün kollar birbirine benzer ve son derece kompleks bir yap› meydana

gelir. Meydana gelen alt›genle ba¤lant›l› olarak alt›n›n katlar›na ba¤l› bir

simetri oluflur ve kristal üç boyutlu yap›s›n› kazanm›fl olur.58

Genel hatlar› ile anlatt›¤›m›z bu fiziksel olaylar ve bunlara sebep

olan fizik kurallar› asl›nda son derece komplekstir. Dolay›s›yla, kar ta-

neleri birbirlerinden farkl› yap›lar kazanm›fl olduklar› gibi ayn› zaman-

da kusursuz bir simetri de elde ederler. Bu gerçekten de çok ilginçtir,

çünkü burada meydana gelen flekil, adeta bilgisayarl› ölçümlerle tespit

edilmifl, ince ince hesaplanm›fl bir simetriyi ortaya koymaktad›r. Bahset-

ti¤imiz sadece bir kar tanesidir. Bir kar tanesinin simetrik oldu¤unun
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veya son derece güzel ve estetik flekillere sahip oldu-

¤unun kimi zaman fark›nda bile olmay›z, arafl-

t›r›p incelemeden muhteflem yap›s›n› anla-

yamay›z. Ancak buna ra¤men, çeflitli flart-

lar ve sebepler vesile olur ve bir kar tane-

si muhteflem bir sanat eseri olarak karfl›-

m›za ç›kar. Çünkü o da Allah'›n sanat›-

n›n bir örne¤idir. 

Kristal harikas›n›n bir baflka örne¤i

de yeryüzünün herhangi bir yerinde yüz-

lerce y›l bekleyen ve canl› bir hücre gördü-

¤ünde ise mucize flekilde canlanan virüslerdir.

"Canlanan" kelimesi çok do¤ru bir ifadedir. Çünkü

bu varl›klar bir canl› hücrenin s›cakl›¤›n› ve nemini hissetmeden en ufak

bir canl›l›k belirtisi göstermezler. Onlar›n tek hücreli canl›lar gibi orga-

nelleri yoktur. Sahip olduklar› tek fley korunmalar›na yard›mc› olacak

bir hücre zar› ve bir DNA'd›r (kimi zaman da bir RNA). Canl›lara ait

özellikleri gösterebilmeleri için kendilerinden baflka bir hücreyi kullan›r

ve onun imkanlar›ndan faydalan›rlar. 

Virüsler, bir hücrenin içine yerleflebilme gibi bir olana¤a sahip ola-

na kadar ise yeryüzünün herhangi bir yerinde, so¤ukta ya da s›cakta,

gökyüzünde veya toprak alt›nda varl›klar›n› sürdürürler. Yok olup par-

çalanmamalar›n›n tek nedeni ise sahip olduklar› kristal yap›d›r. Bu ya-

p›, gözle görülmeyen bu toz

parçac›¤›n› binlerce y›l koru-

yabilirken, ayn› zamanda ona
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Virüslerin, bir hücrenin içine yerlefl-
meden önceki tek koruna¤› sahip ol-
duklar› kristal yap›d›r. Virüsler d›fl›n-
daki di¤er organizmalar da flartlar
zorlaflt›¤›nda kristalleflerek bir nevi
k›fl uykusuna yatar ve "korunurlar".



kusursuz ve simetrik bir görünüm de hediye eder. Kristallerin kendile-

rine özgü geometrik yap›lar›, virüsleri örten kristallerin de en belirgin

özellikleridir. 

Virüsler d›fl›nda di¤er mikroorganizmalar da kristalleflirler. Bu as-

l›nda gözle görülmeyen mikrocanl›lar›n kendilerini korumak için en ted-

birli yöntemin ne oldu¤unu bildiklerinin aç›k göstergesidir. Bakteri, alg

gibi çeflitli mikroorganizmalar, flartlar›n kendileri için zorlaflt›¤› durum-

larda nesillerini devam ettirebilmek için kristalleflerek bir çeflit k›fl uyku-

suna yatar ve kendileri için daha uygun flartlara sahip baflka bölgelere gi-

dene kadar bu flekilde kal›rlar. fiartlar a¤›rlaflt›¤›nda her biri kendi türü-

ne özgü kristalleflme yöntemini kullanarak yerden havaya do¤ru yükse-

lir. Kristal yap› onlar›n, bulunduklar› ortamda ve daha sonra yükselerek

k›fl uykusuna yatt›klar› bulutlar›n aras›nda karfl›laflacaklar› zor koflullara

karfl› önemli bir korunma örtüsüdür. Kendileri için uygun flartlarla kar-

fl›laflt›klar›nda ise bu organizmalar kendilerini koruyan kristal yap›y›

kaybeder ve beslenip üredikleri normal yaflamlar›na geri dönerler.

Atomlar›n ve moleküllerin birbirleri ile birleflmeleri sonucunda

birbirinden tamamen farkl›, mükemmel bir simetride ve kusursuz bir

geometride birbirinden gözal›c› flekillerin oluflmas› ve böyle bir yap›n›n

ayn› zamanda koruyucu bir özellik sa¤lamas› son derece önemli bir

iman hakikatidir. Anlatt›¤›m›z tüm mükemmellikler moleküler seviye-

de meydana gelmifltir ve milyonlarca kilometrelik dünya yüzeyi boyun-

ca var olan her noktada, hatta tek bir noktan›n binde birinde bile müt-

hifl bir özen ve benzeri var olmayan bir ak›l vard›r. Bu gerçek, Allah'a or-

tak koflanlar›n ve Allah'› inkar etmek için yol arayanlar›n önlerini kesen,

onlar›n bofl bir çaba içinde olduklar›n› gözler önüne seren ve iman eden-

lerin de imanlar›n› güçlendiren büyük bir gerçektir. En ince detaylarda

bile muhteflem bir sanat›n sergilenmesinin nedeni iflte budur. Allah

ayetlerinde flu flekilde belirtir:

Hamd, göklerde ve yerde olanlar›n tümü kendisine ait olan

Allah'›nd›r; ahirette de hamd O'nundur. O, hüküm ve hikmet sahi-

bidir, haber aland›r. Yerin içine gireni, ondan ç›kan›; gökten ineni ve

oraya ç›kan› bilir. O, esirgeyendir, ba¤›fllayand›r. (Sebe Suresi, 1-2) 
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eçti¤imiz son birkaç yüzy›l boyunca binlerce bilim adam›, ev-

renin, dünyan›n, tüm canl›lar›n ve insan›n nas›l olufltu¤unu

araflt›rm›fl, canl›l›¤› meydana getiren yap›lar titizlikle incelen-

mifl, bunun için son dönemde milyonlarca dolarl›k yat›r›mlar

yap›lm›fl, insanl›k bu araflt›rmalara önem ve öncelik vermifltir. Bilim ala-

n›nda gösterilen tüm bu çabalar gerçekte, Allah'›n üstün bir ilim ve ak›l

ile yaratt›¤› sanat› aç›kça göstermektedir. Evrenin her parças›nda, en kü-

çük bir zerresinde bile müthifl bir komplekslik ve dolay›s›yla büyük bir

"ak›l" vard›r. 

Dünyan›n en sayg›n üniversitelerinin bafl›nda gelen MIT'de (Mas-

sachusetts Institute of Technology) fizik ve biyoloji dallar›nda çal›flm›fl ve

ayn› zamanda The Science of God (Allah'›n Bilimi) isimli ünlü kitab›n yaza-

r› olan  bilim adam› olan Gerald Schroeder'in bu konu hakk›nda olduk-

ça önemli yorumlar› bulunmaktad›r. Schroeder, The Hidden Face of God:
Science Reveals the Ultimate Truth (Allah'›n Bilinmeyen Yüzü: Bilim Mutlak
Gerçe¤i Ortaya Koyuyor) isimli yeni kitab›n› flu cümlelerle bafllat›r:

"Bir bilinç, evrensel bir ak›l bütün evreni kuflatm›fl durumdad›r. Atom alt›
maddelerin do¤as›n› araflt›ran bilimsel bulufllar, bizi flafl›rt›c› bir kavray›fla

götürmüfltür: Var olan herfley, bu akl›n bir tecellisidir. Laboratuarlar-
da bunu önce fiziksel olarak enerji gibi eklenen ve ard›ndan

maddeyi flekillendiren bir bilgi oldu¤unu tecrü-
be ediyoruz. Her parça,  atomdan insana

kadar her varl›k, bu bilginin, bu akl›n
bir aflamas›n› temsil ediyor."59
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Yarat›lm›fl en ak›ll› varl›k olmas›na ra¤men insan, karfl›-

s›ndaki bu mutlak akl›n s›rlar›n› çözmekte zorlan›r. Dolay›s›y-

la vicdan sahibi, düflünen bir insan, kendisini her yönden sa-

r›p kuflatan bu ak›l ve sanat›n sahibi olan Allah'›n sonsuz üs-

tünlü¤ünü görebilir. Keflfedilen, takdir edilen, ödüller verilen,

ayakta alk›fllanan her keflif, ezelden beri var olan ve ebede ka-

dar sürecek olan bu s›n›rs›z akl›n eserleridir. 

Evrenin ilk yarat›l›fl›ndan beri her detay, kusursuzca var

edilmifl ve sürekli olarak korunmufltur. Henüz geçti¤imiz

yüzy›lda keflfedilen DNA, milyonlarca y›ld›r tüm canl›larda

ayn› flekilde hayat›n kodunu saklamakta ve görevlerini yerine

getirmektedir. 20. yüzy›l›n sonunda ancak "haritas›" ç›kar›la-

bilen insan genomu, ilk insandan bu yana insano¤lunun fizik-

sel özelliklerini belirlemektedir; henüz laboratuvarda bir ben-

zeri dahi yap›lamam›fl olan klorofil molekülü ilk bitki ortaya

ç›kt›¤›ndan beri kusursuzca fotosentez yapmaktad›r. Aradan

geçen milyonlarca sene sonunda insan, bunlar›n sadece bir

parças›n› keflfedebildi¤i için sevinip takdir edilmektedir. Bü-

tün bunlar, insan›n Allah'a karfl› acizli¤ini ve Allah'›n üstün

güç ve ilmini sergilemektedir. Allah bu gerçe¤i ayetlerinde

flöyle bildirmifltir:

Ey insanlar, siz Allah'a (karfl› fakir olan) muhtaçlars›n›z;

Allah ise, ⁄aniy (hiçbir fleye ihtiyac› olmayan)d›r, Hamid

(övülmeye lay›k)t›r. Dileyecek olsa, sizi giderir (yok eder)

ve yepyeni bir halk getirir. Bu, Allah'a göre güç de¤ildir.

(Fat›r Suresi, 15-17)
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Tesadüf Iddialarının Geçersizliği 

Bütün bu gerçeklere ra¤men, insanlar›n bir k›sm› kendi

acizliklerini kabul etmek yerine kendilerini yüceltme yar›fl› içine

girerler. Amaçlar› yaln›zca Allah'›n varl›¤›n› inkar etmek ve

Allah'›n d›fl›nda ilahlar aramakt›r. Bu insanlar›n bir bölümü de

yaln›zca tesadüflerin yarat›c› gücü oldu¤una inanan ve bu amaç-

la evrim teorisi gibi bir ideoloji ile ortaya ç›kan materyalistler ve

Darwinistler'dir. Her alanda tüm iddialar›n›n büyük birer yan›l-

g› oldu¤u ortaya ç›kmas›na ra¤men tesadüflerin mucizeler ba-

flard›¤›n› iddia etmeye devam ederler. Devam ederler çünkü ya-

n›lg›lar›n› kabul etmenin sonucu Allah'›n varl›¤›n› kabul etmele-

ri anlam›na gelmektedir. Bunun için bilimsel ve mant›ksal aç›dan

tümüyle çürütülmüfl olmas›na ra¤men evrim teorisini ve mater-

yalist felsefenin di¤er tezlerini savunmakta sak›nca görmezler. 

Ancak Allah'›n kanunu ve yaratt›klar›, inkarc›lar›n hiç bek-

lemedikleri ve hiç istemedikleri flekilde ihtiflaml›d›r. Alemler kü-

çüldükçe, mikroalemin içine girildikçe, onlar›n hiçbir flekilde

tahmin etmedikleri muazzam bir dünya ile karfl›lafl›lm›flt›r. 

Materyalist felsefe ve onun do¤a bilimlerine uyarlanm›fl hali

olan evrim teorisi, daha önce belirtti¤imiz gibi, tesadüfleri ilahlafl-

t›rm›flt›r. Tüm canl›l›k ve canl›l›¤a etki eden dengeler ve sistemler

k›sacas› herfley bu felsefeye göre "tesadüfen" meydana gelmifltir.

Bu bat›l inan›fla göre tesadüfen hücreler biraraya gelmifl, protein-

leri, hücreleri, kompleks canl›lar›, kompleks organlar› (örne¤in ka-

raci¤eri, gözü, kalbi, beyni, sinir sistemini) ve nihayet insan› mey-

dana getirmifltir, tesadüfler biraraya gelmifl bitkiyi, birbirinden
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renkli çiçekleri, devasa a¤açlar›, birbirin-

den çeflitli meyveleri ortaya ç›karm›flt›r.

Tesadüfler, materyalistlere ve evrimcilere

göre o kadar usta ve ak›ll›d›rlar ki, büyük

bir itina, ölçüm, hassas oranlama gerekti-

ren herfleyi "hiç hata yapmadan", "dene-

yip yan›lmadan", basitçe de¤il de büyük

bir komplekslik içinde "kusursuzca"

meydana getirmektedirler. Evrimcilerin

hiç çekinmeden iddia ettikleri bu saçma

mant›k, y›llar boyunca çeflitli flekillerde

insanlar›n bilinçalt›na empoze edildi¤in-

den, bu iddiay› ç›k›fl noktas› kabul eden

evrim teorisi okul kitaplar›ndan gazetele-

re kadar her yerde kabul edilmifl bir teori

gibi sunuldu¤undan, insanlar›n bir bölü-

mü bu iddialar›n mant›kl› bir zemine da-

yand›¤›n› zanneder. Oysa teorinin temeli

sadece fluursuz tesadüflerdir. 

Tesadüf, plans›z ve kontrolsüz ola-

rak geliflen rastgele olaylard›r. Sözgelimi

bir saat fabrikas›nda e¤er siz bir ba¤lan-

t› vidas›n› dahi saatin bir yerine rastgele

yerlefltirirseniz, saate olumlu bir özellik

kazand›rman›z imkans›zd›r; aksine za-

rar verirsiniz. Çünkü son derece kont-

rollü bir sistemin içinde kontrolsüz bir

ifllem meydana gelmifl ve sistemi alt üst

etmifltir. Dolay›s›yla tesadüfler hiçbir

zaman kompleks bir sistem gelifltirmez,
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var olan kompleks bir sisteme olumlu

etki etmezler. E¤er tek bir tesadüfün

"faydal›" olabilece¤i varsay›lsa bile, onu

izleyecek di¤er tesadüfler baflka zarar-

lar vererek bu fayday› ortadan kald›ra-

cakt›r. Yine günlük hayattan bir örnek

verecek olursak, bir bilgisayar›n içinde-

ki devrelerden herhangi birine yap›lan

rastgele bir müdahale, o sisteme zarar

verir. Bu mekanizma muhtemelen ifller-

li¤ini yitirir. Sistem hassaslaflt›kça tesa-

düfi olaylar›n getirdi¤i sonuçlar daha

da zararl› olur. Böyle durumlarda tek

bir rastgele olay, art›k geri dönüflü ol-

mayan bir hatad›r ve o sistemin tümüy-

le çökmesine neden olur. 

Bilim ve teknoloji ilerledikçe ve en

baflta hücre olmak üzere, canl›l›¤› mey-

dana getiren yap›lar›n detaylar› daha

da anlafl›l›r hale geldikçe, Darwinistle-

r'in yaflad›klar› endiflenin nedeni de bu-

dur. Onlar için bafllang›çta sadece bir

"leke"den ibaret olan canl› hücresinin,

canl›l›¤›n bafllang›c›nda "kendi kendi-

ne" ve "tesadüfi olaylarla" oluflmufl ol-

mas› gerekmektedir. Oysa hücre öylesi-

ne komplekstir ki, bunu fark etmeleri

tüm evrimcileri yeni hayali aç›klamalar

pefline düflürmüfltür. Hücrenin içindeki

mekanizmalar›n bir tanesinde gerçekle-



flebilecek rastgele bir olay hücrenin tümüyle ölüp yok olmas› anlam›na

gelir. 

Gitgide hassaslaflan mekanizmalar materyalistleri ve Darwinistler'i

endiflelendiren konular›n bafl›nda gelir. Tek bir hücrenin oluflumunu bi-

le bilimsel olarak aç›klayamayan teorinin, onun daha alt birimlerini

aç›klayabilmesi kuflkusuz ki mümkün de¤ildir. Bu nedenle maddenin

en küçük parçalar›n›n, yap› tafllar›n›n kökenine materyalist bir aç›klama

getirmeleri imkans›zd›r. ‹flte bu nedenle molekül seviyesinde böyle bü-

yük ve benzersiz bir ihtiflam›n var olmas› Darwinistler'i daima tedirgin

etmifltir. 

Darwinizm Temelden Çöküyor 

Gelgelelim bu yasalar›n, yani evreni düzenleyen kurallar›n temelinde hangi
etmenlerin yatt›¤›, bunlar›n kendi d›fllar›nda hangi nedenlere dayand›klar› ya
da herhangi bir nedene dayan›p dayanmad›klar›, neden böyle olup da baflka
türlü olmad›klar› ve görünürde son derece basit bir yap›s› bulunan hidrojen
atomunun nas›l olup da bütün bir evreni potansiyel olarak içerip onu do¤ur-
ma olana¤›n› tafl›d›¤› sorusuna bilimlerin verebilece¤i herhangi bir yan›t bu-
lunmamaktad›r. T›pk› do¤umdan önce hangi duyular› tafl›d›¤›m›z sorusuna
verecek bir yan›t›m›z olmamas› gibi.60

Yukar›daki sat›rlar ünlü evrimci yazar Hoimar Von Ditfurth'a aittir.

Ve buradaki ifadeler bir materyalist ve evrimci olarak evreni düzenleyen

kanunlara bir aç›klama getirmenin imkans›z oldu¤unu aç›kça ortaya koy-

maktad›r. 

Materyalistler ve evrimciler her ne kadar evrendeki düzenin ve

canl›l›¤›n kökenini tesadüflere ba¤lasalar da, bu iddialar›n› bilim, ak›l

ve mant›kla asla aç›klayamazlar. Örne¤in moleküler seviyede gördü¤ü-

müz muhteflem özelliklerin tesadüfler sonucunda olufltu¤unu iddia et-

meleri son derece mant›ks›zd›r. Moleküler seviyede tesadüfi bir olay,

tüm maddeyi ortadan kald›rmaya yetecek, evreni sadece etrafta uçuflan

atomlardan oluflan bir toz kütlesi haline getirebilecektir. Moleküler sevi-

yede tesadüfi bir olay elektronu atom çekirde¤ine yap›flt›racak veya on-

dan tamamen uzaklaflt›racak ve evren dedi¤imiz fley sadece atom alt›
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parçac›klardan oluflacak-

t›r. Çünkü atomlar›n dünyas›nda var

olan herfley; bu dünyay› oluflturan elementler,

bunlara etki eden kuvvetler, bunlar› meydana getiren flekiller,

k›sacas› herfley "hassast›r". Bütün bunlar son derece küçük ve in-

ce oranlarla dengeye oturtulmufltur. E¤er dört temel kuvvetin her-

hangi birisi çok az bile farkl› olsayd›, bugün evren sadece radyasyon-

dan ibaret olabilirdi. 

E¤er bir insan "tesadüfen olufluma inan›yorum" diye ortaya ç›kabi-

liyorsa, bu durumda flu sorulara cevap verebilmelidir: Tesadüfler atomu

nas›l meydana getirmifl, bunun parçalar›n› son derece özel bir denge ve

h›zda sabit tutmay› nas›l baflarm›flt›r? E¤er dört temel kuvvet tesadüfen

belirlenmiflse, o zaman nas›l olmufltur da atomu oluflturabilecek en ide-

al de¤erleri bulmufllard›r? Neden atomlar "yörüngeler" edinmifller, bu

yörüngelerin 2, 8, 16 diye devam eden elektron say›lar›na sahip olmas›

zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r? Neden bu say›lar, yaflam için gerekli mo-

leküler ba¤lara imkan verecek elementlerin (örne¤in karbonun) ortaya

ç›k›fl› için en idealdir? Neden atomlar, yörüngelerindeki atomlara belir-

li say›lar› "tamamlatma" ihtiyac› duymakta ve böylece "kimya"y› müm-

kün k›lmaktad›rlar? Tesadüflerin "karar verme" gibi bir yetenekleri ola-

bilir mi? Tesadüfler elektronlar› nas›l olup da atomun etraf›nda farkl›

yörüngelerde tutmay› baflarabilmifl, neden her atom 8 elektron edinmek

istemifltir? Tesadüfler birkaç parçac›¤›n birleflmesi ile nas›l kainat›, y›l-

d›zlar›, havay›, maddeyi ve bizleri meydana getirebilmifllerdir? Biri pat-

lay›c› biri zehirli olan iki madde hangi tesadüfle biraraya gelip son de-

rece lezzetli ve gerekli bir besin haline gelmifltir? Bu say›lan fiziksel ve

kimyasal sabitlerin ötesinde, bu gibi "do¤a kanunlar›" ile aç›klanamayan

büyük mucizeye, yani yaflam›n kökenine evrimciler ne gibi bir aç›klama

getirmektedirler? Kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar canl› organizmalar

154



oluflturamad›klar›na göre, bu organizmalar hangi tesa-

düflerin devreye girmesiyle oluflmufl olabilirler? Bu tesadüflerin

gerçekleflme ihtimalinin tek bir protein için bile pratikte s›f›r oldu¤u

gerçe¤i karfl›s›nda evrimcilerin yan›t› nedir? 

DNA'n›n kökeni nedir? Hangi tesadüf hücrenin canl›, sandalyenin

cans›z olmas›na karar vermifltir? Hangi tesadüf hücre içinde bir molekül

infla edip ona "bilgi" verebilmifltir? Hangi tesadüf, en gerekli olan yerler-

de esnek ba¤lar›n en gerekli olan yerlerde de sa¤lam ba¤lar›n meydana

gelmesine karar vermifl ve hangi tesadüf tek bir istisnada bile yan›lma-

m›flt›r? Bu nas›l bir tesadüfi olayd›r ki, hücre içindeki moleküllerin her bi-

rine ayr› ayr› kusursuz bir dizilim verebilmifltir? Bu tesadüfler nas›l olup

da insandan, bilim adamlar›ndan, profesörlerden daha ak›ll› olurlar? Na-

s›l her türlü detay› düflünür, hiç hata yapmaz ve esteti¤i, sanat›, ihtiyac›

ve ihtiflam› birarada meydana getirebilirler? Her atomun protonu, nötro-

nu, elektronu ayn› olmas›na ra¤men nas›l hidrojeni farkl›, demiri farkl› bir

madde haline getirebilir, karbonun canl›l›¤›n temeli olmas›n› sa¤layabilir-

ler? Bir molekülün zehirli, birinin yenilebilir, di¤erinin içilebilir olmas›na

karar veren hangi tesadüftür? Tesadüfler bilinçli ve ak›ll› olabilirler mi,

önceden plan yap›p, gelece¤i tasarlay›p, karar verebilir, ince hesaplar ya-

pabilirler mi? 

Moleküllerin özelliklerini ele alarak genel hatlar› ile sordu¤umuz

bu sorular her zaman materyalistleri ve Darwinistler'i büyük bir s›k›nt›

içine sokmufltur. Çünkü tüm bu sorular›n cevaplar› materyalist çevreler

ve evrim taraftarlar› taraf›ndan çok iyi bilinir ama hiçbir zaman dile ge-

tirilmez. Nihayet onlar da kendi iddialar›n›n as›ls›z oldu¤unu kimi za-

man itiraf etmek, kimi zaman da içten içe kabul etmek zorunda kal›rlar.

Hoimar von Ditfurth, çok koyu bir evrimci olmas›na ra¤men, bu itiraf›

yapan kiflilerden biridir: 
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Bilimadamlar›m›z›n yüzy›llarca süregelmifl çabalar› ve katland›k-
lar› onca zahmetten sonra varl›klar›ndan ancak haberdar olabildi-
¤imiz onca karfl›l›kl› iliflki ve say›s› neredeyse belirsiz do¤a olay›,
hayret ve flaflk›nl›¤›n, gerçek bir hayranl›¤›n kayna¤› olmaz da ne
olur? Evrenin boyutlar›ndan ve y›ld›zlar›n geliflme yasalar›ndan
atomlar›n yap›s›na ve madde ile enerji aras›ndaki s›r dolu iliflkiye;
içinde canl› bir organizman›n infla plan›n›n depolanm›fl oldu¤u
hücre çekirde¤inin içindeki olaylardan beynimizdeki elektrik ak›m-
lar›n›n keflfedilmesine kadar, sadece ve sadece bilimsel araflt›rmala-
r›n sonuçlar› olarak ö¤rendi¤imiz hayranl›k uyand›r›c› do¤a olay-
lar› saymakla bitmez. (…) Gerçekten de biyolojik ifllevler yerine ge-
tiren tek bir protein molekülünün kuruluflunun o ola¤anüstü öz-
günlüklerine bak›nca, bunu, hepsi do¤ru ve gerekli bir s›ra içinde,
do¤ru anda, do¤ru yerde ve do¤ru elektriksel ve mekanik özellikler-
le birbirine rastlam›fl olmalar› gereken birçok atomun, tek tek rast-
lant› sonucunda buluflmalar›yla aç›klamak mümkün de¤il gibi gö-
rünmektedir.61

fiu bir gerçektir ki, materyalizm elinizdeki kalemin ucun-

da bulunan milyonlarca atomdan "sadece bir tanesinin" köke-

nini ve nas›l denge buldu¤unu aç›klamaktan bile acizdir. 

Bu kuflkusuz beklenen bir sonuçtur. Çünkü Allah'a iman et-

meyen herkes bu kaç›n›lmaz yenilgiyle er geç karfl›laflacakt›r.

Hak olan, her zaman üstündür, galiptir. Bu, Allah'›n kanunudur.

Bütün dünya biraraya gelip u¤raflsa, hak olan› de¤ifltiremeye-

cek, ortadan kald›ramayacakt›r. Bu gerçe¤i fark edemeyen ma-

teryalistler ve Darwinistler asl›nda son derece bofl ve sonuçlar›

ancak kendilerine zarar getirecek olan bir çaba içerisindedirler.

Hakka karfl› bat›l› kullanarak mücadeleye giriflmifllerdir. Bu mü-

cadelenin hiçbir aflamas›nda amaçlar›n› gerçeklefltirememifller-

dir. Çabalar›n› sonuçland›rmalar› ise mümkün de¤ildir. Bu ger-

çek, akl›n› kullanabilen insanlara Kuran ayetleri ile haber veril-

mifltir. 
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De ki: "Hak geldi, bat›l yok oldu. Hiç flüphesiz bat›l yok

olucudur." (‹sra Suresi, 81)

Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üstüne f›rlat›r›z, o da onun beynini

darmada¤›n eder. Bir de bakars›n ki, o, yok olup gitmifltir.

(Allah'a karfl›) Nitelendiregeldiklerinizden dolay› eyvahlar

size. (Enbiya Suresi, 18)

… Bat›la inanan ve Allah'› inkar edenler ise, iflte onlar hüs-

rana u¤rayanlard›r." (Ankebut Suresi, 52)

De ki: "Hak geldi; bat›l ise ne (bir fley) ortaya ç›karabilir, ne

geri getirebilir." (Sebe Suresi, 49)

… Allah, bat›l› yok edip-ortadan kald›r›r ve Kendi kelime-

leriyle hakk› hak olarak pekifltirir (gerçeklefltirir). Çünkü

O, sinelerin özünde olan› bilendir. (fiura Suresi, 24)

Hak olan, zaten aç›kça kendisini göstermekte, üstünlü¤ünü

sergilemektedir. Bunu görmemek, üstelik bilim dünyas›n›n için-

de olup görmemek, ancak görmeyi istememekle mümkün olabi-

lir. Zaten dünya hayat› da bu ikisi aras›ndaki ayr›m›n ortaya ç›k-

t›¤›, ahirette adil hesaplaflma için insanlar›n imtihan edildi¤i bir

deneme yeridir. Dünya hayat›, Allah'›n varl›¤›n› gören ve O'nu

takdir edenlerle, Allah'›n varl›¤›n› görmek istemeyen ve inkar

yoluna sapanlar›n kendilerini tan›tmalar› için yarat›lm›flt›r. Bat›-

l›n haks›z oldu¤unun görülmesi ve hakk›n hak olarak pekiflme-

si için dünya hayat›nda böyle bir k›yas›n varl›¤› gereklidir. Unu-

tulmamal›d›r ki, bat›l olan› savunanlar, mutlaka yenilgiye u¤ra-

yacak, Allah'›n ihtiflaml› yarat›fl›n› ve mutlak varl›¤›n› görmez-

den geldikleri için varl›¤›ndan flüphe ettikleri ahirette hiç bekle-

medikleri bir karfl›l›k alacaklard›r. 
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek

amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir

safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddeler-

den tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda

çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilme-

siyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl ol-

du¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini

ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilim-

sel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü

alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim

dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen

yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› tara-

f›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleon-

toloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in

geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle"

aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Yıkan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na

karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›-

n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda

yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üze-

rindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›-

k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve za-

man içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 



Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel

bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul

etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi.

Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zor-

luklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gi-

bi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k

veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n

geliflen bilim taraf›ndan afl›laca¤›n›, yeni bi-

limsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini

umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti.

Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n

tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incele-

nebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›k-

layamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tab-

lo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Aşılamayan İlk Basamak: Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l

önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia

etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl›

türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse

neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›kla-

yamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim

sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hüc-

re" nas›l ortaya ç›km›flt›r?
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Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme ol-

madan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini id-

dia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya

canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji

kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir

yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spon-

tane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen birara-

ya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönem-

de böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u

yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›l-

m›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz bek-

lendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine

bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerinde-

ki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar›

gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakte-

rilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n

bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda

vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat oluflturabi-

lece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." 62

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n›

ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçer-

sizli¤i daha da aç›k hale geldi. 
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20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya at-

t›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini

ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve

Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin köke-

ni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› olufltur-

maktad›r." 63

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çö-

züme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlü-

sü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi.

Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney

düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin

yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (amino asit) sentezledi.
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Evrimcilerin en büyük
yan›lg›lar›ndan bir tane-
si de ilkel dünya olarak

nitelendirdikleri ortamda
canl›l›¤›n kendili¤inden
oluflabilece¤ini düflün-
meleridir. Miller deneyi
gibi çal›flmalarla bu id-

dialar›n› kan›tlamaya ça-
l›flm›fllard›r. Ancak bi-

limsel bulgular karfl›s›n-
da yine yenilgiye u¤ra-
m›fllard›r. Çünkü 1970'li
y›llarda elde edilen so-
nuçlar, ilkel dünya ola-

rak nitelendirilen
dönemdeki atmosferin
yaflam›n oluflmas› için

hiçbir flekilde uygun ol-
mad›¤›n› kan›tlam›flt›r.



O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin

geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflul-

lar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›. 64

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. 65

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth der-

gisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul

eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip ol-
du¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzün-
de nas›l bafllad›? 66

Hayatın Kompleks Yapısı 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki

bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler

biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›lar-

la aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan pro-

teinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 amino asitlik ortala-

ma bir protein için, 10
950

'de 1'dir. Ancak matematikte 10
50

'de 1'den küçük

olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer

alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi

bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye

kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› he-

saplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.
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Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için iki-

sinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden

olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi-

nin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin
(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmalar›
afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek
de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›k-
mas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. 67

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim

teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 
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Evrimin Hayali Mekanizmaları

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir

evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" me-

kanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n ismin-

den de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› dü-

flüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böy-

lece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, ör-

ne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici gü-

ce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni
adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksi-

yon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›. 68

Lamarck'ın Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog

Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤i-

fliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesle biriken bu özellikler

sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre züra-

falar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek

için çabalarken nesilden nesle boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› ki-

tab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinala-

ra dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. 69

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiy-
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le kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesille-

re aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon

"tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kal-

m›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na

"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerin-

de radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda olu-

flan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks or-

ganlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç

sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan

aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler,

aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
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Mutasyonlar, evrimci iddialar›n tam aksine mutlak etkisi zararl› olan olaylard›r. Mevcut
düzeni tahrip eder, bazen canl›da patolojik geliflmelere, bazen de ölümlere neden olur. 



Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana ge-
lirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel
bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özellefl-
mifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz
olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir de¤iflim
kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi
ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.70

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u gö-

rüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi-

¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan gene-

tik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.)

Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al

seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapa-

maz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n›

göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen ha-

yali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bü-

tün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz

milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe ka-

deme ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-

dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen
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canl›lar yaflam›fl olmal›d›r.

Ya da sürüngen özellikleri-

ni tafl›rken, bir yandan da

baz› kufl özellikleri kazan-

m›fl sürüngen-kufllar orta-

ya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar,

bir geçifl sürecinde oldukla-

r› için de, sakat, eksik, ku-

surlu canl›lar olmal›d›r. Ev-

rimciler geçmiflte yaflam›fl

olduklar›na inand›klar› bu

teorik yarat›klara "arageçifl

formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür

canl›lar geçmiflte yaflam›fl-

larsa bunlar›n say›lar›n›n

ve çeflitlerinin milyonlarca

hatta milyarlarca olmas›

gerekir. Ve bu ucube canl›-

lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Dar-

win, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri
mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sade-
ce fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. 71

Darwin'in Yıkılan Umutları

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastla-

namam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgu-

lar, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,

eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:
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Bilimsel araflt›rmalar, evrim teorisinin "evrim
mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar›n,
gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat
b›rakan genetik olaylar oldu¤u sonucunu ortaya
ç›kard›. Buna göre, bir canl›n›n mutasyonlara
u¤rayarak farkl› yap›da apayr› bir canl› haline
gelmesi mümkün de¤ildir. 
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Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya
da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademe-
li evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz. 72

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›l-

d›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, ken-

disinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak

ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu ger-

çek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane
iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz
bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa,
bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerin-
den evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükem-
mel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›n-
dan yarat›lm›fl olmalar› gerekir. 73

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

İnsanın Evrimi Masalı

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, in-

san›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan

modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar.

4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile

atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tü-

müyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-
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munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den

dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yap-

t›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tüken-

mifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik ta-

fl›mad›klar›n› göstermifltir.74

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani

insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›la-

ra ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar.

Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel

bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki

en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uza-

nan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. 75

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo
sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgula-

r›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› böl-

HArun yahya

170



gelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. 76

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Ho-
mo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufl-

lard›r. 77

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleon-

tologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na kar-

fl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çiz-
gisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di-
¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel
bir geliflme trendi göstermemektedirler. 78

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m

"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bi-

limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosille-

ri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngil-

tere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamla-

r›ndan Lord Solly Zuckerman, bir ev-

rimci olmas›na ra¤men, ortada may-

munsu canl›lardan insana uzanan ger-

çek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna

varm›flt›r.
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Evrimci gazete ve dergilerde s›k s›k görmeye
al›flt›¤›m›z bu çizimler kesinlikle bilimsel de¤ildir.
Sadece evrimcilerin hayallerini yans›t›r.



Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dal-

lar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna gö-

re en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fi-

ziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bi-

limler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama"

kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu

ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu
alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlan-
mas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin müm-
kün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çe-
liflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür. 79

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumla-

malar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterse-

niz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n›, bir de çocuk-

lar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek

önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde

di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; can-

l›l›¤›n yap› tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bi-

raraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden

geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir

"deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek

sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla

inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulu-
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nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu

kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu va-

rillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar  amino asit, istedik-

leri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10
-950

olan) pro-

tein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler.

Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da

dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan

o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlar-

ca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için

hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak

serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir

canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri,

papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfille-

ri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, kar-

puzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünle-

ri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbi-

rini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›kla-

r›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre

yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar.

Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflün-

mek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›-
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saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters ola-

rak düflerler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyalle-

rine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen

küçücük bir noktaya ulafl›rlar. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden

sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden son-

ra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bu-

lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k,

›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir

yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyret-

mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tekno-

lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in

flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z›

kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu

görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü si-

ze dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl tele-

vizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e

ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta,

araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir

TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada

büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekra-

n› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir

perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir te-

levizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu

görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf da-

ha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün

gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, tele-

vizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekaniz-

man›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, oda-
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n›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya

geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünür-

sünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar

nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesa-

düfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir.

D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula-

¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a akta-

r›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne

gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duy-

ma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese

de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de ol-

sa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde al-

g›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinler-

siniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda

hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin

bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›-

yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t

cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sis-

temleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu tekno-

lojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n olufltur-

du¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik siste-

mi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤in-

de mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit

oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt›

mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan

sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman mü-

zik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam

ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu

yana böyledir. 
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fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,

göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük

bir gerçek daha vard›r.

Beynin İçinde Gören ve Duyan Şuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufl-

lar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-

taplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay

okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde

rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve

his olarak alg›layan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar›

alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-

nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vereme-

mektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, gö-

rüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz.

Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kö-

keni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekaniz-

malar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektir-

di¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbet-
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te, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas›

gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek

çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›s-

rarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin

elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar.

Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya

getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemekte-

dirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ün-

lü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf et-

mektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤-
ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama getirme-
ye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme
olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama geti-
ren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mut-
lak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin ve-
remeyiz. 80

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa ya-

flat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz

maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;

örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açla-

r›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkile-

flimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin için-

den olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›-

r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›kla-

man›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmekte-

dirler. 
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Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve

akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillen-

diren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-

orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bun-

lar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan pro-

fesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamla-

r›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra
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ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar.

Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, pofesörler, kültürlü,

e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en

büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çün-

kü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve

mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir

perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka

inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Se-

be halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile

yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya

tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu

durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insan-

lar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma

düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar›

flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlara-

d›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar›    yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyü-

nün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici

bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara,
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saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir.

Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atom-

lar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disip-

lin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k

için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›-

s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanma-

s›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-

ravun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-

vun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-

leri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa,

büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergi-

lemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini

büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la

- Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebil-

mifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koy-

du¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetlerdeki ifadeyle "uydurduklar›n›

yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verin-

ce) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p

yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduk-

lar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller ola-

rak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas›

ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyü-

nün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan

ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vaz-

geçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozul-
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du¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na ka-

dar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçek-

leri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düfle-

ce¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:flelendi¤ini flöyle itiraf etmektedir:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih
kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Ge-
lecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla ka-
bul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.81

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dün-

ya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›m-

lanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda

insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›-

n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flafl-

k›nl›kla düflünmektedir.

HArun yahya

182

Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herfleyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olans›n.

(Bakara Suresi, 32)
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