




Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya serisinin

tamam›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde

bulundu¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org internet sitesinden

ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde 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 dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r

pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-

mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

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

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-

tedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe

veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

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

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" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r

sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-

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

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

ce¤i gibi, karfl›l›kl› 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›n-

mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.

Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-

dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-

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

¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-

la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve si-

yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-

na flahit olacakt›r.

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

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-

g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da

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

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

bul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu

yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n

yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n

geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k

ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

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

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve

Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n ka-

pa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam›

ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in  Allah'›n

son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya ol-

mas›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 söyle-

meyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan

Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kul-

lan›lm›flt›r. 

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

ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel

imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin

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

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya,

‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan

Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r.

‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bulgarca gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda

genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

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

çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine

vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki

hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yak-



lafl›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 felsefelerin hiçbiri-

ni samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra

savunsalar 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

kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme

içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir.

Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi

kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmedik-

lerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okun-

mas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmak-

tad›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 yöne-

lik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu

olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürüt-

mek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve

samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden an-

layabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n,

Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri

hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup

edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insan-

lar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden

güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam›

dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir

biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

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

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

huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir

vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

ARAfiTIRMA
YAYINCILIK

Prof. Kaz›m ‹smail Gürkan Cad. Hamam Sk. 

No. 2 K. 6 Ca¤alo¤lu /‹STANBUL

Tel: 0 212 511 72 30

Bask›: Nesil Matbaac›l›k

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net
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G‹R‹fi

Ülkelerin, varlıklarını sürdürebilmek için en çok

önem vermeleri gereken konulardan biri "savunma"dır.

Devletler, içten ve dıştan gelebilecek her türlü tehdite ve

tehlikeye karşı daima hazırlıklı olmak zorundadırlar.

Çünkü bir ülke ne kadar gelişmiş olursa olsun, eğer ken-

disini savunamazsa, en ufak bir dış saldırı, en küçük bir

terör hareketi o ülke için bir sonun başlangıcı olabilir.

Böyle bir tehdit karşısında bu ülkenin sahip olduğu kay-

nakların, teknolojinin ve ekonomik gücün pek bir önemi

kalmaz. Eğer ülke kendi kendini savunmaktan aciz ise

varlığını devam ettiremez.

Bu nedenle ülkeler maddi gelirlerinin oldukça önem-

li bir kısmını savunmaya ayırırlar. Ordularını en ileri tek-

nolojiye sahip araç ve gereçlerle, silahlarla donatarak ve

askerlerinin eğitimlerine büyük bir özen göstererek, ül-

ke savunmalarını en üst seviyede tutarlar.

Aynı durum bireyler için de geçerlidir. Onlar da ya-

şamlarını sağlıklı ve huzur içinde devam ettirebilmek için,

kendi savunmalarına önem vermek zorundadırlar. Canla-

rını ve mallarını gerek hırsızlık, cinayet gibi tehlikelere,

gerekse kaza, yangın, deprem, su baskını gibi afetlere

karşı sürekli korumak zorundadırlar. 

Ancak insanların göremedikleri, çoğu zaman farkında

bile olmadıkları düşmanları da vardır. Üstelik bu düşman-

lar diğerlerinden çok daha büyük tehlike oluştururlar.

Bunlardan korunabilmek için de ciddi tedbirlere ihtiyaç

vardır. 

Peki kimdir insanları her an tehdit eden bu düşmanlar? 
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Bunlar, soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, yediği-

miz yemekte, evimizde, işimizde kısacası hayatımızı ge-

çirdiğimiz her yerde bulunan bakteri, virüs ve bunlara

benzer mikroskobik canlılardır.

Ancak ne ilginçtir ki, çevremizde bize karşı böyle bü-

yük bir tehlike var olmasına rağmen, biz bunlardan ko-

runmak için hiçbir çaba sarfetmeyiz. Çünkü bunu bizim

adımıza ve bize hissettirmeden yapan, bizi ustaca koru-

yan bir sistem vardır: "Savunma sistemi".

İnsan bedeninin en önemli ve şaşırtıcı sistemlerinden

biri olan savunma sistemi, son derece hayati bir görevi

üstlenmiştir. İnsan farkında olsa da olmasa da bu sistemin

tüm elemanları tıpkı bir ordu gibi onun bedenini korurlar.

Bakteri, virüs ve benzeri kimlikteki istilacılara karşı vücu-

du savunan savunma hücreleri, olağanüstü yeteneklere sa-

hiptirler. Bu hücrelerin vücut içerisinde verdikleri savaş sı-

rasında gösterdikleri zeka, gayret ve fedakarlık örnekleri,

bunları öğrenen her insanı hayrete düşürecek niteliktedir.

Her insan hastalanmasına sebep olan şeyin ne oldu-

ğunu, bunun nasıl tüm bedenini etkisi altına alabildiğini,

neden ateşinin yükseldiğini, halsiz düştüğünü, kemikleri-

nin, eklem yerlerinin ağrıdığını ve vücudunda ne gibi bir

faaliyetin yürütüldüğünü bilmek ister.

Bu kitaptaki asıl gaye de, insanı böylesine düzenli, di-

siplinli bir ordu ile koruyan sistemin nasıl var olduğu ve

ne şekilde çalıştığı üzerinde durmaktır. 

Bu iki nokta bizi çok önemli sonuçlara götürecektir.

İlk olarak Allah'ın yaratmasındaki benzersizliğe ve mü-

kemmelliğe beraber şahit olacağız. İkinci olarak ise, evrim

teorisi gibi hiçbir geçerliliği olmayan batıl bir inancın, ken-

di mantığı içinde bile nasıl çelişkiler taşıdığını, bu batıl inan-

cın ne kadar çürük temellere oturtulduğunu göreceğiz.



SAVUNMA S‹STEM‹ MUC‹ZES‹

Ancak bu konuya geçmeden önce önemli bir nokta-

yı daha belirtmekte fayda var: Savunma sistemi ile ilgili

okuyacağınız kitaplarda sık sık karşılaşacağınız bazı ifade-

ler olacaktır:

"Bunun nasıl olduğunu henüz bilemiyoruz…" 

"Nedeni hala bilinmiyor…"

"Konu ile ilgili araştırmalar hala devam ediyor…" 

"Bir teoriye göre...."

Bu cümleler aslında önemli birer itiraftır. Bu, 21.

yüzyıla giren insanın, sahip olduğu bütün teknoloji ve bil-

gi birikimine rağmen, küçücük hücrelerin başardıkları

mucizevi işlerin karşısında düştüğü acizliğin itirafıdır. Bu

mikro canlıların yaptıkları işler öylesine mükemmel de-

taylarla doludur ki, insan aklı, bu kurulu sistemin ayrın-

tılarını anlamada bile yetersiz kalmaktadır. Çünkü sa-

vunma sisteminde insanın kavrayamadığı bir akıl gizlidir. 

Bu kitabı okudukça, gerek hücrelerinizde gerekse

vücudunuz ile ilgili diğer detaylarda gizlenen bu aklın ne

kadar yüksek bir akıl olduğuna şahit olacak, dolayısıyla

bunun ancak üstün bir "Yaratıcı"nın aklı olduğu gerçeği-

ni göreceksiniz.

Belki bilim birkaç yüzyıl sonra, savunma sistemine

ait tüm sırları çözebilir, hatta bu hücrelerin yaptığı her-

şeyi taklit ederek, benzer bir sistemi suni olarak elde

edebilir. Kuşkusuz bu olay, en iyi şekilde eğitim görmüş,

uzman kişiler tarafından, ileri teknolojinin ürünü olan

birçok alet ve aygıtın biraraya toplandığı son derece ge-

lişmiş bir laboratuvarda, kontrollü işlemler sonucunda

oluşacaktır. Ancak burada bir nokta çok önemlidir: Böy-

le bir şeyin başarılması, evrim teorisinin geçersizliğini bir

kez daha gözler önüne serecek, böyle bir sistemin tesa-

düfen oluşamayacağını ispatlayacaktır.
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Ayrıca, günümüz için savunma sistemine benzer bir

sistemin kurulabilmesi ihtimali oldukça uzaktır. Bugün

bilim adamları savunma sisteminin ardındaki sırları çöz-

meye başladıkça, karşılaştıkları manzara karşısında hay-

rete düşmektedirler. Çünkü bulunan yanıtlar, başka bir-

çok soruyu da beraberinde getirmekte, hücredeki akıl

ve şuur gittikçe daha fazla gözler önüne serilmektedir.

Dolayısıyla, gerek savunma sisteminin gerekse vücut

içindeki diğer tüm sistemlerin, evrim teorisinin iddia et-

tiği gibi tesadüflerle aşama aşama gelişmeyecekleri de

gün ışığına çıkmaktadır. 

Elinizdeki kitabın amacı; bir taraftan sizleri içinizdeki

bu cesur savaşçılarla tanıştırırken, diğer yandan da akılla-

ra durgunluk veren bu sistemin özel bir yaratılış delili ol-

duğunu ortaya koymaktır. Bu konu ile ilgili olarak evrim

teorisinin kurguladığı senaryoların nasıl teker teker çök-

tüğünü ve gerçekler karşısında nasıl anlamsız hale geldi-

ğini göreceğiz. Bu sebeple burada özellikle vurgulanmaya

çalışılan konu, savunma sisteminin pek çok biyoloji ya da

tıp kitabında rahatlıkla bulabileceğiniz biyolojik detayları

değil, sistemin mucizevi yönüdür. Kitapta anlatılanları,

7'den 70'e her yaşta, her meslekte insanın rahatlıkla kav-

rayabilmesi için, biyolojik ve fizyolojik terimlerin kullanıl-

masından mümkün olduğunca kaçınılmıştır.

Asıl konuya geçmeden önce hatırlatmak gerekir ki,

şu an bile, çevrenizdeki mikroplardan etkilenmeden bu

kitabı rahatça okuyabilmenizi savunma sisteminize borç-

lusunuz. Eğer vücudunuzda bir savunma sistemi bulun-

masaydı, bu yazıyı hiçbir zaman okuyamayacak, hatta

okuma yazma öğrenecek yaşa bile gelemeden hayata ve-

da edecektiniz.
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Yaklaşık 250 yıl önce, mikroskobun icadıyla birlikte

bilim adamları çıplak gözle göremediğimiz birçok küçük

canlı ile iç içe yaşadığımızı ortaya çıkardılar. Üstelik bu

canlılar soluduğumuz havadan içtiğimiz suya, dokundu-

ğumuz herhangi bir cisimden vücudumuzun yüzeyine

kadar her yerde mevcuttu. Dahası bu canlılar sık sık in-

san vücudunun içine de girmekteydiler.

Bu düşmanın varlığı 250 yıl önce keşfedildi. Ancak

ona karşı mükemmel bir savaş veren "savunma siste-

mi"ndeki sırların çoğu bugün bile henüz aydınlatılamadı.

Vücuttaki bu moleküler sistem, içeriye bir yabancı girdi-

ği andan itibaren son derece ince hesaplanmış bir plan-

la otomatik olarak devreye girer ve amansız bir savaşa

başlar. Sistemin işleyişine şöyle bir baktığımızda her aşa-

manın bu titiz plan dahilinde yürüdüğü görülür.

Uyumayan Sistem

Biz farkında olmasak da vücudumuzda her saniye

milyonlarca işlem ve reaksiyon gerçekleşir. Vücudumuz-

daki bu hareket uyku esnasında dahi devam eder.

Bu yoğun çalışma bizim için çok kısa sayılabilecek za-

man aralıkları içinde düzenlenmiştir. Bizim günlük yaşa-

mımızdaki zaman kavramı ile vücudumuzun biyolojik za-

man kavramı çok farklıdır. Günlük hayatta çok kısa bir

süreyi temsil eden 1 sn.'lik bir süre, vücudumuzdaki sis-

temler ve organellerin pek çok faaliyeti için çok uzun bir



süre sayılabilir. Bedenimizdeki tüm organların, dokuların

ve hücrelerin bir saniye içinde yaptığı faaliyetler kağıda

döküldüğünde insan aklının sınırlarını zorlayacak kadar

geniş bir tablo ortaya çıkar.

Sürekli hareket halinde olan ve bir an dahi yaptığı

görevi bırakmayan bu hayati sistemlerden biri de savun-

ma sistemidir. Hemen derinin altında bulunan ve vücu-

du her türlü işgalciden gece-gündüz durmaksızın koru-

yan bu sistem, tam teçhizatlı bir ordu gibi, olanca gücüy-

le vücudunda yaşadığı insan için çalışmaktadır. 

Vücuttaki her sistem, organ ve hücre topluluğu gö-

rev dağılımına göre bir bütünlük içerisindedir. Bu sistem-

de en ufak bir eksiklik olduğunda düzen bozulur. Savun-

ma sistemi de bu "olmazsa olmaz" sistemlerden biridir. 

Acaba savunma sistemimiz olmasaydı yaşamımızı de-

vam ettirebilir miydik? Ya da bu sistem bazı görevlerini

eksik yapsaydı nasıl bir yaşam biçimimiz olurdu? 

Bunu tahmin etmek hiç de zor değil. Tıp dünyasında

rastlanan bazı örnekler vardır ki, savunma sisteminin ne

kadar hayati bir önem taşıdığını gözler önüne serer. Bu

konuyla ilgili pek çok kaynakta yer alan bir hastanın öy-

küsü, savunma sisteminde oluşabilecek herhangi bir ek-

siklikte yaşamın ne denli zor bir hale geleceğini gösterir.

Bu hasta, doğumundan sonra mikroplardan arındırıl-

mış plastik bir çadırın içine yerleştirildi. İçeriye dışarıdan

birşey sızması tamamen engellenmişti. Başka bir insana

dokunması yasaktı. Büyüdükçe daha büyük bir plastik

çadırın içine yerleştirildi. Bu plastik çadırdan sadece

plastik astronot elbisesini giyerek çıkabiliyordu. Peki bu

çocuğun diğer insanlar gibi yaşamasını engelleyen neydi?

Doğumundan sonra, vücudu gelişirken savunma

Savunma Sistemi 13
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sistemi oluşmamıştı. Vücudunda kendisini düşmanlardan

koruyabilecek bir ordu yoktu...

Çocuğun doktorları, bu çadırdan çıktığında başına

nelerin geleceğini biliyorlardı. Hemen soğuk algınlığı

başlayacak, boğazında hastalıklar başgösterecek, antibi-

yotiklere ve diğer ilaç tedavilerine karşın bir enfeksiyon-

dan diğerine geçecekti. Bir süre sonra ilaçlar işe yarama-

yacak ve çocuk ölecekti.

Bu plastik çadırın dışında ancak birkaç ay veya birkaç

yıl yaşayabilirdi. Yani çocuğun bütün dünyası ancak plas-

tik bir çadır olarak kalacaktı.

Bir süre sonra doktorlar ve ailesi çocuğu, evinin

içinde kurulmuş ve mikroplardan tamamen arınmış bir

odaya yerleştirdiler. Ama bütün bu uğraşlar bir sonuç

vermedi. 12 yaşından sonra çocuk tahmin edildiği gibi

peşpeşe gelen enfeksiyonlar sonucunda hayatını yitirdi.1

Çocuğun yaşamını sürdürebilmesi için, ailesi, dok-

torları, kaldığı hastane ve ilaç firmaları herşeyi denedi-

14



ler. Bütün imkanlar seferber edildiği ve bulunduğu yer

sürekli dezenfekte edildiği halde çocuğun ölümü engel-

lenemedi.

Bu son açıkça gösteriyor ki, kendisini mikroplardan

koruyacak bir savunma sistemi olmadan, insanın yaşamı-

nı sürdürmesi mümkün değildir. Bu da savunma sistemi-

nin bir bütün olarak, eksiksiz, ilk insandan bu yana var

olması gerektiğinin açık bir ispatıdır. Bu durumda evrim

teorisinin iddia ettiği gibi, böyle bir sistemin uzun bir za-

man dilimi içinde aşama aşama gelişmiş olması söz ko-

nusu olamaz. Çünkü savunma sistemi olmayan veya tam

olarak görevlerini yerine getirmeyen bir insan, bu ör-

nekte görüldüğü gibi kısa bir süre içinde ölecektir.

KUŞATILMIŞ KALE: İNSAN BEDENİ
Her ne kadar temiz ve dezenfekte ortamlarda bu-

lunsak da yaşadığımız yerleri birçok mikroorganizmayla

paylaştığımız bir gerçektir. Şu anda oturduğunuz odayı

Savunma Sistemi 15

Vücudun Askerleri

‹nsan savunma sisteminde vü-
cut savunmas›n›n elemanlar›
Granülositler (1), sald›rgan
virüsleri (2), bakterileri (3)
imha ederler. Makrofajlar (4)
t›bbi ecza at›klar›n›, metaboliz-
ma at›klar›n› ve ölü alyuvarlar›
(5) yutarlar. Antikorlar (6),
dalak ve lenf sisteminin plaz-
ma hücrelerini (7) olufltururlar.
Bunlar virüs istilas›ndan son-
raki birkaç gün içinde yok ede-
cekleri düflmanlar›n› iflaret-
leyip faaliyete geçerler (8).
Doymufl granülositlerin (9) ak-
sine doymufl makrofajlar (10)
bir hafta yaflayabilirler.
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bir mikroskopla izleme imkanınız olsaydı, beraber yaşa-

dığınız milyonlarca canlıyı rahatlıkla görebilirdiniz.

Bu durumda insan "kuşatılmış bir kale" konumunda-

dır. Kuşkusuz etrafı sayısız düşmanla sarılmış bir kalenin

korunması da eksiksiz ve planlı olmalıdır. İşte insan ihti-

yacı olan bu mükemmel korumayla beraber yaratılmış-

tır, bu yüzden söz konusu düşmanlara karşı savunmasız

değildir. Bedenindeki "mikro" korumaları, insanı hiç yal-

nız bırakmaz ve birçok cepheden insan için savaşırlar. 

Vücudu ele geçirmek isteyen düşman hücreleri, ön-

celikle kendilerini bekleyen ön cepheleri geçmek zorun-

dadırlar. Bu cephelerde kimi zaman zorlu anlar yaşansa

da düşmana kolay kolay geçit verilmez. Düşmanın aşma-

sı gereken ilk cephe ise derimizdir.
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Mikroskobik
Canavarlar

Solda, insanlar›n görme-
dikleri ama her an bera-
ber yaflad›klar› milyon-
larca canl›dan yaln›zca
biri olan, toz akar› görü-
lüyor. Altta ise bir parazit
larvas› insan derisinin
içine girerken görülüyor.



Vücudumuzun Koruyucu Zırhı: Deri

Bir kılıf şeklinde tüm bedeni saran deri baştan sona

şaşırtıcı özelliklerle doludur. Kendi kendini tamir edebil-

mesi, yenilenmesi, yüzeyinde gözenekler bulunmasına

(tüy delikleri) rağmen su geçirmemesi, fakat terleme yo-

luyla dışarıya su vermesi, kolay kolay yırtılmayacak ka-

dar kalın, aynı zamanda hareket etmeye imkan verecek

şekilde ince ve esnek olması, sıcaktan, soğuktan, zararlı

güneş ışınlarından bedeni koruyabilmesi derinin insan

için yaratılmış özelliklerinden bazılarıdır. Ancak burada

bu sıradışı ambalajın çok daha farklı olan, vücudu, hasta-

lık yapan mikro düşmanlardan koruma özelliğinin üze-

rinde durulacaktır. Eğer vücut düşmanlarla kuşatılmış

bir kaleyse, derinin de bu kalenin sağlam surlarını oluş-

turduğunu söyleyebiliriz.

Derinin esas koruyucu fonksiyonu, dış bölümü oluş-

turan ölü hücre katmanları sayesinde gerçekleştirilir.

Hücre bölünmesiyle oluşmuş her yeni hücre, derinin iç

bölümünden yüzeye doğru hareket eder. Bunu yapar-

ken, hücre içinin sıvı bölümü (stoplazması) dayanıklı bir

protein olan keratine dönüşür. Bu işlem esnasında hüc-

re ölür. Oluşan keratin maddesi, oldukça sağlamdır ve

sindirim enzimleriyle parçalanması zordur. Bu, dayanık-

lılık demektir. Vücudu istila etmek isteyen bakteri ve

mantarlar, cildin dış tabakasından alabilecekleri birşey

bulamayacaklardır.

Ayrıca keratinli ölü dış hücreler, sürekli olarak cilt

yüzeyinden dökülürler. Bu yolla kaybedilen hücreler, alt-

tan yeni gelenlerle doldurulduğunda, o bölgelerde ger-

çekten içine nüfuz edilmesi güç bir engel oluşmuş olur. 

Derideki bir diğer koruma fonksiyonu da, üzerinde
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bulunan canlılar tarafından sağlanmaktadır. Deri üzerin-

de buradaki asit ortamına uyum sağlamış, tehlikeli olma-

yan bir mikrop topluluğu yaşar. Derinin keratinine ya-

pışmış olan artıklarla beslenen bu mikroplar, beslenme

alanlarını korumak için her türlü yabancıya saldırırlar. İş-

te söz konusu mikroplara ev sahipliği yapan deri, bu

özelliği sayesinde, içimizdeki orduyu dışarıdan destekle-

yen yardımcı bir kuvvet gibidir. 

Solunumdaki Koruma 

Düşmanlarımızın bize ulaşmak için kullandıkları yol-

lardan biri de solunum yollarıdır. Her an soluduğumuz

havada bulunan yüzlerce çeşit ve özellikteki mikroplar bu

yolla bedenimize girmeye çalışırlar. Ancak burnun içinde

18

Tehlikeli düflmanlara karfl› organizman›n ilk savunmas›, deri doku-
sunun yaradan sonra h›zl›ca kendini onarma yetene¤ine sahip ol-
mas›d›r. Savunma hücreleri, yabanc› hücreyle çarp›flmak ve zarar
görmüfl dokunun enkaz›n› temizlemek için o bölgeye giderler. Daha
sonra baflka savunma hücreleri de fibrin üretimini uyarmaya yar-
d›mc› olur. Fibrin, lifli bir a¤ ile h›zla yaray› kapatan bir proteindir.
Bu resimde k›rm›z› kan hücrelerini kaplayan bir fibrin görülüyor.



onları bir bekçi gibi bekleyen engelden habersizdirler.

Burun mukozasındaki özel bir salgı, doğrudan veya

tozlar, damlacıklar ve diğer maddeler ile birlikte solu-

num sistemine giren mikroorganizmaların yaklaşık %

80-90'ını tutarak dışarı atar. 

Bunun yanısıra, solunum mukozalarında bulunan tit-

rek tüylü hücrelerin içeriden dışarı doğru olan hareketi

ile mikroplar, dışarı atılmaya çalışılır. Öksürük refleksi

ve hapşırma da bu işlevi kolaylaştırır. 

Bu engelleri aşarak alveollere (Akciğer, bronş, dişe-

ti) ulaşabilen mikroplar fagositoz yapan hücreler tarafın-

dan yutulurlar. Bundan sonra gezici duruma geçen fago-

sitler yuttukları mikroplarla birlikte yukarı doğru sürük-

lenerek çeşitli şekillerde dışarı atılırlar. 

Her nefes alış verişinizde -şu an da dahil olmak üze-

re- bu sınır kapılarında, varlığından dahi haberdar olma-

dığınız bir savaş yaşanır. Bu sınır kapılarının bekçileri, si-

zin sağlığınızı korumak için düşmanla ölümüne savaşırlar.
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lar soludu¤umuz havadaki tozlar› etkisiz hale getirirler. 
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Sindirim Sistemindeki Koruma

Mikropların vücuda bir diğer giriş yolları da yiyecek-

lerimizdir. Ancak onların kullandığı bu yoldan da haber-

dar olan vücudumuzun korumaları, yiyeceklerin ulaştığı

bölgede, yani midede, onları beklemektedir. Ayrıca ge-

lecek mikroplar için bir de sürprizleri vardır, mide asiti.

Bu asit, tüm engelleri aşarak mideye kadar gelmeyi ba-

şarmış mikroplar için oldukça acı bir süprizdir. Mikrop-

ların tamamı olmasa da büyük bir çoğunluğu bu aside

yenik düşerler. 

Bazı mikroplar, mide asidi ile yeterince temasa geç-

mediklerinden, bazı mikroplar da dayanıklılık gösterdik-

lerinden dolayı bu engeli aşmayı başarabilirler. Ama geç-

tikleri her yolda onları öldürebilecek koruyucular vardır.

Dolayısıyla, bu kez de onları başka bir sürpriz beklemek-

tedir: İnce bağırsakta üretilen sindirim enzimleri. Üstelik

bu sefer kurtulmaları önceki kadar kolay da olmaz. 

Görüldüğü gibi mikropların saldırılarının her aşama-

sında onları bekleyen vücut koruyucuları vardır. Bu ko-

ruyucular insan bedeni için özel olarak yaratılmışlardır. 

Burada sorulması gereken önemli bazı sorular vardır. 

Dışarıdaki mikropların yiyecekler yoluyla bedenimi-

ze girmek isteyeceklerini, yiyeceklerin güzergahını, mik-

ropların ne çeşit bir sistemle yok olabileceklerini, bu en-

gelden kurtuldukları takdirde nereye gideceklerini, daha

güçlü ne gibi bir madde ile karşılarına çıkılması gerekti-

ğini kim belirlemiştir? Daha önce hiç vücut dışına çıkma-

mış, dolayısıyla dışarıdaki mikropların hiçbirinin kimyasal

yapısını inceleme olanağı olmayan, ayrıca kimya eğitimi

görmemiş vücut hücreleri mi? 

Elbette hayır. Böyle bir koruma sistemini ancak hem
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dış dünyayı, hem bu dünyadaki yiyecekleri, hem bu yiye-

ceklere ihtiyacı olan bedeni, hem bu yiyecekleri sindire-

cek sistemi yaratan Allah var etmiştir.

Bir Başka Yöntem: 

Düşmanı Düşmana Kırdırma

Vücudumuzda bizimle birlikte yaşayan, ancak hasta-

lanmamıza neden olmayan başka mikroorganizmalar da

vardır. Peki bize zarar vermeden yaşamlarına devam

edebilen bu canlılar kimlerdir ve vücudumuzda bulunma

amaçları nedir?

Bu soruların yanıtı şu tanımın içinde saklıdır: İnsan

vücudunun çeşitli bölgelerinde gruplanmış, zarar verme-

yen, hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma toplu-

luklarına, vücudun normal mikrop florası adı verilir.

Bunlar, savunma ordusunu mikroplara karşı dışarıdan

desteklerler. Çünkü onların da çıkarları, yabancı mikrop-

ların vücuda yerleşmemesi yönündedir. Herhangi bir

mikrobun vücuda girmesiyle, bu canlıların yaşama alanla-

rı da işgal altına girmiş olacağından, kendi mekanlarını ya-

bancılara kaptırmamak için vargüçleriyle savaşırlar. Bun-

ları vücut için çalışan "paralı askerler" olarak tanımlayabi-

liriz. Menfaat karşılığında bulundukları bölgeyi korumaya

çalışırlar. Böylece vücudumuzdaki tam teçhizatlı ordunun

yanına, bir de bu mikro destekçiler eklenmiş olur.

Bu "paralı askerler" vücudumuza nasıl yerleşmekte-

dirler?

İnsan embriyosu anne karnındayken henüz hiçbir

düşmanla karşılaşmamıştır. Embriyo, doğum anında ve

doğumdan sonra bulunduğu ortamla temas ederek, aldı-

ğı besin maddeleri ve solunum yolu ile organizmaya bu-
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laşan çeşitli cins ve sayıdaki mikroplarla karşılaşır. Kimisi

hemen ölür, kimisi yerleşmeye dahi olanak bulamadan

geçer gider. Bir kısmı ise deri, deri kıvrımları, ağız, burun,

göz, üst solunum yolları, sindirim kanalı, genital organlar

gibi vücudun çeşitli yerlerine yerleşirler. Buralardaki

mikroplar değişmeyen, geçici topluluklar halinde hayat

boyunca kalarak vücudun mikrop florasını oluştururlar.

Kim Bu Mikro Düşmanlarımız?
Mikro düşmanlarımız ise, vücudun kendisine ait ol-

mayıp, bir yolla vücuda giren, dolayısıyla vücuttaki sa-

vunma ordusunu harekete geçiren mikro canlılardır.

Kuşkusuz vücuda her giren yabancı hücre, hemen

düşman muamelesi görmez. Yemek yerken, ilaç alırken,

su içerken de vücudumuza yabancı özelliği olan madde-

ler girer. Ancak vücut bunlarla bir savaşa girmez. Yaban-

cı bir maddenin, savunma hücreleri tarafından düşman

olarak algılanması için bazı şartların oluşması gerekmek-

tedir. Molekül büyüklüğü, vücuttan atılma hızı, vücuda

giriş şekli gibi...
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Bakteriler
Sayıları oldukça fazla olan mik-

ro düşmanlarımız arasında bakte-

riler, haklı bir üne sahiptirler. 

Bakteriler çeşitli yollardan in-

san bedenine girerek, burada müt-

hiş bir savaşın başlamasına sebep

olurlar. Kimi zaman oldukça ciddi

rahatsızlıklarla sonuçlanan bu sa-

vaşlar, birkaç mikron büyüklüğün-

deki bir canlıda gizlenmiş gücü ve yeteneği açıkça orta-

ya koymaktadır. Bunun yanında son zamanlarda yapılan

araştırmalar göstermiştir ki bakteriler, en ağır ve zor

şartlarda dahi olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptirler.

Özellikle bakterilerin spor adı verilen şekilleri, aşırı ısı-

ya ve kuraklığa uzun zaman karşı koyabilirler. Bazı mik-

ropların zor yok edilmesi de bu yüzdendir. 

Virüsler
İnsan vücudu adeta değerli bir elmasın çok güvenli

bir kasada muhafaza edilmesi gibi yoğun bir gözetime ve

korumaya sahiptir. Ancak vücudu ele geçirmeye çalışan

canlıların bir kısmı da tecrübeli bir hırsız gibi hareket

ederler. Bu hırsızlardan en bilinen ve önemli olanların-

dan biri virüslerdir. 

Elektron mikroskobunun keşfiyle varlığından haber-

dar olduğumuz bu canlılar, hücre bile sayılamayacak ka-

dar basit yapılı ve küçüktürler. Boyutları, 0.1 ile 0.280

mikron (milimetrenin binde biri) arasında değişen virüs-

ler, bu nedenle birçok bilim adamı tarafından canlılar

aleminin dışında tutulurlar.2

Kategori olarak canlılar aleminin dışında tutulsalar
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da, en az diğer tüm canlılar kadar üstün yeteneklere sa-

hip oldukları tartışma götürmez bir gerçektir. Virüslerin

yaşamları incelendiğinde de bu gerçek açıkça görülür.

Virüsler, diğer canlıların zorunlu asalağıdırlar; yani bir

bitki, hayvan, ya da insan hücresine girip, onun besinini,

enerjisini kullanmadan ne yaşayabilir, ne de çoğalabilir-

ler. Çünkü virüslerin kendi başlarına hayatta kalabilecek

bir sistemleri yoktur. Bunun şuurunda olan virüsler, us-

taca bir hücrenin içine girer, yine aynı ustalıkla orayı iş-

gal ettikten sonra, hücreyi kendilerini kopyalayan bir

"virüs üretim fabrikası" haline getirirler.

Virüsün, hücreyi ele geçirmek amacıyla uyguladığı bu

plan son derece karmaşık ve zekicedir. Virüsün en baş-

ta yapması gereken şey, hücrenin kendisine uygun olup

olmadığını tespit etmektir. Bu işlemi son derece dikkat-

li ve titiz yapması gerekir. Çünkü yapacağı en ufak hata,

yok olmasına sebep olacaktır. Böyle bir sonuçla karşılaş-

mamak için özel algıla-

yıcılar sayesinde hücre-

nin kendisine uygun

olup olmadığını kontrol

eder. Daha sonra yapa-

cağı en önemli iş ise

kendini, hücrenin içine

kusursuzca monte et-

mektir. 
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Virüs, uyguladığı taktiklerle hücreyi şaşırtır ve varlı-

ğının fark edilmesine izin vermez.

Olaylar bundan sonra şöyle gelişir: Hücre virüse ait

yeni DNA'yı çekirdeğin içine taşır. Hücre protein üret-

tiğini zannederek bu yeni DNA'yı kopyalamaya başlar.

Virüsün DNA'sı hücrede o kadar sinsi gizlenir ki, hücre

farkına varmadan kendi düşmanının üretim fabrikası ha-

line gelmiş olur. Ve kendini de yok edecek virüsleri üre-

tir. Virüsün kalıtım yapısını, hücrenin yabancı olarak ta-

nımlaması gerçekten de çok zordur. 

Virüs kendini hücreye o kadar iyi monte eder ki,

adeta ona ait bir parça haline gelir. Üreme işini tamam-

ladıktan sonra kendisi ve yeni virüsler aynı işi başka hüc-

relerde tekrarlamak üzere o hücreden çıkarlar. Bu olay-

lar sırasında virüs, ev sahibi hücreyi öldürebilir, ona za-

rar verebilir, değiştirebilir veya hiçbirşey yapmaz; bu vi-

rüsün ve hücrenin cinsine bağlıdır. 

Genellikle çok sıkı bir denetim mekanizması ile çalı-

şan hücrenin, hangi yöntemle kandırılıp, virüs fabrikası

haline dönüştüğü henüz tam olarak cevaplanamamış so-

rulardandır. Oldukça özel bir yapıya sahip olan ve canlı

nitelendirmesine dahi girmeyen virüslerin, bu derece

akılcı hareket etmelerinin, böylesine etkili stratejileri

düşünüp, planlamalarının ardındaki sır, kuşkusuz ki onla-

rı sahip oldukları yeteneklerle birlikte meydana getiren

bir Yaratıcının varlığında gizlidir.

Öyle ki, virüsün sahip olduğu özellikler, tam olarak

hücrenin içinde çalışan sistemi kullanacak şekilde tasarlan-

mıştır. Virüsü yaratan gücün hücrenin çok karmaşık çalış-

ma prensiplerini de bildiği açıktır. Bu güç, virüsü, içine yer-

leşeceği hücreyi ve tüm evreni yaratan Allah'a aittir. 

Savunma Sistemi 25



SAVUNMA S‹STEM‹ MUC‹ZES‹

Küçücük yapılarıyla, kendilerinden milyonlarca kat

büyük olan insan bedenini hastalığa, bazen de ölüme da-

hi sürükleyebilen virüsler, insanlara acizliklerini hatırlat-

mak için Allah'ın özel yarattığı varlıklardır.

AKILLI SİLAHLAR: ANTİKORLAR

Antikorlar, vücuda giren yabancı hücreler için üreti-

len protein yapılı silahlardır. Bu silahlar, savunma siste-

minin askerlerinden biri olan B hücreleri tarafından üre-

tilirler.

Antikorlar istilacıları etkisiz hale getirirler. Başlıca iki

görevleri vardır: Birincisi, vücuda giren düşman hücreye

(antijene) bağlanmak. İkincisi, bağlanma gerçekleştikten

sonra antijenin biyolojik yapısını bozmak ve antijeni yok

etmek. 

Kanda ve hücre dışı sıvıda bulunan antikorlar, hasta-

lıklara yol açabilen bakterilere veya virüslere bağlanırlar.

Bağlandıkları yabancı molekülleri, bedenin savaşçı hüc-

releri için işaretleyip etkisiz hale getirmiş olurlar. Bu, sa-

vaş alanındaki düşman tankının güdümlü bir füzeyle vu-

rulmasına ve tankın hareket ve ateş edemeyecek, dola-

yısıyla bir işe yaramayacak hale getirilmesine benzer.

Antikor bağlanacağı düşmana (antijene), üç boyutlu bir

yapıda, tıpkı bir anahtarla kilit arasındaki uyum gibi tam

olarak oturur.

Vücut karşılaştığı hemen hemen her düşmana uygun

bir antikor üretebilir. Üstelik üretilen antikorlar, tek bir

tip değildir. Her düşman için onun yapısına uygun, onun-

la başa çıkabilecek bir antikor hazırlanır. Çünkü bir has-

talık için üretilen antikor, başka bir hastalık için etkisizdir. 

Her düşmana uygun özel bir antikor imalatı gerçek-
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ten üzerinde düşünülmesi gereken, olağanüstü bir du-

rumdur. Çünkü böyle bir olayın gerçekleşebilmesi için,

B hücrelerinin karşılaştıkları her düşmanı çok iyi tanıma-

ları, yapısını çok iyi bilmeleri gerekir. Ancak doğada mil-

yonlarca çeşit düşman (antijen) bulunmaktadır.

Bu olay, milyonlarca kilidin her birine uygun bir

anahtarı, ilk görüşte yapabilmeye benzer. Ancak burada

önemli olan nokta, anahtarı üreten kişinin kilidi eline

alıp incelemeden, herhangi bir kalıp kullanmadan, imala-

tı ezbere yapmasıdır. 

Tek bir anahtarın şeklinin bile ezbere akılda tutul-

ması, bir insan için oldukça güçtür. Peki milyonlarca ki-

lidin her birini açacak milyonlarca anahtarın, üç boyutlu

şekillerinin akılda tutulması bir insan için mümkün mü-

dür?

Elbette hayır. Ancak gözle göremediğimiz küçüklük-

teki bir B hücresi, hafızasında milyonlarca bilgi tutmak-

ta, gerektiğinde bu bilgileri doğru kombinasyonlarda bi-

linçli bir şekilde kullanmaktadır. 

Küçücük bir hücrenin içine milyonlarca bilginin yer-

leştirilmesi, insana gösterilen çok büyük bir mucizedir.

Ancak bir o kadar önemlisi de, hücrenin bu bilgileri in-

sanın sağlığını korumak için kullanmasıdır. 

Açıkça görülüyor ki, küçücük hücrelerin sahip ol-

dukları bu fevkalade başarının sırrı, insan aklının kavra-

ma sınırlarının ötesindedir. Kısacası bugün insan beyni-

nin ve ileri teknolojinin gücü, hücrelerin gösterdiği aklın

gücü karşısında çaresiz kalmıştır. Aslında bilinçli bir Ya-

ratıcı'nın varlığının açık bir delili olan tüm bu akıl alamet-

leri, evrimci bilim adamları tarafından bile gözardı edile-

memektedir. Nitekim ülkemizdeki evrim savunucuların-
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dan olan Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim adlı

kitabında bu durumu şöyle itiraf etmiştir. 

Plazma hücreleri bu bilgiyi nasıl ve hangi formda elde

ederek, ona göre özgül şekillenmiş antikoru üretebil-

mektedir? Bugüne kadar bu sorunun kesin bir açıkla-

ması yapılamamıştır.3

Bugüne kadar antikorların üretiminin nasıl gerçek-

leştiği, evrimci bilim adamının yukarıda itiraf ettiği gibi

tam olarak aydınlanamamış bir noktadır. 20. yüzyılın

teknolojisi bu mükemmel üretimin metodlarını anlama

aşamasında bile ilkel ve yetersiz kalmıştır. İleriki yıllarda,

insana hizmet için yaratılan bu küçük hücrelerin hangi

yöntemleri, nasıl kullandıkları aydınlandığında, bu hücre-

lerin yaratılışlarındaki mükemmellik ve sanat daha da iyi

anlaşılmış olacaktır. 

Antikorların Yapısı 
Antikorların bir çeşit protein olduğunu daha önce

belirtmiştik. Bu yüzden öncelikle proteinlerin yapısını

inceleyelim.

Proteinler, aminoasitlerden oluşurlar. 20 farklı ami-

noasit, farklı sıralamalarda ardarda gelerek farklı prote-

inleri meydana getirir. Bu, 20 farklı renkte boncuk kul-

lanarak, değişik kolyeler yapmaya benzer. Proteinler

arasındaki fark da bu aminoasitlerin diziliminden kay-

naklanır. 

Ancak önemli bir nokta vardır; aminoasitlerin dizili-

minde yapılacak bir hata proteini işe yaramaz, hatta za-

rarlı hale getirir. Dolayısıyla dizilimde en ufak bir hataya

yer yoktur.

Peki hücre içindeki protein fabrikaları, ellerindeki
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aminoasitleri hangi sırayla dizip, hangi proteini ürete-

ceklerini nereden bilirler? İşte binlerce çeşit proteinin

her birinin bilgisi, hücre çekirdeğinde bulunan genetik

bilgi bankasındaki genlerde bulunur. 

Dolayısıyla birer protein çeşidi olan antikorların

üretilmesi için de bu genlere ihtiyaç vardır. 

Bir antikor için bir gene...

İki antikor için iki gene...

Bin antikor için bin gene ihtiyaç duyulacaktır. İnsan

vücudunda bir milyon civarında antikor üretildiğine gö-

re, doğal olarak bir milyon gene ihtiyaç vardır. İşte bu-

rada çok önemli bir mucize göze çarpar. İnsan vücudun-

da üretilen bir milyon antikora karşılık yalnızca yüz bin

gen vardır. Yani dokuz yüz bin gen eksiktir. 

Peki nasıl olur da az sayıdaki genlerden, toplam gen

sayısının on katı kadar antikor üretilebilir? İşte mucize

bu noktada gerçekleşir. Hücre, sahip olduğu yüz bin ge-

ni, farklı kombinasyonlarda birleştirerek yeni antikorla-

rı üretir. Yani bazı genlerdeki bilgileri alır, bu bilgileri

başka genlerdeki bilgilerle birleştirir ve bu toplam bilgiy-

le gerekli üretimi yapar.

Toplam 5200 kombinasyona girilir ve 1.920.000

farklı antikorun oluşması sağlanır.4 Sözünü ettiğimiz iş-

lem, insan aklının değil tasarlayabileceği, muhakeme bile

edemeyeceği kadar büyük bir aklı ve planlamayı içerir. 

Öncelikle bilinmesi gereken şudur; toplam yüz bin

gen kullanılarak sonsuz sayıda kombinasyon yapılabilir.

Ancak hücre inanılmaz bir akılla, yalnızca 5200 temel

kombinasyon kullanmakta ve 1.920.000 özel antikor

üretmektedir. Acaba hücre sonsuz ihtimal içinden, doğ-

ru kombinasyonlar yapmayı nasıl öğrenmiştir?
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Sonsuz sayıda ihtimal içinden, doğru kombinasyonla-

rı kusursuz şekilde yapmak bir yana, bu hücre kombi-

nasyon yapma fikrine nasıl sahip olmuştur?

Dahası yapılan kombinasyonlar belirli bir amaca hiz-

met etmekte, vücuda giren antijeni durduracak antiko-

ru üretmeyi hedef almaktadır. Dolayısıyla hücre, vücuda

giren milyonlarca antijenin özelliklerini de ayrı ayrı tanı-

maktadır.

Yeryüzündeki hiçbir akıl böylesine muazzam bir ta-

sarımı yapmaya güç yetiremez. Ancak milimetrenin yüz-

de biri büyüklüğündeki hücreler bu üretimi yapmakta-

dırlar.

Peki böylesine özel bir sistemi hücre nereden öğ-

renmiştir?

İşin doğrusu hiçbir hücre, biyolojik bir işlevi gerçek

anlamda "öğrenme" fırsatına sahip değildir. Çünkü hüc-

renin doğumu sırasında, böyle bir işlevi yerine getirecek

özellikleri olmadığı gibi, sonraki yaşam süreci içerisinde

bunun üstesinden gelebilecek beceriyi elde etmek gibi

bir şansı da yoktur. Bu tip olaylarda ön koşul, hücrede-

ki sistemin daha yaşamın başlangıcında tamamlanmış

olarak hazır bulunmasıdır. Hücrenin böyle kombinas-

yonları öğrenme yeteneği olmadığı gibi, öğrenecek za-

manı da yoktur. Aksi taktirde vücuda giren antijenler,

antikorlar tarafından durdurulamaz ve vücut savaşı kay-

beder.

İnsanoğlunun daha kavrama aşamasında bile yetersiz

kaldığı bir sistemin, düşünme ve akletme yeteneği olma-

yan bir hücrenin içine yerleştirilmiş olmasının çok özel

bir anlamı vardır. Bu, sonsuz ilim sahibi Allah'ın yaratma-

sındaki benzersizliğin küçücük bir hücre üzerinde yansı-
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masıdır. Allah'ın üstün ilminin herşeyi kuşattığı Kuran'da

şöyle bildirilmiştir:

Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç-

bir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü,

bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. On-

ların korunması O'na güç gelmez. O, pek yüce-

dir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

Peki, sizin bir antikor molekülü dizayn etmeniz ge-

rekseydi bunu nasıl yapardınız? Öncelikle, molekülün

şeklini belirlemeden evvel geniş çaplı bir araştırma yap-

manız gerekecektir. Rastgele bir şekil veremeyeceğinize

göre, antikorun görevini tam olarak bilmeniz şarttır.

Üreteceğiniz antikorlar, antijenlerle muhatap olacağına

göre, antijeni de çok iyi tanımanız, yapısının nasıl oldu-

ğunu bilmeniz gerekir. 

Neticede yapacağınız antikorun bir tarafı özel ve tek

olmalıdır. Ancak bu şekilde belirli bir antijene bağlanabi-

lir. İkinci tarafı ise diğer antikorlarla benzer olmalıdır.

Çünkü, antijeni yok etme mekanizması yalnızca böyle

çalıştırılabilir. Özet olarak, bir taraf standart, öbür taraf

ise (bir milyon çeşitten fazla) diğerlerindekinden farklı

olmalıdır. 

Kaldı ki insanoğlu, sahip olduğu bütün teknolojiye

rağmen henüz bir antikor tasarlayamamaktadır. Labora-

tuvar ortamında üretilen antikorlar ise, insan vücudun-

dan veya başka canlıların vücutlarından alınan antikor

kalıpları kullanılarak yapılır. 

Savunma Sistemi 31



SAVUNMADA 

GÖREVL‹ ORGANLAR

Savaşçı Üretim Merkezi: Kemik İliği
Hiroshima ve Nagasaki kentlerine atom bombaları

atıldığında, radyasyona maruz kalan birçok insan, 10-15

gün içinde iç kanama ya da bulaşıcı hastalıklar nedeniyle

öldü. Bu insanlara ne olduğunu anlamak için hayvanlar

üzerinde yapılan deneyler, vücudun tümüyle radyasyona

maruz kalmasının kan yapan ve savunma sisteminin bel

kemiği olan hücrelerin ölümüne yol açtığını ortaya çıkar-

dı. Bu da vücudun kısa sürede ölmesi anlamına geliyordu.5

Bu hayati hücrelerin fabrikası kemik iliğidir. Ancak

dikkat edilmesi gereken bir nokta bu fabrikada birbirin-

den çok farklı ürünlerin üretiliyor olmasıdır. Çünkü bu-

rada üretilen bazı hücreler fagositoz yapımında, bazı

hücreler kanın pıhtılaşmasında, bazı hücreler ise madde-

lerin parçalanmasında rol oynar. Bu hücrelerin görevle-

ri gibi yapıları da birbirlerinden farklıdır.

Dikkat edilmesi gereken, ortak bir amaca yönelik

hareket eden birçok farklı hücre için çok özel bir üre-

tim sisteminin kurulu olduğudur. 

KEM‹K KES‹T‹

KEM‹K ‹L‹⁄‹



Burada evrim teorisi için aşılması imkansız bir çık-

maz görülmektedir. Çünkü evrim teorisi çok hücreli or-

ganizmaların tek hücreli canlılardan evrimleşerek mey-

dana geldiğini iddia eder. 

Peki tesadüfen meydana gelmiş hücreler, biraraya

geldikten sonra nasıl olur da oluşturdukları bu yapının

içinde yeni hücreler inşa edecek bir sistemi yoktan var

edebilirler. Bu, bir tuğla deposunda meydana gelen pat-

lama sonucunda, havaya savrulan binlerce tuğlanın şans

eseri üst üste düşerek ortaya yepyeni bir bina çıkarma-

sına benzer. Dahası bu bina içinde yeni tuğlalar inşa ede-

cek bir de mini fabrikanın oluşması gereklidir. 

Unutulmaması gereken, insan vücudunun bir bina-

dan milyonlarca kere daha üstün bir yaratılışa sahip ol-

duğudur. İnsan vücudunun yapıtaşı olan hücre ise aslın-

da insan yapısı hiçbir ürünle karşılaştırılamayacak kadar

kusursuz bir tasarıma sahiptir. Ancak evrimcilerin yap-

tıkları varsayımın ne kadar büyük bir aldatmaca olduğu-

nun anlaşılması için hücreyi tuğlaya benzeten bu örnek

verilmiştir. 

İçimizdeki Fakülte : Timüs 
Timüs biyolojik açıdan incelendiğinde, pek bir özel-

liği olmayan sıradan bir organ gibi görünecektir. Ama

yaptığı iş göz önüne alındığında, inanılması güç bir du-

rumla karşı karşıya kalınır. 

Timüste lenfosit hücrelerine bir nevi eğitim verilir.

Evet, yanlış okumadınız. Timüste hücreler eğitim alırlar.

Eğitim ancak belirli bir zekaya sahip varlıklara uygu-

lanabilecek bir bilgi aktarımıdır. Ancak burada çok

önemli bir nokta vardır. Burada eğitimi veren bir et
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parçası yani timüs, eğitimi alan da küçücük bir hücredir.

Yani her ikisi de şuursuz varlıklardır.

Dahası bu eğitim sonucunda lenfosit hücreleri çok

önemli bilgilerle donatılırlar. Vücuttaki hücrelerin anti-

jenlerini tanımayı öğrenirler. Bu bir anlamda vücuda ait

hücrelerin kimliklerinin lenfosit hücrelerine öğretilmesi-

dir. Sonunda hücreler oldukça yüklü bir bilgiyle timüs-

ten ayrılırlar. 

Böylece lenfositler vücutta görev yaparken, kimlik-

lerini öğrendikleri hücrelere saldırmazlar. Bunun dışında

kalan her hücreye ve yabancı maddeye saldırır ve yok

ederler.

Timüs, uzun yıllar, evrimci bilim adamları tarafından,

körelmiş bir organ olarak görülmüş ve evrimin sözde

bir delili olarak kullanılmıştı. Oysa son yıllarda bu orga-

nın, savunma sistemimizin bel kemiği olduğu anlaşılmış-

tır. Bu durumun anlaşılmasından sonra, timüsün körel-

miş bir organ olduğunu ileri süren evrimciler, şimdi ay-

nı organ için tam tersi bir teori ortaya atmışlardır. Ti-

müsün önceleri olmadığını, yavaş yavaş evrim geçirerek
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meydana geldiğini ileri sürmüşlerdir. Halen de timüsün

diğer birçok organdan daha uzun bir evrim sürecinin so-

nucunda oluştuğunu savunurlar. Ancak timüs olmadan

ya da tam anlamıyla gelişmeden, T hücreleri düşmanı ta-

nımayı öğrenemeyecek ve savunma sistemi görevini ye-

rine getiremeyecektir. Savunma sistemi olmayan bir in-

san ise yaşamını devam ettiremez. Şu an sizin bu cümle-

yi okuyor olmanız bile, timüsün, uzun bir evrim süreci

içinde değil, ilk insandan beri kusursuz ve eksiksiz ola-

rak yaratıldığının bir kanıtıdır. 

Çok Yönlü Bir Organ: Dalak

Savunma sistemimizin bir diğer harika elemanı da

dalaktır. Dalak, kırmızı ve beyaz kısım olmak üzere iki

bölümden oluşur. Beyaz kısımda üretilen genç lenfosit-

ler, önce kırmızı kısma göç ederler ve buradan da kan

dolaşımına katılırlar. Koyu kırmızı renkte ve midenin ya-

nında olan bu organın yaptığı işlemler, detaylı olarak in-

celendiğinde, olağandışı bir manzarayla karşı karşıya ka-

lınır. Onu böylesine harika ve olağandışı yapan; oldukça

zor ve karmaşık olan görevleridir.

Dalağın; hücre yapımı, fagositoz, alyuvar depolama

ve bağışıklık yapımına katkı gibi çok önemli, önemli ol-

duğu kadar da zor görevleri vardır. Kuşkusuz, dalak da,

diğer tüm organlarımız gibi yalnızca bir et parçasıdır.

Ama bir et parçasından beklenmeyecek bir performans

ve akıl gösterisi sergilemektedir. Hiçbir aksaklığa mey-

dan vermeyecek şekilde tüm işleri organize ederken hiç

dinlenmeden çalışmaktadır. Gerçekten de dalak, doğu-

mundan itibaren insan için var gücüyle çalışır ve Allah di-

lediği sürece, görevine aralıksız olarak devam eder.
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Hücre Yapımı

Ana rahmindeki çocukta var olan kemik iliği, kan

hücrelerini üretme görevini tam olarak yapamaz. Kemik

iliği bu görevi ancak doğumdan sonra yerine getirmeye

başlar. Peki bu süre zarfında çocuk kansız mı kalacaktır?

Hayır. Bu aşamada dalak devreye girer ve sorumlu-

luk alır. Vücudun alyuvar, trombosit ve granülositlere

ihtiyacı olduğunu anlayan dalak, kendi görevi olan lenfo-

sit üretiminin yanında bir de bu hücrelerin üretimine

başlar.

Ancak dalak şuursuz bir et parçasıdır. Böyle bir so-

rumluluğu almayı akıl etmek gibi bir kabiliyeti yoktur.

Ancak insan vücudunu yaratan Allah, dalağı da gerekti-

ğinde kendi görevinin dışında sorumluluk alacak şekilde,

buna uygun üretim ve uyarı sistemleriyle birlikte var et-

miştir. 
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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, 24)

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, 24)



Fagositoz Yapımı
Dalakta bol miktarda makrofaj (temizlikçi hücreler)

vardır. Bunlar, dalağa gelen kanda bulunan yaşlanmış,

bozulmuş alyuvarları ve bir takım bozuk kan hücreleri

ile kandaki bazı maddeleri fagosite ederler yani, yutup

sindirirler. 

Burada çok önemli bir kimyasal geri dönüşüm siste-

mi çalışır. 

Dalaktaki makrofaj hücreleri, yutmuş oldukları alyu-

varların yapısında bulunan hemoglobin maddesini, biliru-

bine çevirirler. Bilirubin daha sonra toplar damar siste-

mine verilip, karaciğere gönderilir. Bu sistemin kuruluş

amacı vücuttaki hemoglobinin içerdiği demiri geri dö-

nüştürmektir. 

Bilirubin dengesi vücudumuz için oldukça ciddi bir

önem taşır. Çünkü bu konuda yapılacak en ufak bir ha-

tanın bedeli oldukça ağırdır. Bunun en güzel örneklerin-

den biri; bilirubinin belli bir düzeyin üstüne çıktığında sa-

rılık gelişmesidir.  

Alyuvar Depolama
Dalağın maharetleri bu kadarla da sınırlı değildir.

Dalak belli bir miktar kan hücresini (alyuvarı ve trombo-

sitleri) kendi içinde depolar. "Depolar" deyince aklınıza

depo olarak kullanılabilecek, ayrı bir bölüm olduğu gele-

bilir. Ancak söz konusu olan küçük bir organdır ve gö-

rünürde depo olarak kullanabileceği hiçbir yeri yoktur.

İşte dalak, bu tip durumlarda hacmini büyüterek, alyuvar

ve trombositler için yer açar. Kimi zaman hastalıklar so-

nucu büyümüş olan dalağın, depo hacmi de büyümüş

olur. 
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Savaşa Katkı

Vücutta herhangi bir mikrobik enfeksiyonun ya da bir

başka zararlı etkenin oluştuğu durumlarda, vücut bu za-

rarlı düşmana karşı bir savunma saldırısına geçer. Bunun

için savaşçı hücrelerin çoğalması gereklidir. Böyle anlarda

dalak, lenfosit yapımını çoğaltır, makrofajların yapımını

arttırır. Böylece, hastalık durumunda bütün vücutta uygu-

lanan "olağanüstü hal" durumuna dalak da katılmış olur.

Bir Başka Üretim Merkezi: Lenf Bezleri 

İnsan vücudunda bütün bedene yayılmış bir jandar-

ma ve jandarma istihbarat teşkilatı vardır. Bu sistemin

içinde nöbetçi jandarmalar bulunduran, gerektiğinde ye-

ni jandarmalar üreten karakollar da bulunur.

Sözünü ettiğimiz sistem lenf sistemi, jandarma kara-

kolları da lenf bezleridir. Sistemin jandarma erleri lenfo-

sit hücreleridir. 

Lenf sistemi başlı başına insanın emrine verilmiş bir

mucizedir. Bu sistem bütün vücuda yayılmış lenf damarla-

rı, bu damarların belirli yerlerine yerleştirilmiş lenf bezle-

ri, lenf bezlerinin ürettiği ve lenf damarlarında devriye gö-

revi yapan lenfosit hücreler ve bu hücrelerin içinde yüz-

düğü, lenf damarlarında dolaşan lenf sıvısından oluşur.

Sistem şöyle çalışır: Bütün vücuda yayılmış olan lenf

damarlarının içindeki lenf sıvısı, kılcal lenf damarları çev-

resinde bulunan dokularla temas eder. Bu temas sonra-

sında tekrar lenf damarlarına dönen lenf sıvısı beraberin-

de bu dokulara ait bazı bilgileri getirir. Bu bilgiler lenf da-

marları boyunca bulunan en yakın lenf bezine ulaştırılır.

Eğer dokularda bir düşman hareketi başlamışsa bunun da

bilgisi lenf sıvısı aracılığıyla lenf bezine getirilmiş olur.
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Düşmana ait bilgi incelendikten sonra eğer bir tehli-

ke varsa alarm durumu verilir. Lenf bezlerinde hızlı bir

şekilde lenfosit ve diğer bazı savaşçı hücrelerin üretimi-

ne başlanır.

Üretim aşamasından sonra sıra, yeni askerleri sava-

şın olduğu cepheye sevketmeye gelmiştir. Yeni askerler

lenf bezlerinden lenf sıvısı yardımıyla lenf damarlarına

geçerler. Lenf damarlarından da kan dolaşımına geçen

askerler savaşın olduğu bölgeye ulaşırlar. Bu yüzden en-

feksiyon olan bölgedeki lenf bezleri öncelikle şişer. Bu o

bölgedeki lenfosit üretiminin arttığını gösterir.

Şimdi mevcut sistemi bir özetleyelim:

- Bütün vücudu baştan aşağı saran özel bir ulaşım

sistemi.

- Vücudun birçok bölgesine yerleştirilmiş lenf bezi

karakolları.

- Düşman askerlerin istihbaratının yapılması.

- Bu istihbarat doğrultusunda asker üretimi yapılması.

Tek bir parçası bile eksik olsa işlemeyecek olan bu

sistemin, zaman içinde

aşama aşama gelişerek

var olmasına imkan

yoktur. Örneğin lenf

bezleri ve lenfositleri

olan ancak lenf damar-

ları yaratılmamış bir

sistem işe yaramaz.

Sistemin çalışması an-

cak bütün elemanların

aynı anda yaratılmış

olmasıyla mümkündür. 
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HÜCRELER

Eğer bir düşman bedenimizin tüm engellerini aşıp,

vücudumuza girmeyi başarırsa, bu, savunma ordusunun

yenildiği anlamına gelmez. Aksine, esas savaş yeni başla-

mıştır ve asıl zorlu askerler bu esnada devreye girerler.

Onları ilk karşılayan askerler ise vücudumuzda sürekli

dolaşan ve etrafı devamlı olarak kontrol eden yiyici hüc-

reler, fagositlerdir. 

Bunlar vücudun iç yüzeylerine kadar girmiş olan is-

tenmeyen mikropları yutan ve gerektiğinde savunma

sistemine alarm veren "özel temizlik hücreleri"dir. 

Bedenimize giren çok küçük parçacıklar ve sıvı ha-

lindeki yabancı maddeler, savunma sisteminin bazı hüc-

releri tarafından alınır, parçalanır, sindirilir ve ortadan

kaldırılmaya çalışılırlar. Bu olaya "fagositoz" adı verilir. 

Fagositoz, bağışıklığın en önemli öğelerinden biridir.

Çünkü enfeksiyona karşı çabuk ve çoğunlukla da kesin

bir koruma sağlar. 

Fagosit hücrelerini "vücudun polisleri" olarak nite-

lendirirsek bunları 2 grupta toplayabiliriz. 

1- Gezici polis ekipleri: Bunlar kanda dolaşırlar ve

gerektiğinde dokuların arasında görev yaparlar. Tüm vü-

cudu dolaşan bu hücre ekipleri, aynı zamanda çöpçülük

görevi yaparlar. 

2- Sabit polis ekipleri: Çeşitli dokulardaki boşluk

aralarına yerleşmiş ve hareket etmeyen, bu arada mik-



roorganizmaları bulundukları yerlerde fagosite eden

yerleşik makrofajlardır.

Eğer vücuda giren antijen (yabancı mikroorganizma)

mevcut yiyici hücrelerin bitirebileceği kadar az ise, her-

hangi bir uyarılma olmadan yok edilir. Ancak vücuda gir-

miş olan mikroplar çok fazla ise kimi zaman hücreler

bunlara hakim olamazlar, hepsini sindiremezler ve çapla-

rı büyür. Sonuçta antijenler tarafından tahrip edildikle-

rinden dolayı patlarlar ve bir sıvı (cerahat) şeklinde dışa-

rı çıkarlar. Böyle bir olayın olması savaşın kaybedildiği

anlamına gelmez. Çünkü yiyici hücreler mikropları sade-

ce karşılamış olurlar, devamında pek çok zorlu engel da-

ha vardır. Bu şekildeki bir cerahat oluşumu kemik iliğin-

den, lenf bezlerinden, herşeyden önce timüs bezinden

gönderilen lenfositleri harekete geçirir. İkinci bir dalga

olarak, yeni savunma hücreleri var olan herşeye, hücre

artıklarına, mevcut antijenlere, hatta eski akyuvarlara sal-

dırır. Bunlar gerçek yiyici hücreler olan makrofajlardır.
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İlk Yardım Kuvvetleri: Makrofajlar 
Makrofajlar savaşın kızışmasıyla devreye girerler.

Makrofajların kendilerine özgü, özel bir çalışma stilleri

vardır. Antikorlar gibi birebir çalışmazlar. Yani onlar gi-

bi tek bir hedefe yönelen bombaya benzer bir sistemle-

ri yoktur. Makrofajlar, adeta saçma atan bir tüfek ya da

birçok hedefe birden yönelebilen bir bomba gibi aynı

anda pek çok düşmanı yok edebilirler. 

Diğer savunma hücreleri gibi, kaynağı kemik iliği

olan makrofajlar oldukça uzun ömürlüdürler. Aylarca

hatta yıllarca yaşayabilirler. Makrofajlar, küçük boyutla-

rına rağmen (10-15 mikrometre) insan hayatı için olduk-

ça büyük bir önem taşırlar. Büyük molekülleri, fagositoz

(yutma) yoluyla hücre içine alarak sindirme özelliğine

sahiptirler. 

Yutabilme özellikleri sayesinde, savunma sisteminin

adeta çöpçü elemanlarıdır. Organizmada bulunan ve te-
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Yukar›da, makrofajlar, yabanc› maddeleri yutmaya çal›fl›rken. 



mizlenmesi gereken maddeleri, mikroorganizmaları, an-

tijen-antikor kompleksleri ve antikor yapısındaki başka

maddeleri ortadan kaldırırlar. Bu işlemler sonucunda

antijen niteliğindeki maddeler sindirildiklerinden orga-

nizma için tehlike teşkil eden durumlarını yitirirler.

Genel Alarm

Bir ülke savaşa girdiğinde yurt çapında seferberlik

ilan edilir. Bütün doğal kaynaklar ve bütçe birinci planda

savaş giderleri için harcanır. Ekonomi tamamen bu ola-

ğanüstü duruma göre baştan ayarlanır ve ülke topyekün

bir hareket içine girer. Vücudun savunma ordusunun

bütün elemanlarıyla katılacağı bir savaşta da mutlaka bir

seferberlik ilan edilmesi gerekir. Nasıl mı?

Eğer düşman, saldırıya geçen makrofajların başede-

bileceğinden daha fazla ise özel bir madde salgılanır. Bu

maddenin adı "pirojen"dir ve bir anlamda alarm duru-

muna geçme çağrısıdır. 

Pirojen uzun bir yolu katederek beyne ulaşır ve bey-

nin ateş yükseltici merkezini uyarır. Pirojenin başlattığı

reaksiyona birçok madde de katılır. Bu uyarının ardın-

dan beyin, vücudu alarm durumuna geçirir ve insanın

ateşi yükselir. Ateşi yükselen hasta, doğal olarak dinlen-

me ihtiyacı hissedecektir. Böylece savunma ordusunun

ihtiyacı olan enerji de başka alanlarda harcanmamış olur. 

Ortada kusursuz bir plan vardır. Dahası gerekli olan

herşey bu planın işleyebilmesi için eksiksiz olarak yara-

tılmıştır; makrofajlar, pirojen ve diğer maddeler, beynin

ateş yükseltme merkezi, vücudun ateş yükseltme meka-

nizmaları...

Bunlardan birinin bile eksik olması durumunda sis-
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tem çalışmaz. Dolayısıyla böyle bir sistemin aşama aşa-

ma gelişerek evrim sonucunda var olduğu kesinlikle id-

dia edilemez. 

Peki bu planı yapan kimdir?

Vücudun ısısının yükselmesinin gerektiğini, ancak bu

şekilde savunma ordusunun ihtiyacı olan enerjinin başka

yerlere harcanmayacağını bilen kimdir? 

Makrofajlar mı?

Makrofajlar sadece gözle bile görülemeyen küçük

birer hücredirler ve düşünme yetenekleri de yoktur.

Ancak, kurulmuş bir üst sisteme itaat eden ve görevle-

rini kusursuz yapan canlılardır.

Beyin mi?

Hayır. Beynin de bir şey yaratma, üretme gücü yok-

tur. Diğer sistemlerdeki gibi bu sistemde de beyin emri

veren değil, emre uyan ve itaat eden konumundadır.

Kaldı ki makrofajlarda üretilen pirojen, tam olarak bey-

nin ateş yükseltme mekanizmasını etkileyecek şekilde

yaratılmıştır. Dolayısıyla makrofajın, pirojenin, beynin ısı

yükseltme merkezinin ve beynin aynı anda yaratılmış ol-

maları gerekir.

İnsan mı?

Hayır. İnsan daha kendi vücudunda böylesine mü-

kemmel bir sistemin işlediğinden bile haberdar değilken,

bu sistem onu mutlak bir ölümden korur. Kaldı ki insa-

na "kendi vücudunun içinde, ateşinin yükselmesini sağla-

yacak, düşmanlarla savaşacak bir ordu geliştir ve bu or-

du bütün bedeninde yirmi dört saat görev yapsın" denil-

se bile, insanın yapabileceği hiçbir şey yoktur. 

Bugün insanoğlu sahip olduğu bütün teknolojiye rağ-

men -bırakın bir benzerini yapmayı- daha mevcut siste-
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min detaylarını anlamaktan acizdir.

Çünkü insan sahip olduğu bütün özellikleriyle birlik-

te yaratılmıştır. Yaratıcı'sına ve O'nun kurduğu sistem-

lere -istese de, istemese de- boyun eğmiştir. Tıpkı var

olan herşeyin boyun eğdiği gibi...

... Hayır, göklerde ve yerde her ne varsa O'nun-

dur, tümü O'na gönülden boyun eğmişlerdir.

(Bakara Suresi, 116)

Makrofajların bir diğer inanılmaz görevi de lenfosit-

lere yani, savunma sisteminin esas kahramanları olan

olan B ve T hücrelerine, düşmana ait bilgileri sunması-

dır. Sunucu hücreler, antijeni aldıktan sonra lenf yolları-

nı izleyerek lenf bezlerine (lenfotik dokuya) giderler. 

Bu, oldukça önemli bir ayrıntıdır. Çünkü bir hücre-

nin, düşmana ait bir bilgi edindikten sonra bu bilgiyi ge-

rekli noktalara ulaştırması ancak bir bilinç ve şuur saye-

sinde olabilir. Makrofaj hücresinin bu bilgiyi lenfositlerin

değerlendireceğini bilmesi, savunma sisteminin genel

stratejisine hakim olması gerekir. Çok açık bir şekilde

görülmektedir ki makrofaj hücresi, bir bütün olarak iş-

leyen sistemin -tıpkı diğer hücreler gibi- itaatkar bir par-

çasıdır.

Baş Kahramanlar: Lenfositler
Savunma sisteminin en temel hücreleridir. Vücutta

meydana gelen zorlu savaş, daha çok lenfositlerin üstün

çabaları sayesinde kazanılır. Her aşaması, inanılmaz de-

recede ilginç ve harikulade olan bu hücrelerin yaşam öy-

küleri, evrim teorisinin çürüklüğünü ortaya koymaya

tek başına yeterlidir. 

Kırmızı kanda, büyük bir çoğunlukla da beyaz kanda
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görülen bu cesur savaşçılar, kemik iliğinde, lenf ve tükü-

rük bezlerinde, dalak, bademcik ve eklem yerlerinde bu-

lunurlar. Ancak lenfositlerin esas olarak bulundukları ve

üretildikleri yer, kemik iliğidir. 

Kemik iliğinde lenfosit oluşması biyolojinin en esrar-

lı olaylarından biridir. Burada ana hücreler (stem cell),

birçok biyolojik evreden süratle geçerek, yepyeni bir ya-

pıya yani lenfositlere dönüşürler. Bunun yanında, gene-

tik mühendisliğindeki büyük gelişmelere rağmen, en sa-

de mikrop türlerinin bile, benzer türlere dönüşümünün

mümkün olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, ke-

mik iliğinde meydana gelen bu olayın esrarı daha da bü-

yür. Bilimin henüz tam olarak çözemediği bu esrar, vü-

cudumuz için son derece basit bir işlemdir. Bu sebeple

evrimi savunan birçok bilim adamı böylesine bir dönüşü-

mün sırrının rastlantı, doğal seleksiyon ya da mutasyon

masallarıyla açıklanamayacağını itiraf etmiştir. Basit bir

hücreden lenfosit gibi, neredeyse savaşın tüm yükünü

taşıyan karmaşık bir hücrenin evrimleşerek oluşamaya-

cağını Prof. Dr. Ali

Demirsoy şöyle ifa-

de etmiştir: 

Son zamanlarda var-

sayılan karmaşık

hücreler hiçbir za-
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man ilkel hücrelerden evrimsel süreç içerisinde gelişe-

rek meydana gelmemiştir.6

Bu gerçek, günümüz bilim adamları tarafından aslın-

da çok iyi bilinmektedir. Ancak aşikar olan, söz konusu

gerçeği kabul ettiklerinde bir Yaratıcının varlığını da be-

raberinde kabul etmek zorunda kalacaklardır. Oysa bu,

bir çoklarının asla istemediği bir durumdur. 

Michael J. Behe bu konuda şunları söylemektedir:

Ayrıca ve maalesef, çok sıklıkta yapılan eleştiriler sırf

yaratılışçıların eline koz verme korkusuyla bilim cami-

ası tarafından gözardı edilmiştir. Bilimi koruma adına

doğal seleksiyona karşı kuvvetli bilimsel eleştirilerin bir

kenara atılması oldukça ironiktir.7

Gözardı edilen gerçeklerden biri olan bu gizemli dö-

nüşüm sonucunda oluşan lenfositlerin savunma siste-

mindeki rolleri de bir hayli ilginçtir. Günde birkaç defa

tüm vücut hücrelerini kontrol ederek, hasta hücre olup

olmadığına bakarlar. Hasta ya da yaşlanmış hücreye rast-

larlarsa, bunları yok ederler. Vücudumuzda yaklaşık 100

trilyon hücre bulunur ve lenfositler, bunun yalnızca

%1'ini oluştururlar. 

Şimdi gözünüzün önünde bir ülke canlandırın ve bu

ülkenin nüfusu oldukça kalabalık olsun; 100 trilyon ka-

dar. Sağlık görevlilerinin yani lenfositlerin sayısı da doğal

olarak 1 trilyondur. Dünya nüfusunun ortalama 7 milyar

olduğunu düşünürsek, hayali ülkenizde yaşayan insanla-

rın sayısı, dünya nüfusunun yaklaşık 14 milyon 285 bin

katı olacaktır. Bu kadar büyük bir nüfusun sağlık kont-

rolü teker teker, hem de aynı gün içinde bir kaç defa ya-

pılabilir mi?

Yapılamaz diyeceksiniz ancak bu işlem vücudunuzda
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her gün yapılıyor; lenfositler tüm vücudunuzu günde

birkaç kez dolaşıp sağlık taramasından geçiriyorlar.

Peki bu kadar büyük bir canlı topluluğunun son de-

rece organize bir şekilde hareket etmesi tesadüflerin

eseri olabilir mi? 

Bir trilyon lenfosit hücresinin her birinin, böylesine

zorlu ve sorumluluk isteyen görevi almasının sebebi te-

sadüfler midir?

Elbette hayır! 

Bir trilyon lenfositin her birini yaratan ve bu lenfo-

sitlere, insanı koruma sorumluluğunu veren Alemlerin

Rabbi olan Allah'tır.

Lenfositlerin AIDS, kanser, kuduz, tüberküloz, anjin

ve romatizma gibi başlıca hastalıklara karşı çok önemli

rolleri vardır. Elbette ki bu, lenfositlerin diğer hastalık-

larda rolü olmadığı anlamına gelmez. Nezle denen has-

talık bile, lenfositlerin becerisi sayesinde son derece

tehlikeli olan nezle virüslerini vücuda sokmama müca-

delesinden başka birşey değildir. 

İnsan vücudu antikorları kullanarak birçok düşmanı-
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nı yenebilir. Bu yüzden antikorlar varken lenfositlere ni-

çin gerek var diye düşünülebilir. Ancak vücudun savun-

ması için çok kapsamlı ve üstün bir orduya ihtiyaç var-

dır. Çünkü mikroplar arasında öyle kuvvetlileri vardır ki

bu mikropları öldürebilmek için çok kuvvetli kimyasal

zehirler gereklidir.

Peki savunma sistemi bu düşmanları nasıl durdura-

caktır? 

Öncelikle zehiri üretecek kimyagerlere ve bir labo-

ratuvara ihtiyacı vardır. Çünkü ihtiyaç duyulan madde

tesadüfen oluşamayacak kadar özel bir yapıya sahiptir.

İnsan vücudunun böyle bir düşmanla karşılaşacağını bi-

len, daha doğrusu insanın ibret alması için böyle bir düş-

manı yaratan Allah, lenfositlere bu zehiri sentezleme ye-

teneğini de vermiştir. 

Peki bu kimyasal maddenin üretilebilmesi yeterli mi-

dir?

Hayır, çünkü bu madde kanda serbest halde dolaşa-

maz. Yoksa bu, kendi hücrelerimizin de ölümü anlamına

gelir. 

O halde bu zehir, kendi hücrelerimize zarar verme-

den nasıl kullanılacaktır?

Bu sorunun cevabı yine lenfositlerin yaratılışlarında-

ki mükemmellikte gizlidir. Zehirler lenfositlerin hücre

zarında bulunan keseciklerine yerleştirilmiştir. Bu, kim-

yasal silahın kullanım kolaylığını da sağlar. Lenfosit, an-

cak düşman hücreye temas ettiğinde bu zehiri enjekte

eder ve düşmanı öldürür.

Lenfositler B ve T hücreleri olmak üzere ikiye ayrı-

lırlar. 
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Vücudun Silah Fabrikaları: 

B Hücreleri

Kemik iliğinde üretilen lenfositlerin bazıları, iyice ol-

gunlaşıp fonksiyonel hale geldikten sonra buradan ayrı-

larak, kan yoluyla lenf dokularına taşınırlar. Bu tip lenfo-

sitlere B hücreleri denir. 

B hücreleri vücudun silah fabrikalarıdır ve düşmanı

vurmak için antikor adlı proteinleri üretirler.

B Hücresi Olma Yolu

Hücreler, B hücresi olabilmek için oldukça karmaşık

ve zorlu bir yoldan geçerler. Yani insan sağlığını koruya-

bilecek savaşçılar olabilmek, önce esaslı bir sınavı başa-

rıyla verebilmeyi gerektirir.

Başlangıçtaki B hücreleri, önce antikor molekülünü

oluşturacak olan gen parçalarını tekrar düzenlerler. Dü-

zenleme tamamlanır tamamlanmaz bu genler kopyalanır.

Bu noktada küçücük bir hücrenin düzenleme, kopyala-

ma gibi işlemleri nasıl yaptığı oldukça önemlidir. Çünkü

düzenlenen ve kopyalanan bilgidir. Bilgiyi derleme ve to-

parlama işi ise, ancak akıl sahibi bir varlık tarafından ya-

pılabilir. Dahası yapılan düzenlemenin ardından ortaya

çıkacak sonuç son derece önemlidir. Çünkü bu bilgiler

ileride antikor üretiminde kullanılacaktır.

B hücrelerinin değişimi hızla devam eder. Hücreler

nereden geldiği bilinmeyen bir emirle, "alfa" ve "beta"

adı verilen ve hücre zarını çevreleyen proteinleri üretir-

ler. Bir sonraki aşamada, antijenlerle birleşebilmelerini

sağlayan bazı molekülleri oluşturmak üzere bir dizi kar-

maşık işlem onları beklemektedir. Tüm bu karmaşık iş-

lemlerin sonucunda hücreler, düşmanı temas ettiğinde
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tanıyan ve milyonlarca farklı silah üretebilen birer fabri-

ka haline gelmişlerdir.

Oluşan Her B hücresi 

Hayatta Kalabilir mi?

Savunma sisteminin detaylarına girdikçe karşılaştığı-

mız mucizeler çoğalır. B hücreleri daha önce de bahse-

dildiği gibi antikor üretirler. Antikorlar yalnızca düşman

hücrelerine zarar vermek üzere üretilen silahlardır. Pe-

ki oluşan B hücresinin ürettiği silahlar hedeflerini şaşırıp

dost hücreleri vurmaya başlarlarsa ne olur?

İşte bu aşamada B hücresinin içine diğer hücreler ta-

rafından bir sinyal gönderilir. Bu sinyal aslında hücreye

verilen bir "intihar et" emridir. Hücrenin çekirdeğinde

bulunan bazı enzimler harekete geçer ve hücrenin

DNA'sını parçalar. Kusursuz işleyen bir oto-kontrol me-

kanizması vücudu korur. Sonuçta yalnızca düşmana zarar

veren antikorları üreten B hücreleri hayatta kalabilirler.

Başlangıçta yalnızca bir çekirdek ve az miktarda si-

toplazmadan ibaret olan B hücreleri, antijenle karşılaş-

tıktan sonra akıl almaz değişikliklere uğrarlar. Tekrar

tekrar bölünerek sitoplazmalarında antikor yapımını
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sağlayacak binlerce montaj noktası ve ayrıca üretilen bu

antikorların ambalajlanıp hücre dışına ihraç edilmesinde

kullanılmak üzere yaygın bir kanal sistemi oluştururlar.

Bütün bu işlemlerin sonucunda B hücreleri, on milyo-

nun üstünde antikor molekülünü hücre dışına ihraç ede-

bilecek kapasiteye ulaşırlar. 

Ortada, düşmanla karşılaştığı anda 10 milyon silah

üretebilecek bir fabrikaya dönüşen tek bir hücre vardır.

Bu hücrenin, milyonlarca düşmanının her biri için farklı

bir silah üretebildiğini de hatırlarsak, mevcut mucizenin

boyutları bir kez daha anlaşılır.

Bazı B hücreleri de birer "bellek hücresi" kimliğine

bürünürler. Bunlar vücut savunmasına hemen katılmaz-

lar, ama gelecekteki olası bir savaşı hızlandırmak üzere,

geçmişteki istilacıların moleküler kayıtlarını tutarlar. Bu

hafıza oldukça güçlüdür. Vücut aynı düşmanla bir kez

daha karşılaştığında, bu defa uygun silah üretimine hızla

geçer. Böylece savunma daha süratli ve etkili olur.

Burada ister istemez akıllara şöyle bir soru gelmek-

tedir: "Kendisini en gelişmiş canlı olarak kabul eden in-

sanoğlu, nasıl olur da küçücük bir hücreden daha zayıf

bir hafızaya sahip olabilir?"

Henüz normal bir insan hafızasının nasıl oluştuğunu

ve nasıl çalıştığını bile açıklayamayan evrimciler, böyle bir

hafızanın varlığını evrimle izah etmeye hiç yanaşmazlar.

Milimetrenin yüzde biri büyüklüğünde bir et parçası

eğer tek bir bilgi birimine sahip olsa ve bu bilgiyi insanın

menfaati için en doğru şekilde kullansa, bu bile başlı ba-

şına bir mucizedir. Ancak söz konusu durum bundan

çok daha ötedir. Hücre, insan menfaati için milyonlarca

bilgi saklamakta ve bunları insan aklının alamadığı kom-
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binasyonlarla doğru olarak kullanmaktadır. Ve insan, bu

hücrelerin gösterdiği akıl sayesinde yaşamını sürdürebil-

mektedir.

Bellek hücreleri, insan sağlığını korumak için yaratıl-

mış özel hücrelerdir. Allah onları özellikle güçlü bir ha-

fıza yeteneğiyle donatmıştır. Yoksa bir hücrenin kendi

kendine bir strateji bellirlemesi ve bu strateji içerisinde

kendisine bilgi depolama sorumluluğu vermesine imkan

yoktur. Dahası, hücrenin böyle bir ihtiyaçtan haberi bi-

le yoktur ki strateji belirleme gereği duysun. Ayrıca or-

tada, bellek hücrelerinin kuvvetli hafızaları ile ilgili yanıt

bekleyen bir soru daha vardır ki bu nokta son derece

önemlidir. Normal bir insanda her saniye sekiz milyon

hücre ölür. Ölen hücrelerin yerini yeni hücreler alır.

Böylece metabolizma sürekli olarak kendini yeniler. 

Ancak bellek hücrelerinin ömürleri diğer hücrelerden

çok daha uzundur. Bu özellikleri sayesinde hafızalarındaki

bilgi ile senelerce insanları hastalıklardan korurlar.

Fakat yine de bu hücreler ölümsüz değildirler ve

uzun bir süre sonunda da olsa, neticede ölürler. İşte bu

noktada ortaya ciddi şekilde şaşırtıcı bir durum çıkmak-

tadır: Hafıza hücreleri, sahip oldukları bilgileri ölmeden

önce bir sonraki nesile aktarırlar. İşte sözü edilen bu ha-

fıza hücreleri sayesinde insan küçük bir çocukken yaka-

landığı bir hastalığa (kabakulak, kızamık, vs), ileriki yaşla-

rında bir daha yakalanmaz.

Peki bir hücre, bu bilgiyi miras bırakması gerektiğini

nasıl bilebilir?

Elbette bu sorunun cevabı hücrenin sahip olduğu şu-

ur değil, onu Yaratanın kendisine verdiği yetenektir.

Sistemde Görevli Hücreler 53



SAVUNMA S‹STEM‹ MUC‹ZES‹

B Hücreleri Düşmanı Nasıl Tanır? 
Artık tamamiyle savaşa hazır olan B hücreleri, vücu-

du savunmaya başlamadan önce, vücudun kendi hücre-

leriyle düşmanlarını birbirinden ayırt etmeyi de öğrene-

cektir. 

Bunun için fazla bir çaba harcamalarına da gerek

yoktur. Çünkü bu hücreler ve ürettikleri antikorlar,

düşmanı hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın doğrudan şe-

killerinden tanıyabilirler. Yüzeylerindeki bir reseptör,

programlanmış olduğu antijenle karşılaşıp, onun birkaç

küçük bölgesine bağlanır. Böylece onun yabancı olduğu

anlaşılır. Bu özellikleri sayesinde B hücreleri, bakteri gi-

bi antijenleri rahatlıkla tanıyabilirler. 

B Hücrelerinin Görevi Nedir?
Önceki bölümlerde, lenfositlerin içlerine düşmanla

savaşabilecek zehirin monte edildiği belirtilmişti. Bu ze-

hiri (antikoru), oluşturma ve onu gereken yere taşıma

görevi, B hücrelerine verilmiştir. Ancak bu zehirle neyi

yok edecekleri konusunda programlanmamışlardır. On-

lar sadece silahı üretip

taşımakla yükümlü-

dürler. Taşırken de

son derece dikkatli ol-

mak zorundadırlar.

Çünkü, hiçbir hücre-

ye, ona değecek kadar

yaklaşmamalıdırlar.

Aksi takdirde isten-

meyen bir tanesine

zarar verebilirler.
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Örneğin, bir insandan hiç tanımadığı, bilmediği bir

maddeyi taşıması istense... Kişi bu maddeyi, kalabalık bir

caddede taşırken acaba kaç insanın zarar görmesine se-

bep olur? İlk seferinde tesadüfen kimseye değmeden gi-

deceği yere ulaştığını varsayalım. Aynı işlemi yüzlerce (B

hücrelerinin bu işlemi insan ömrü boyunca yaptığını gö-

zönüne alırsak) hatta binlerce kez yapması gerekse, her

seferinde ilki kadar şanslı olamayacağı açıktır. 

Ancak B hücreleri Allah'ın yarattığı sistem sayesinde

her seferinde düşman hücreyi bulurlar.

B hücreleri, sürekli mikrop arayan birer nöbetçi gi-

bidirler. Herhangi bir istilacıyla karşılaştıklarında da, hız-

la bölünerek antikor üretmeye başlarlar. Bu antikorlar,

B hücresi reseptörleri gibi mikroplara bağlanırlar. Anti-

korlar tarafından yabancı damgası vurulan düşman hüc-

reler, fagositler ve T hücrelerinin amansız mücadeleleri

sonucunda vücuttan uzaklaştırılır. Yani B hücreleri,

ürettikleri milyonlarca antikor sayesinde düşmanı etki-

siz hale getirirken, onu öldürücü hücreler için işaretle-

miş olurlar. Burada en az yabancı hücrelerin etkisiz ha-

le getirilmesi ve işaretlenmesi kadar önemli bir olay da-

ha vardır. O da sınırlı sayıdaki genlerle nasıl bu kadar

çok antikor üretilebildiğidir. 

"Antikorlar" adlı bölümde de anlatıldığı gibi antikor-

ların yapılabilmesi için B hücreleri, insan vücudundaki

genleri kullanırlar. Fakat insan vücudundaki gen sayısı,

üretilen antikorların sayısından daha azdır. Ancak bu du-

rum hücreler açısından hiçbir problem oluşturmaz. Bü-

tün bu olumsuzluklara rağmen saatte 10 milyondan faz-

la antikor üretmeyi başarabilirler.8 B hücreleri mevcut
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genlerle kombinasyonlara girerek söz konusu üretimi

gerçekleştirirler. Bir hücrenin, söz konusu kombinas-

yonları akletmesine imkan yoktur. Bu kombinasyonları

yapma yeteneği Allah'ın dilemesiyle bu şuursuz hücrele-

re verilmiştir. Çünkü; "... O, bir işin olmasına karar

verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluve-

rir." (Bakara Suresi, 117)

Allah'ın dışında göklerde ve yerde başka hiçbir var-

lığın gücü, trilyonlarca hücrenin yalnızca bir tek özelliği-

ni dahi düzenlemeye yetmez. Vücuda giren her düşman

için -bir saat gibi kısa sürede- ayrı özelliklere sahip mil-

yonlarca antikoru, matematiksel işlemler yaparak ürete-

bilmek, ancak Allah'ın dilemesiyle mümkün olmaktadır.

Cesur Savaşçılar: T Hücreleri
Bazı lenfositler, kemik iliğinde üretildikten sonra ti-

müse doğru yolculuk ederler. Burada çoğalıp, olgunlaşan

lenfositlere, T hücreleri denir. Bu hücreler, katil ve yar-

dımcı T hücreleri olmak üzere iki farklı türde olgunlaşır-

lar. Yaklaşık üç hafta süren bir eğitimden geçen T hücre-

leri, daha sonra dalağa, lenf bezlerine ve bağırsaklardaki

dokulara göç ederek görev zamanlarını beklerler. 

T Hücresi Olma Yolu 
T hücreleri, B hücrelerine kıyasla çok daha karmaşık

bir yoldan geçerek görevlerine başlayabilecek hale gelir-

ler. Tıpkı B hücreleri gibi onlar da başlangıçta basit birer

hücredir. Bu basit hücreler T hücresi olabilmek için ol-

dukça zorlu elemelerden geçerler. 

İlk elemede hücrenin, düşmanı tanıyıp tanıyamadığı

kontrol edilir. Hücreler düşmanı, yüzeylerinde bulunan

"MHC" (Major Histocompatibility Complex), yani antije-
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ni bir dizi kimyasal işlemden geçirip T hücrele-

rine sunan molekül, sayesinde tanırlar.

Sonuçta düşmanı tanıyabilen hüc-

reler hayatta kalabilirler, diğerle-

ri için ise taviz yoktur, yaşam-

larına hemen son verilir. 

Ancak düşmanı çok

iyi tanıyabilmek, T

hücrelerinin ha-

yatta kalabilmesi

için tek başına

yeterli değil-

dir. Bu hücre-

lerin, vücuda zarar

vermeyecek maddeleri

ve vücudun kendisine ait

olan dokularını da iyi tanımaları

gerekir. Aksi takdirde aslında za-

rarsız olan maddelere karşı ge-

reksiz bir savaşa girilir ki bu da

bedenin zarar görmesiyle so-

nuçlanır.

T Hücresinin Hayatta

Kalma Savaşı 
T hücreleri için sınav henüz bitmemiştir. T hücresi

adaylarının bazıları diğer hücrelerden aldıkları sinyaller

sonucu kendi yaşamlarına son verirler. 

Hücrelerin programlı bir şekilde ölmelerine, yaşa-

maya devam etmelerine ya da büyüyüp farklılaşmalarına

neden olan sinyaller hakkında çok az bilgi vardır. Bu,
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şimdilik savunma sisteminin -bilimsel açıdan- çözüleme-

yen esrarlarından biridir. Vücudumuzda bunun gibi bir-

çok hücre, bir yerlerden sinyal alıp, bu sinyale göre gö-

revine başlar. Acaba tüm bu sinyalleri birbirlerine gön-

deren hücreler, sinyal göndermeleri gerektiğini nereden

bilebilirler? Mahlon B. Hoagland, Root's of Live adlı ki-

tabında bu konuyu şu şekilde gündeme getirmektedir. 

Hücreler büyümeyi ne zaman durduracaklarını nere-

den biliyorlar? Oluşumuna katkıda bulundukları organ-

ların tam büyüklüğe eriştiğini onlara söyleyen ne?... Bö-

lünmeyi durduran sinyalin özelliği nedir? Bunun cevabı-

nı bilmiyoruz, ama araştırmayı sürdürüyoruz.9

Gerçekten de hücreler arası sinyalleşmenin sırrı ke-

sin olarak çözülebilmiş değildir. 

Ana hücreden beklenen, bölünmesi ve aynı özellik-

te iki yeni hücrenin ortaya çıkmasıdır. Ancak hücreler-

den birinin içinde ne olduğu bilinmeyen bir anahtar çev-

rilir ve hücre birden farklılaşmaya başlar. Bu yeni hücre

insan vücudu için savaşacak olan T hücresidir. Burada

akla şu soru gelmektedir:
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Kendi kendini yok eden bir hücre (ortada). Bu programl› ölüm, do-
kular›n de¤iflimi veya zedelenmifl olanlar›n ay›klanmas› içindir. 



Bir hücre niçin kendi kendini farklılaştırarak bam-

başka bir hücre olmayı seçer?

Bu, bilimin henüz cevaplayamadığı bir sorudur. Bilim

hücrenin kendini nasıl farklılaştırdığı sorusunun cevabını

verebilir. Ancak hücrenin niçin savaşçı bir hücre olmak

istediğini hiçbir zaman açıklayamaz. Hücreyi gerektiğin-

de vücudu savunacak bir hücre haline getiren programın

kimin tarafından yazıldığını açıklayamaz. 

Tüm bu soruların cevabını ancak, Allah'ın varlığının

şuurunda olanlar tam olarak idrak edebilirler.

T Hücresinin Çeşitleri:
T hücreleri kendi aralarında üçe ayrılırlar. Bunlar

yardımcı T hücreleri, katil T hücreleri ve baskılayıcı T

hücreleridir. Her T hücresi, düşmanı tanıyabilmek için

özel bir MHC molekülüne sahiptir.

Yardımcı T Hücreleri
Bu hücreler, sistemin adeta yöneticileridirler. Sava-

şın ilk aşamasında makrofajların ve antijen yakalayıcı di-

ğer hücrelerin içlerine aldıkları yabancı hücrenin özellik-

lerini deşifre ederler. Ardından gerekli sinyali aldıkların-

da öldürücü T ve B hücrelerini savaşmak üzere uyarır-

lar. B hücreleri bu uyarı sonucunda antikor adlı silahları

üretmeye başlarlar.

Yardımcı T hücreleri diğer hücreleri uyarmak için

lenfokin isimli bir molekül salgılar. Bu molekül diğer

hücrelerde adeta bir anahtar çevirir ve savaş alarmının

başlamasını sağlar.

Yardımcı T hücresinin diğer bir hücreyi harekete

geçirecek özellikte molekül üretmesi çok önemli bir ay-

rıntıdır.
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Öncelikle bu molekülün üretilmesi, belirli bir savaş

stratejisinin ürünüdür. Bu stratejiyi hücrelerin kendileri-

nin akledemeyeceği, veya stratejinin tesadüfen ortaya

çıkamayacağı açıktır. 

Strateji geliştirebilmek bile tek başına yeterli olma-

yacaktır. Hücrenin, diğer hücrede üretim anahtarını çe-

virecek molekülü, doğru olarak sentezlenmelidir. Bunu

yapması için de, diğer hücrenin kimyasal yapısını tam

olarak bilmesi gerekir. 

Yalnızca bu molekülün üretiminde yapılacak bir ha-

ta, savunma sisteminin tam olarak felç olması anlamına

gelir. Çünkü haberleşmesi olmayan bir ordu, savunma-

ya geçmeden yok edilecektir. 

Bu molekülün varlığı bile, evrim teorisinin ne kadar

gerçek dışı bir iddia olduğunu tek başına ortaya koyar.

Çünkü sistemin çalışması için gereken şart, bu molekü-

lün en başından beri var olmasıdır. Eğer yardımcı-T hüc-
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Bir T hücresi (yanda),
ince lifli sinir hücresin-
den (solda altta) veya
makrofajlardan (sa¤da
altta) ölüm emri alabilir. 



releri, bu molekülü kullanarak diğer hücreleri savaşa ça-

ğırmazlarsa, insan bedeni virüslere teslim olur. 

Katil T Hücreleri

Katil T hücreleri savunma sisteminin en etkili ele-

manlarındandır. Daha önceki sayfalarda, virüslerin anti-

kor adlı proteinler tarafından etkisiz hale getirildiğini in-

celemiştik. Ancak virüs bir hücrenin içine girdiğinde, an-

tikorlar kimi zaman bu virüse ulaşamazlar. İşte bu gibi

durumlarda, katil T hücreleri virüs tarafından işgal edil-

miş hastalıklı hücreyi öldürürler.

Katil T hücrelerinin hastalıklı hücreleri nasıl öldür-

düğü incelendiğinde, büyük bir akıl ve yaratılış sanatı gö-

rülür.

Katil T hücreleri öncelikle içinde düşman saklanan

hücrelerle normal hücreleri birbirlerinden ayırmak zo-

rundadırlar. Bu zorluğu yaratılıştan kendilerine verilen

sistem (MHC molekülleri) sayesinde aşarlar. İşgal edil-

miş hücreyi bulduklarında ise kimyasal bir madde salgı-

larlar. Bu salgı hücrenin zarına saplanıp, yanyana sıkı sıkı

dizilerek bir delik oluşturur. Böylece gözeneklerle dolan

hücrede sızıntı başlar ve hücre ölür. 

Katil T hücresi bu kimyasal silahı, küçük tanecikler

(granüller) içinde depo eder. Böylece kimyasal silah her

zaman kullanıma hazır durumda bulunmuş olur. Hücre-

nin kendi silahını kendisinin üretmesi ve gerektiğinde

kullanmak üzere depo etmesi, bilim adamları için şaşkın-

lık verici bir gerçek olmuştur. Ancak hücrenin kimyasal

silahı kullanmasında öyle bir mucize görülür ki, bu akıl-

lara durgunluk veren bir ayrıntıdır.

Bu mikro kesecikler, içlerinde bulundukları hücreye
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bir düşman yaklaştığında hemen -düşmanın geldiği yön-

de- hücrenin kenarına doğru ilerlerler. Daha sonra hüc-

re zarıyla temas ederek, kaynaşır ve dışarı doğru açıla-

rak içlerindeki maddeyi salıverirler. 
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Yandaki resimde bir T
hücresini (yuvarlak
olan) sarm›fl kanser
hücresi (sitoplazmas›
ç›km›fl ve lifi yay›lm›fl
halde olan) görülüyor. 

Üstte, kanserli hücreyi
(büyük olan) çevreleyen
öldürücü T hücreleri
(küçük olanlar) görülüyor. 



Doğal Öldürücü Hücreler:

"NK" (Naturel Killers)

Kemik iliğinde üretilen bu lenfositler, kemik iliğinin

dışında, dalakta, lenf bezlerinde ve timüste bulunurlar.

En önemli fonksiyonları; tümör hücrelerini ve virüs taşı-

yan hücreleri öldürmeleridir. 

Zaman zaman işgalci virüsler çok sinsi yollar izlerler.

Vücut hücrelerinin içine bazen o kadar iyi saklanırlar ki,

ne antikorlar, ne de T hücreleri düşmanın farkına var-

mazlar. Çünkü dışarıdan herşey çok normal gözükür. İş-

te bu gibi durumlarda savunma sistemi herşeye rağmen

bir anormallik olduğunu hisseder. "NK" hücreleri söz

konusu bölgeye kan yoluyla akın ederler. Öldürücü len-

fositler hücrenin etrafını çevirir ve hücreyi itmeye, sıkış-

tırmaya başlarlar. Bu aşamada düşman hücreye yine ze-

hirli bir madde verilerek hücre öldürülür.

Bu hücrelerin düşmanı nasıl tanıdıkları, savunma sis-

temiyle ilgili şimdilik cevapsız kalmış sorulardan biridir.

Çünkü yüzeylerindeki hedef hücreleri tanımada rol alan

reseptörlerin varlığı henüz ortaya konulmamıştır. Dola-

yısıyla düşmanı tanımada kullandıkları mekanizma tam

olarak anlaşılmış değildir. İnsanların sırrını çözemedikleri

bu durum, anahtar olmadan kapıyı açıp girmeye benzer. 

İnsanoğlu elindeki bütün teknolojiye rağmen bu hüc-

relerin düşmanı tanımak için kullandıkları sistemin ayrın-

tılarını çözebilmiş değildir. Belki teknoloji ileride bu sis-

temi çözecek ve bu konu bir sır olmaktan çıkacaktır.

Ancak bu durum, mevcut sistemin mükemmelliğini, ne

kadar detaylı planlanarak yaratıldığını ispatlayan bir delil

olacaktır. 
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Kan Hücreleri 
- Trombositler: Kanın pıhtılaşabilmesi, çoğu zaman

üzerinde pek durmadığımız, sıradan bir

olay olarak algılanabilir. Ancak bunu

sağlayan mükemmel sistem olmasay-

dı, ufak tefek yaralar bile insan yaşa-

mını tehlikeye sokabilecek ya da so-

na erdirebilecek derecede büyük

bir tehlike teşkil ederdi. İşte, kemik

iliğinde oluşan kan hücrelerinden bi-

ri olan trombositler, bu önemli göre-

vi üstlenmiş hücrelerdir. Ayrıca alerjik

reaksiyonlarda rol alan serotin denen maddeler içerirler.

- Eozinofil: Fagositoz kabiliyetine sahip olan bu kan

hücreleri, vücuda giren yabancı hücreleri yutup yok

ederler (fagosite ederler). 

- Bazofil: Kanda pek az, fakat deri, dalak ve bağır-

sak bağ dokularında daha fazla görülen büyük, kaba ve

tek çekirdekli bir kan hücresi.

- Nötrofiller: Antibakteriyel özelliğe sahip olan bu

kan hücreleri organizmayı yabancı maddelere karşı sa-

vunmada görevlidirler. Ayrıca fagositoz özellikleriyle de

savunma sistemine katkıda bulunurlar. 

Kan hücreleri

lenfositler 

eozinofil

nötrofil

bazofil trombosit

Yukarda kan hücreleri görülüyor.



SICAK SAVAfiA 

ADIM ADIM

Buraya kadar savunma sisteminin ne olduğunu, bu

sistemde yer alan organlarımızı, hücrelerimizi ve düş-

manlarımızı tanıdık. Bu bölümde savunma sistemimizle,

düşman hücreler arasında geçen sıcak savaşa ve vücudu-

muzun gösterdiği mükemmel savunmaya şahit olacağız.

Savunma sistemimizin cesur savaşı, üç önemli bö-

lümden oluşur. 

1- Düşmanın tespiti, ilk müdahale.

2- Gerçek ordunun müdahalesi, sıcak savaş.

3- Sakin duruma dönüş. 

Savunma sistemimizin savaşa başlamadan önce mut-

laka düşmanı iyice tanıması gerekir. Çünkü her savaş,

düşmana göre değişen farklılıklar gösterir. Dahası bu is-

tihbarat gerektiği gibi yapılmazsa, savunma sistemimiz

yanlışlıkla kendi hücrelerimize saldırabilir.

İlk müdahale savunma sisteminin çöpçü hücreleri

olan fagositlerden gelir. Fagositler düşmanla göğüs gö-

ğüse bir savaş verirler. Bir anlamda düşmanla ilk fiziksel

teması sağlayan piyade birlikleri gibidirler.

Kimi zaman fagositler düşmanın yayılma hızına yeti-

şemezler. Bu durumda devreye makrofajlar girer. Mak-

rofajları da düşmanın içine dalan süvarilere benzetebili-

riz. Aynı zamanda makrofajlar, salgıladıkları özel bir pro-

tein sayesinde, vücutta genel alarm verilmesini, yani vü-

cut ısısının yükselmesini sağlarlar.



Ancak makrofajların çok önemli bir özellikleri daha

vardır. Makrofaj hücresi bir virüsü yakalayıp yutunca, virü-

sün özel bir bölümünü kopartır. Bu parçayı bir bayrak gi-

bi üzerinde taşır. Bu parça savunma sisteminin diğer ele-

manları için bir işaret, aynı zamanda da bir istihbarattır. 

Düşmanı makrofajdan aldıkları istihbarat sayesinde

tanıyan yardımcı-T hücrelerinin ilk işi, öldürücü T hücre-

lerine haber vermek ve onları çoğalmaları için uyarmak-

tır. Uyarılan öldürücü T hücreleri, kısa sürede bir ordu

haline gelirler. Yardımcı T hücreleri, sadece öldürücü T

hücrelerini uyarmakla kalmazlar. Hem olay yerine daha

fazla fagositin gelmesini sağlarlar hem de düşmanla ilgili

topladıkları bilgileri, dalak ve lenf bezlerine ulaştırırlar. 

Lenf bezlerine ulaşıldığında, taşınan bu bilgi sayesin-

de, görev sıralarını bekleyen B hücreleri harekete geçiri-

lir. (B hücreleri kemik iliğinde üretildikten sonra görev-

lerini beklemek üzere lenf bezlerine giderler.)

Harekete geçen B hücreleri bir takım aşamalardan

geçerler. Uyarılan her bir B hücresi, çoğalmaya başlar. Ta

ki aynı tipte binlerce hücre oluşana kadar. Savaşa hazır

hale gelen B hücreleri bölünür ve başkalaşarak plazma

hücreleri haline gelirler. Plazma hücreleri de antikorları

salgılarlar. Salgılanan antikorlar düşmanla savaşırken kul-

lanılacak birer silahtırlar. Daha önceki bölümlerde de be-

lirtildiği gibi B hücreleri, saniyede binlerce silah (antikor)

üretebilirler. Üretilen bu silahlar oldukça kullanışlıdır.

Önce düşmana bağlanacak, daha sonra da düşmanın (an-

tijenin) biyolojik yapısını bozacak niteliktedirler. 

Eğer virüs hücrenin içine girerse, antikorlar virüsü

yakalayamazlar. Bu sefer devreye yine öldürücü T hücre-

si girer ve MHC molekülleri sayesinde hücrenin içindeki
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virüsleri tespit eder ve hücreyi öldürürler.

Fakat virüs, öldürücü T hücrelerinin bile fark edeme-

yeceği şekilde kamufle oluyorsa, bu sefer devreye kısaca

NK olarak adlandırılan "doğal katil hücreler" (naturel kil-

ler cells) girerler. Bu hücreler, diğer hücrelerin fark ede-

medikleri, içlerinde virüs bulunan hücreleri tahrip ederler.

Zafer kazanıldıktan sonra baskılayıcı T hücreleri sa-

vaşı durdururlar. Evet, savaş bitmiştir; ama asla unutul-

mayacaktır. Bellek hücreleri, düşmanı artık hafızasına al-

mıştır. Yıllarca vücutta kalan bu hücreler, aynı düşmanla

tekrar karşılaşıldığında savunmanın çok süratli ve etkili

olmasını sağlarlar. 

Bu savaşın kahramanları askeri eğitimden geçmemiştir.

Bu savaşın kahramanları akıl sahibi insanlar değildir.

Bu savaşın kahramanları, milyonlarcası biraraya geldi-

ğinde bir noktanın içini doldurmayacak kadar küçük olan

hücreciklerdir.

Üstelik insanları hayrete düşüren bu ordu, sadece sa-

vaşmakla kalmaz. Savaşırken kullanacağı tüm silahları

kendisi üretir, tüm savaş planlarını, stratejilerini kendisi

ayarlar ve savaş sonrası ortalığı temizler. Sizce bütün bu

işlemler hücrelerin değil, insanın kontrolünde olsaydı,

acaba bu organizasyonun üstesinden gelebilir miydik?

Eğer Vücut İçindeki Savaş 

İnsanların Kontrolünde Olsaydı...
İnsanlar, vücutlarına mikropların ya da virüslerin gir-

diğinin, ilk anda farkına varmazlar. Ancak belli bir süre

sonra, yakalandıkları rahatsızlığın belirtileri başlayınca

bunu anlayabilirler. Bu, virüsün, bakterinin vb. vücuda

çoktan yerleşmiş olduğunun delilidir. Dolayısıyla
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1- ‹stila eden bir organiz-
may› içine alan ve yard›mc› T
hücresiyle birleflen bir makrofaj.
Yard›mc› T hücresini harekete
geçiren salg› (interleukin, IL-1).
IL-1 ayr›ca vücut ›s›s›n›
artt›rmas› için beyni uyar›yor.
Bu da ba¤›fl›kl›k hücrelerinin
hareketini artt›ran so¤uk
alg›nl›¤›n› oluflturur. 
2- Harekete geçmifl yard›mc› T
hücresi, di¤er yard›mc› T
hücresinin ve öldürücü T
hücresinin geliflmesi ve bölün-
mesini sa¤layan ‹nterleukin 2
(IL2)'yi üretir.  (BCGF)
3- B hücrelerinin say›lar› art›nca
yard›mc› T hücreleri baflka bir
madde (BCDF) üretir. Bu da B
hücrelerine ço¤almalar›n› dur-
durmalar› ve antikor üretmeye
bafllamalar› emrini verir. 
4- Yard›mc› T hücreleri ayn›
madde ile öldürücü T hücreleri-
ni de harekete geçirir. Ayr›ca
makrofajlar› T enfeksiyonunun
yan›nda tutarak, çevrelerindeki
hücrelerin sindirilme-
sine yard›m eder. 

‹nsana sadece bu sinyalleflmeyi
idare etme görevi bile verilmifl
olsa yaflam, kuflkusuz insanlar
için oldukça zor olurdu.      



mikroplara karşı ilk müdahale yapılamamıştır. Bu tarz

durumlar genellikle hastalığın çok ilerlemesine sebep ol-

duğundan, neticede telafisi mümkün olmayan rahatsız-

lıklar meydana gelir. Tedavisi mümkün ya da basit bir

hastalığa yakalanmış olunsa bile, geç kalınmış bir müda-

hale, bazen ölüme dahi neden olabilir. 

Şimdi savunma sisteminin elemanlarının kontrolleri-

nin tümüyle insanın iradesine bırakıldığını, savaşın gidiş

seyrini insanın kendisinin belirlemesi gerektiğini varsaya-

lım. Acaba ne gibi zorluklarla karşılaşırdık?

Diyelim ki ilk anda rahatsızlık teşhis edilebildi. He-

men yabancı hücrelerin bulunduğu bölgeye savaşçı hüc-

relerin yollanması ve B hücrelerinin silah (antikor) üreti-

mi için harekete geçirilmesi gerekir.  Peki yabancı hücre-

lerin cinsi ve yeri tam olarak nasıl tespit edilecektir? Bu

çok önemlidir, çünkü yapılacak tedavi buna göre seçile-

cektir. Vücuda düşmanların girdiğine dair en ufak bir

şüphe olduğunda tek çözüm, vakit geçirmeden doktora

gidip bedenin her bölgesini, her damla kanı çok detaylı

bir şekilde kontrol ettirmektir. Başka türlü antijenlerin

cinsini ve yerini tespit etmek mümkün değildir. Üstelik

bunun için gereken uzun süreç, müdahalede geç kalınma-

sına neden olur. Bu şekilde, en ufak bir şüphede dokto-

ra gidip, böylesine işlemler yaptırmanın, yaşamı insanlar

için ne kadar zor ve sıkıntılı hale getireceği ortadadır. 

Bir şekilde müdahalenin zamanında yapılabildiğini,

antijenlerin cinsinin ve yerinin tam olarak tespit edilebil-

diğini varsayalım. Düşmanın cinsine göre, ilk önce fago-

sitlerin gönderilmesi gerekecektir. Fagositlerin, istenilen

yere gitmesi nasıl sağlanabilir? Onlara nasıl bir mesaj ve-

rerek, düşman hücrelerin yerlerini kolayca bulabilmele-
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rine yardımcı olunabilir? Bu imkansız olayın da başarıldı-

ğını düşünelim. Şimdi sıra fagositlerin düşmanı yenip ye-

nemediğinin öğrenilmesine gelir. Çünkü ona göre ya

makrofajlar gönderilecek ya da savaş durdurulacaktır.

Kuşkusuz bunun da tek kesin çözümü yeniden doktora

gidilip, iyi bir kontrolden geçilmesidir. Eğer savaş kaza-

nılmadıysa, o bölgeye ikinci kuvvetin, makrofajların gön-

derilmesi gerekir. Bu arada doktor kontrolü için geçen

süre aleyhimize işler. Makrofajların da zaman kaybetme-

den, düşmandan parça koparıp bununla yardımcı T hüc-

relerini uyarmalarının ayarlanması şarttır. Çünkü yar-

dımcı T hücreleri de öldürücü T hücrelerini uyaracak ve

böylece bir başka mücadele başlayacaktır. Bu hücrelerin

de başarılı olup olmadığının kontrol edilip -ki bunun için

de tekrar bir doktor kontrolüne ihtiyaç vardır- NK

hücrelerinin çağrılması gerekir. Son bir denetimin ar-

dından vücudun hastalığı, savunma sistemi sayesinde ye-

nip yenemediği anlaşılacaktır. 

İşte, insandan sadece savunma sistemini kontrol et-

mesi istense, yapılması gerekenler bu denli zor ve kar-

maşıktır. Yani basit bir nezle için bile defalarca doktora

gidilmesi, hücrelerin takip edilmesi, sürekli onların yön-

lendirilmesi gerekecektir. Ufak bir gecikme ya da yapı-

lacak işlemler sırasındaki bir aksama durumunda rahat-

sızlık daha da artacaktır.

Peki ya insandan bu hücreleri oluşturması, onların

düşmanı tanımalarını, uygun antikor üretmelerini sağla-

ması ve yapacakları tüm işlemleri kendilerine öğretip

organize etmesi istense... Kuşkusuz böyle bir yaşam, az

önce anlatılan modelden çok daha zor, sıkıntı verici ve

hatta imkansız olurdu.
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Oysa Allah insandan bu yükü almış, tüm sistemi ken-

di kendine yetecek şekilde, hiçbir aksaklığa da uğrama-

yacak bir yeterlilikte yaratmıştır. Savunma sistemimiz de

evrendeki herşey gibi kendi yaratılışı gereğine uygun ha-

reket edip canlı hayatının vazgeçilmez, çok önemli bir

öğesi olmuştur:

Ve 'kendi yaratılışına uygun' Rabbine boyun eğ-

diği zaman… (İnşikak Suresi, 2)

Tolerans
Savunma sisteminin, dost ve düşman hücreleri, re-

septörleri sayesinde tanıdığını önceki sayfalarda incele-

dik. Ancak bazı düşmanların yapı taşları, vücuda ait bazı

dokuların yapı taşlarıyla aynıdır. Bu da savunma sistemi

için büyük bir problemdir. Bu durumda savunma siste-

minin yanlışlıkla kendi dokularından bazılarına da saldır-

ması gerekir.

Ancak normal şartlarda, sağlıklı bir insan vücudunda

bu gerçekleşmez. Savunma sistemi, ait olduğu organiz-

mada bulunan molekül, hücre ve dokulara saldırmaz.

Tıpta savunma sisteminin bu özelliğine "tolerans" adı ve-

rilir.

Bu çok önemli bir mucizedir. Çünkü savunma siste-

mi binlerce farklı proteini birbirinden ayırt edebilmekte-

dir. Örneğin savunma sisteminin kandaki hemoglobini,

pankreastaki insülinden ya da gözdeki camsı cisimden ve

diğer bir çok protein yapısından ayırt edebilmesi gerekir.

Savunma sistemi yabancı moleküllere karşı amansız bir

savaş verirken, vücuda ait dokulara zarar vermemelidir. 

Araştırmacılar, vücudun kendi dokularına tolerans

göstermeyi nasıl öğrendiği konusu üzerinde uzun yıllar
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SAVAfi BAfiLIYOR
Virüsler vücudu istila etmeye baflla-
y›nca, bu virüslerden baz›lar› mak-
rofajlar taraf›ndan antijenlere yaka-
lanarak imha edilir. Kan dolafl›m›n-
da devriye gezen milyonlarca yar-
d›mc› T hücresinin aras›ndan baz›la-
r› bu antijeni "okumak" için prog-
ramlanm›fl›r. T hücresi makrofaja
ba¤lanarak aktif hale gelir. 

virüs

makrofaj

yard›mc› T
hücresi

öldürücü T
hücresi

B hücresi

antikor

bask›lay›c› T
hücresi

bellek
hücresi



KUVVETLER ÇO⁄ALIYOR
Bir kere aktif hale geçtik-
ten sonra yard›mc› T hüc-
releri ço¤almaya bafllar.
Daha sonra bunlar istilac›
virüslere karfl› hassas
olan birkaç öldürücü T ve
B hücrelerinin ço¤almas›
için hareket bafllat›r. B
hücrelerinin say›s› artma-
ya bafllad›kça, yard›mc› T
hücreleri onlara antikor
üretimine bafllamalar› için
sinyal verir. 

SAVAfi SONRASI
Hastal›k yenilgiye u¤rat›l›nca bask›lay›c› T
hücreleri tüm sald›r› sistemini durdururlar.
Bellek T ve B hücreleri e¤er tekrar ayn› vi-
rüsle karfl›lafl›rsa hemen harekete geçmek
üzere, kan ve lenf sisteminde kal›rlar. 

ENFEKS‹YONU YENME
Bu s›rada, virüslerin baz›-
lar› vücut hücrelerine gir-
mifltir. Virüslerin kendile-
rini ço¤altabilecekleri tek
yer vücut hücreleridir. Öl-
dürücü T hücreleri, bu vi-
rüslerin zarlar›n› kimya-
sal olarak deler ve için-
dekilerin d›flar› ç›kmas›n›
sa¤lar. Böylece virüsün
ço¤alma döngüsünü ke-
serek onu öldürmüfl olur.
Daha sonra antikorlar bu
virüslerin yüzeyine yap›-
flarak onlar› etkisiz hale
getirirler. Bu flekilde on-
lar›n di¤er hücrelere s›ç-
ramas›n› da engellemifl
olurlar. 
Sonuç olarak, onlar en-
feksiyondan etkilenmifl
hücreleri yok edecek
kimyasal reaksiyonlar›
önceden haz›rlarlar.  
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çalışmışlardır. Fakat en önemli lenfositler olan T ve B

hücrelerinin, vücudun kendisine neden saldırmadıkları

konusundaki ayrıntılar ancak son yirmi yılda anlaşılabil-

miştir. İnsanoğlunun yıllarca yaptığı çalışmalar sonucu

-ancak bir kısmını- çözebildiği bu tolerans işlemi, insanın

varoluşundan bu yana işlemektedir. 

Peki hücreler bu kadar farklı yapıyı tanıyabilecek bir

sisteme nasıl sahip olmuşlardır? Evrim teorisinin iddia

ettiği gibi bilinçsiz tesadüfler sonucunda mı?

Ancak bu noktada çok önemli bir gerçeğe dikkat çe-

kelim: Yeryüzünde posta sisteminin çalışmaya başlama-

sından bu yana postalanan bütün mektupların tesadüfen

doğru adrese gitme olasılığı ne kadarsa, söz konusu hüc-

relerin tesadüfen doğru seçimi yapma olasıkları da o ka-

dardır. Yani imkansızdır.

Nasıl ki mektupların üzerinde gidecekleri yere kolay

ulaşmalarını sağlayan adresler varsa ve bu işlemler için

postahane gibi bir sistem kurulmuşsa, lenfositlerin de

doğru seçimi yapmaları için kendilerine özgü, çok ayrın-

tılı tasarlanmış sistemleri vardır. 
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Savunma sistemi-
nin elemanlar› dos-
tu düflmandan
ay›ramad›¤› zaman
kendi dokular›na
zarar verebilir.
Resimde organiz-
man›n kendi
hücrelerine düflman
gibi sald›rmas›
görülüyor. 



Timüs bezi ya da kemik iliği içinde gelişen bir savun-

ma hücresi, vücudun kendi ürünlerine tepki gösterirse

öldürülür ya da etkisiz hale getirilir. Olgunlaşmış bir len-

fosit, vücudun kendi ürünlerinden birine tepki gösterir-

se genellikle aynı akıbete uğrar. Yani vücuda zarar vere-

bilecek bir savunma elemanı ya öldürülür ya da intihar

eder.

Eğer bir T hücresi, vücut hücresi ile karşı karşıya ka-

lırsa, saldırmaz ve kendini etkisiz hale getirir. Aynı şekil-

de vücutta antijen özelliği gösteren ancak yok edilme-

mesi gereken bir madde varsa, vücut antikor üretmez

ve bu maddeye saldırmaz.

Vücutta 1 trilyon lenfosit olduğu düşünülürse, bu

hücrelerin her birinin yalnızca düşman hücreleri hedef

alıp, dost hücrelere saldırmamalarının ne kadar büyük

bir disiplin gerektirdiği daha iyi anlaşılır. 

Korunmuş Bariyer

Anne rahmindeki embriyo, aslında vücut için yaban-

cı bir maddedir. Dolayısıyla, vücutta ilk oluştuğu anda,

organizma kendisine karşı bir savaş başlatacaktır. Düş-

man muamelesi gören embriyonun oluşmasına izin ve-

rilmeyecektir. Ancak bu yabancı, muhtemel saldırıya

karşı hazırlıklıdır. Rahatça oluşabilmesinin yanısıra, do-

kuz ay gibi uzun bir süre bulunduğu ortamda antikorla-

rın saldırısına uğramadan gelişimini tamamlamayı başara-

bilir. 

Peki bu nasıl gerçekleşmektedir?

Embriyoyu çevreleyen özel bir bariyer, sadece kan-

daki besin maddelerini içine alacak şekilde yaratılmıştır.

Embriyo, yaşaması için gerekli besini alırken onu yok
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edebilecek antikorlardan izole edilmiştir.

Aksi takdirde antikorlar, bir yabancı olarak algıladık-

ları embriyoya saldırır ve onu yok ederlerdi. Embriyo-

nun bu kadar özel bir korumayla antikorlardan arındırıl-

ması, anne karnındaki yaratılışın en mükemmel örnekle-

rinden biridir. 

Ne mutasyon, ne doğal seleksiyon, ne de bir başka

sözde evrimsel mekanizma böylesine mükemmel bir ya-

ratılışı, evrim masalı içinde bir yere yerleştiremez. Or-

tada çok açık bir yaratılış mucizesi bulunmaktadır:

Sizi basbayağı bir sudan yaratmadık mı? Sonra

onu savunması sağlam bir karar yerine yerleş-

tirdik. Belli bir süreye kadar. İşte (buna) güç ye-

tirdik. Demek ki, Biz ne güzel güç yetirenleriz."

(Mürselat Suresi, 20-23)

Elbette ki söz konusu hücrelerin de yanıldığı, görev-

lerini tam yapamadığı zamanlar vardır. Ama unutulma-

malıdır ki, eğer Allah dileseydi bu da olmazdı. Fakat,

dünya hayatının ne kadar geçici ne kadar eksik olduğu-

nun anlaşılması açısından, insanların bu tip rahatsızlıkla-

ra ihtiyacı vardır. Var olan tüm hastalık çeşitlerine rağ-

men insan, kendisini yaratan Allah'ın karşısında ne kadar

aciz olduğunu unutabilir. Bütün ileri teknolojiye rağmen

ancak Allah dilerse şifa bulabileceğini, hayatta kalabilece-

ğini düşünmediği anlar olabilir. Hep hayatta, diri ve sağ-

lıklı kalabilecekmiş, hiç ölümle yüzyüze gelmeyecekmiş

ve hesap günü Allah'ın huzurunda hiç hesap vermeye-

cekmiş yanılgısı içinde yaşamına devam edebilir. Hasta,

zorluk ve ihtiyaç içinde olanın halinden hiç anlamadan

yaşamını sürdürür. Dolayısıyla sahip olduğu sağlığın ne

denli büyük bir nimet olduğunun, bu anları iyi ve verim-
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li bir şekilde geçirmesi gerektiğinin farkında da olmaz.

Bu yapıda olan bir insana az önce saydıklarımızı anlat-

mak oldukça güçtür. İşte hastalıklar, insana tüm bunları

bir çırpıda anlatır. O ana kadar belki de hiç düşünmedik-

lerini, Allah'ın gücü karşısındaki acizliğini, çaresizliğini,

Rabbimizin izniyle var olan teknolojinin de ancak yine

O'nun izniyle işe yarayabildiğini, ihtiyaç içinde olanı, ölü-

mü hatta hastalığın derecesine göre ölüm sonrasını bile

düşünmeye başlar. Sağlığının kıymetini anlar. Körü körü-

ne bağlandığı, uğruna neredeyse herşeyini verdiği dünya

hayatının kendisine olan sadakatsizliğine tanık olur. Ve o

ana kadar asıl yurt olan ahiret hayatı için yaptıklarının

yeterli olup olmadığını tartmaya başlar.

Gerçekten de bizim için asıl olan bu dünya değil ahi-

ret yurdudur. Oradaki yaşam, buradaki gibi ne seneler-

le sınırlıdır, ne de uyku, beslenme, temizlenme gibi za-

ruri ihtiyaçlarla, hastalıklarla kısıtlıdır. Cennetteki son-

suz nimetler bir ayette şöyle vurgulanır: 

Onlar nefislerinin arzuladığı (sayısız nimet) için-

de ebedi kalıcıdırlar. (Enbiya Suresi, 102)

Ancak insanların birçoğu ancak hastalandıkları za-

man tüm bunları, sağlıklarının kıymetini, dünyanın gelip

geçici olduğunu düşünür, şifa için dua eder fakat şifasına

kavuşup, herşey yoluna girince hepsini, duasını unutur.

Allah, hak kitabımız olan Kuran'da, "insanlara bir zarar

dokunduğu zaman, 'gönülden katıksız bağlılar' ola-

rak, Rablerine dua ederler; sonra kendinden onlara

bir rahmet taddırınca hemencecik bir grup Rable-

rine şirk koşarlar." (Rum Suresi, 33) ayetiyle insanla-

rın bu özelliğine dikkat çekmiştir. Herşeyden haberdar

olan Allah (Habir), kullarının bu durumundan da
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haberdar olduğundan binlerce hastalık çeşidi yaratmış-

tır. Hepsi de insanların hemen yanı başındadır. Bunlar-

dan birinin, belki de en tehlikelisinin size isabet etmeye-

ceğinden asla emin olamazsınız. Sahip olduğumuz her

mucizevi organın, her sistemin işleyişini ve düzenini bo-

zabilecek çeşitli durumlar vardır. Daha önce de belirtil-

diği gibi eğer  Allah dileseydi bunların hiçbiri olmazdı,

hiçbir organımızda ve sistemimizde bir aksaklık meyda-

na gelmezdi... Belli ki burada insanlara verilmek istenen

ince bir mesaj vardır: Dünya hayatının geçiçi olduğu... 

Sizi basbaya¤› bir sudan yaratmad›k m›?
Sonra onu savunmas› sa¤lam bir karar

yerine yerlefltirdik. Belli bir süreye kadar.
‹flte (buna) güç yetirdik. Demek ki, Biz ne

güzel güç yetirenleriz."
(Mürselat Suresi, 20-23)

Sizi basbaya¤› bir sudan yaratmad›k m›?
Sonra onu savunmas› sa¤lam bir karar

yerine yerlefltirdik. Belli bir süreye kadar.
‹flte (buna) güç yetirdik. Demek ki, Biz ne

güzel güç yetirenleriz."
(Mürselat Suresi, 20-23)



S‹STEM‹N 

DÜfiMANLARI

En basit tanımıyla kontrolsüz hücre çoğalması olarak

tarif edilebilecek kanser, hangi türde olursa olsun baş-

langıçta normal, sağlıklı bir hücreden doğar ve en azın-

dan gelişmesinin başlarında bu normal hücrenin temel

özelliklerini taşır. Ancak bu hücreler bazı yeteneklerini

kaybederler. Özellikle de yakınlarından veya organizma-

nın bütününden gelen ve hücre bölünmesini ayarlamaya

yarayan mesajlara cevap verme yeteneklerini... Bu tür

bir bozukluk ortaya çıktığında hücre kendi çoğalmasını

ve dolayısıyla dokuların büyümesini kontrol edemez.

Ayrıca "durmaksızın bölünme özelliği" genetik olarak

yeni hücrelere de aktarıldığından gittikçe yayılan bir ya-

pıyla vücutta tümörler oluşur ve bu hücreler komşu do-

kuları istila etmeye başlarlar. Bozulan bu hücreler, diğer

hücrelerin besinlerini yerler ve ihtiyaç duyulan amino-

asit kaynaklarını tüketirler, genişleyen hacimleriyle de

vücuttaki geçişleri kapatırlar. Biraraya gelip akciğer, be-

yin, karaciğer, böbrek gibi organların normal, sağlıklı

hücrelerini çevreleyerek, organın faaliyetlerini yerine

getirmesine engel olduklarından hayati açıdan tehlikeli

bir yapı oluşturabilirler. 

Normal hücreler ancak komşu hücrelerden emir al-

dıkları takdirde çoğalırlar. Bu sistem tamamiyle organiz-

manın güvenliği içindir. Fakat bu mekanizmaya karşı sa-

ğır kalan kanser hücreleri, sahip oldukları çoğalma



sistemleri üzerindeki "kontrolü" reddederler. Yalnız bu-

raya kadar tarif edilen kanser türü, savunma sistemi için

bir problem değildir. Aşırı derecede büyüyen ve sayıları

artan kanser hücreleriyle güçlü bir bünye yani güçlü bir

savunma sistemi kolaylıkla mücadele edebilir ve hastalı-

ğı yenebilir. Esas problem; kanser hücrelerinin bir enzim

(pac-man enzimi) aracılığı ile kendi zarını delip kan ve

lenf sıvılarına sızarak vücudun dolaşım sistemine (taşıma

ağına) girdikten sonra uzaktaki dokulara, hücrelere ulaş-

malarıyla başlar. 

Ortaya çıkan tablo gerçekten kaygı vericidir. Vücut-

taki bir takım hücreler, o dakikaya kadar sağlıklı bir şe-

kilde görmemizi, duymamızı, nefes almamızı, hayatımızı

sürdürmemizi sağlayan tam bir işbirliği içinde çalışırlar-

ken bir anda komşu hücrelerden aldıkları "dur" emrine

uymaz ve asileşirler. Bu emri dinlemekten vazgeçip, ço-

ğalmaya büyük bir hızla devam eder ve kimi zaman or-

ganizmanın tümüyle ölümüne yol açacak bir tahribat sü-

recini, gittikçe artan bir hızla gerçekleştirirler.

Vücudumuzu bir ülkeye, savunma sistemimizi de bu

ülkenin çok yetenekli, kuvvetli, tam donanımlı ordusuna

Kanser hücresiyle (pembe), lenfositlerin (sar›) savafl›.
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benzetirsek, kanser hücrelerini de ülkedeki isyancılara

benzetebiliriz. Bu isyankar topluluk, her geçen gün sayı-

larını biraz daha arttırarak, mevcut yapıyı bozma eylem-

lerine devam eder. Ancak, söz konusu ülkenin ordusu,

kolay kolay yenilebilecek bir yapıda değildir. 

Gerçekten de savunma sisteminin ön cephe savunu-

cuları olan makrofajlar, saldırganla karşılaştıklarında he-

men onu çevrelerler ve özel olarak ürettikleri bir tür

proteinle kanser hücrelerini yok ederler. Ayrıca siste-

min güçlü ve zeki savaşçıları olan T hücreleri ve onların

eşsiz silahları antikorlar, hücre zarını delerek vücuda ve

lenf sıvılarına karışmaya başlayan kanser hücrelerini öl-

dürürler. Kanser gelişirken dahi savunma sisteminin bu

savunması devam eder. Bu şekilde hastalık iyice geliştik-

ten sonra bile savunma hücreleri, kanserin gelişimini ve

ilerlemesini yavaşlatıcı etkiye sahiptir. 

Her insan hücresinde bulunan, kanseri önleyici dü-

zenlemelerden biri de, hücrenin intihar sistemidir

(apoptosis). Apoptosis, hücrede DNA'daki bir hasar, bir

tümör oluşumu ya da kanser önleyici genin (P53) etkisi-

nin azalması sonucu ortaya çıkabilir. Tek başına düşü-

nüldüğünde olumsuz bir olay gibi görünen hücrenin in-

tiharı, aslında bu tip hayati bozuklukların önüne geçerek,

bir sonraki nesle aktarılmasını önlediğinden, çok büyük

önem taşır. Düşünün ki, tüm organizmaya yöneltilmiş

olan potansiyel kanser tehlikeleri, tek bir hücrenin kay-

bedilmesinden tabii ki çok daha makuldur. Kendi bünye-

lerinde tüm vücuda zarar verecek bir bozulma olduğu-

nu fark eden (!) hücrelerimiz, kendi hayatları pahasına

insanı kurtarmak için bu süreci başlatırlar. 

Kanserin hayati tehdit oluşturacak yapıya gelmesi,
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hastalıklı hücrelerin bu intihar sisteminden kaçıp kurtul-

mayı başardıkları zamandır. Bu durumda ise kontrolsüz

çoğalmaya karşı ikinci bir savunma mekanizması devre-

ye girer. Bu mekanizmadan da kurtulmaları durumunda

onları başka bir aşama bekler; "kriz" dönemi. Bu basa-

makta, önceki emniyet sisteminden kurtulmuş hücreler

toplu halde ölürler. Fakat bunların arasında bir hücre,

yine krizden kurtulmayı başarır. Bu "asi" bir kanser hüc-

residir ve bu asi karakterini miras bırakacağı torunları

oldukça fazla sayıda çoğalacaktır. Artık hasta için yoğun

bir kanserle mücadele dönemi başlamıştır. 

Acaba kanser hücrelerini bu denli başarılı kılan se-

bep sadece, komşu hücrelerden emir almadan, kontrol-

süz bir şekilde kendi başlarına çoğalabilmeleri midir? Bu

başarının ardında başka nedenler de vardır:

Hücreler, yüzeylerinde nerede bulunmaları gerekti-

ğini gösteren bir tür adres sistemi taşırlar. Vücuttaki

tüm hücreler tarafından da okunabilen bu adresleme
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sistemi sayesinde hiçbir hücre, diğerinin yerini işgal et-

mez ve hepsi ait olduğu yerde kalır. Bu, dokuların bütün-

lüğünü sağlayan bir sistemdir. Nerede bulunması gerek-

tiğini bilen, başka yere gitmeyen ve başkasının kendi ye-

rine gelmesine izin vermeyen hücreler, bu hareketleriy-

le vücudun sağlıklı kalmasını da sağlamış olurlar. Çünkü,

bir yere tutunamayan ya da uygun olmayan bir yere tu-

tunan hücreler intihar ederler. Ama bu sistemle, hücre-

lerin yersiz kalması ya da uygunsuz bir yere tutunması

engellendiği için hücre intiharları da önlenmiş olur. Yal-

nız bu kolay bir işlem değildir. Bunun için tüm hücrelerin

kendi yerlerini ve diğerlerinin yerlerini tanımaları, birbir-

lerinin yerlerini işgal etmemeleri gerektiğini bilmeleri ge-

rekir. Bunu da, bulundukları yere tutunmalarını sağlayan

bir takım aracı moleküller sayesinde öğrenirler. Ancak

bazen bu aracı moleküllerin bulunmaması ya da işleme-

mesi gibi durumlar olur. İşte kanser hücrelerinin sahip

oldukları avantajlardan birisi de budur. Engelleyici mole-

küllerin olmadığı durumlarda kanser hücrelerinin yayıl-

ması daha hızlı olur. Ayrıca kanser hücrelerinin bir yere

demir atma bağımlılıkları yoktur. Bu kuralı tanımayarak

bozarlar ve hiçbir yere tutunmadan da yaşayabilirler. 

Akyuvarlar, vücutta sabit yeri bulunmayan istisna

hücrelerdir. Bunlar "metalloproteinase" denilen özel bir

enzim ile diğer hücre zarlarını ve dokularını delip engel-

leri yok ederler. Dolayısıyla vücudun istedikleri kısımla-

rına rahatlıkla gidebilirler. Savunma hücreleri bu enzimi

düşmana ulaşabilmek için kullanırken, kanser hücreleri

aynı enzimi bambaşka bir amaç için kullanırlar. Onların

amacı sağlıklı hücrelere saldırmak ve istila etmektir. 

Kanser hücresinin maharetleri yalnızca bunlar
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değildir. Savunma ordusuna karşı oynadığı bazı oyunlar

da vardır. Ancak burada bir pandomim ustasından ya da

tiyatro sanatçısından bahsetmediğimize göre, bir hücre-

nin söz konusu oyunları nasıl oynadığı oldukça düşündü-

rücüdür. Bu üstün akıl gösterisi oyunlara geçmeden ön-

ce buraya kadar anlattıklarımıza bir göz atalım.

Savunma ordumuzun aşama aşama, düşmana karşı

bir takım barikatlar kurması normal karşılanabilecek bir

durum mudur? Ordu diye bahsettiğimiz bu yapı, ancak

elektron mikroskobuyla görülebilen hücrelerden oluş-

maktadır. Bulundukları bölgeleri koruyup gözetmeleri,

gerektiğinde içlerinde bulundukları bedenin sahibi için

canlarını feda etmeleri, hiç yılmayıp mücadelelerini sür-

dürmeleri... Bunların hiçbiri rastlantı ürünü değildir.

Tartışmasız, burada bilinçli ve organize bir faaliyetin var-

lığı açıkça görülmektedir. 

Tüm bu zor görev, çok iyi eğitim görmüş olan bir

trilyonluk insan topluluğuna emanet edilmiş olsaydı aca-

ba ne olurdu? Başarı grafiği bu kadar yüksek olur muy-

du? Komutanlar, bütün bu kalabalığa, -uygulanan katı di-

siplin kurallarına ve yaptırımlara rağmen- söz geçirebilir-

ler miydi? Buradaki insanların sadece birkaçı bile, üret-

meleri gereken salgının, yani antikorun formülünü unut-

sa, tembellik edip yapmasa, tam intihar etmesi gereken

yerde vazgeçse... Söz konusu mücadele acaba başarıyla

sonuçlanabilir miydi? Trilyonluk bir ordu hiç kargaşa

çıkmadan, mücadelesine hatasız devam edebilir miydi?

Bu savaşın organizasyonunun, bunca askerin eğitiminin

altından kalkabilecek kaç tane cesur ve akıllı yönetici bu-

lunabilir? Ama savunma hücrelerimizin hiçbir yöneticiye

ihtiyaçları yoktur, sistemin işleyişinde de hiçbir zorlukla,
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kargaşayla karşılaşmazlar. Çünkü bu sistemi tüm detay-

larıyla mükemmel bir biçimde kuran ve sistemin ele-

manlarına da yapacakları işi ilham eden Allah'tır. Secde

Suresi'nin 5. ayetinde; "gökten yere her işi O evirip

düzene koyar..." diye haber verilir. Ve savunma elema-

nı hücreler de bu savaşı Allah'ın ilhamıyla hiç durmaksı-

zın ve zorlanmaksızın devam ettirirler.

Kanser Hücrelerinin Oyunları

Unutulmamalıdır ki, kanser hücreleri aslında vücu-

dun kendisine ait hücrelerdir ve insanın kendi molekü-

ler damgasını taşırlar. Bu nedenle kanser hücrelerinin,

savunma hücreleri tarafından tanınmaları kolay değildir.

Dahası kanser hücreleri, nasıl olduğu hala anlaşılamayan

bir yöntemle antikorların bir kısmını kendilerine bağla-

mayı başarırlar.

Antikorlar, bilindiği gibi düşman hücrelerin faaliyet-

lerini durduran proteinlerdir. Ancak bilinmeyen bir ne-

denle, kanser hücreleri antikorlardan tam ters bir şekil-

de etkilenirler. Faaliyetleri duracağına artar, tümör daha

hızlı ve güçlü bir şekilde yayılır. 

Kanser hücresinin üzerine bağlanan antikorlar, kan-

ser hücresiyle bir anlamda işbirliği yaparlar. Diğer anti-

korlar, üzerine antikor bağlanmış kanser hücresine bir

müdahalede bulunmazlar. Böylece kanser hücresi bir

anlamda kendisini kamufle etmiş olur.

Antikorların düşmanla yaptığı işbirliği daha geniş bo-

yutlara da ulaşabilir. Kimi zaman diğer antikorlarla birle-

şerek, "sahte baskılayıcı T hücreleri" oluştururlar. Bu

sahte T hücreleri pek çok antikora "tehlike yok" sinyali

verir. Fakat kimi zaman bundan daha kötüsü de olur ve
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sahte baskılayıcı T hücresi yerine, "sahte yardımcı T hüc-

resi" oluştururlar. Bu sefer emir çok daha fazla sayıda an-

tikor için geçerlidir. Kanser hücrelerinin rahatça geliş-

mesi için bundan daha uygun bir koşul düşünülemez.

Bunun dışında kanser hücreleri bazen "tuzak antijen-

ler" yayarak, kendilerini savunma sisteminin saldırıların-

dan koruma yoluna giderler. Bu tümörler, yüzeylerin-

den o kadar çok sayıda antijen yayarlar ki, kan bu anti-

jenlerle taşar. Halbuki bu antijenler sahtedir ve bünyeye

doğrudan hiçbir zararları yoktur. Fakat antikorların bun-

dan haberi olmadığından, düşman sandıkları bu antijen-

lere karşı derhal bir mücadeleye girişirler. 

Tüm bu karmaşa esnasında gerçek ve tehlikeli kan-

ser hücreleri de rahatsız edilmeden, keşfedilmeden düş-

manının elinden kurtulmayı başarmış olurlar.

Akıllı Bir Düşman: AIDS

İlk bölümlerde virüslerden bahsedilmiş ve yaşamı-

mızda ne kadar önmeli bir rol oynadıklarına değinilmiş-

ti. İşte bu virüslerin neredeyse en tehlikelisi, insanoğlu-

nu en çok uğraştıranı ve belki de daha uzun yıllar uğraş-

tıracak olanı "HIV" virüsüdür. Çünkü bu mikro varlık,

diğer virüslerden farklı olarak, savunma sistemini tama-

men devre dışı bırakır. Savunma sistemi çalışmayan bir

insanın yaşamını devam ettirmesi ise imkansızdır.

İnsanın savunma sistemini çökerterek, her türlü has-

talığa yakalanmasına, tüm bedeninde tamir edilemez ha-

sarlar oluşmasına ve sonuç olarak ölmesine neden olan

HIV, araştırmacıları uzun zaman oyalamış, sonra da ümit-

sizliğe kaptırmıştır. Bilim Teknik dergisi Ağustos 1993

sayısında, bu konuyla ilgili şu cümleleri kullanmıştır. 
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Daha fazla şey öğrendikçe, her şeyden daha az emin

oluyoruz." Bu cümle, haftalık bilim dergisi Science'nin

AIDS üzerinde çalışan dünyanın en tanınmış 150 araş-

tırmacısı arasında yaptığı bir anketin ortak cevabını

oluşturuyor. Gerçekten de, artık kimse yıllardır savu-

nulan tezler hakkında kesin yargılara varamıyor. Daha

düne kadar doğruluğu tartışma götürmeyen kimi gö-

rüşler temelden yanlış olduğu anlaşılarak bir kenara bı-

rakılıyor. Sonunda öyle bir noktaya geliniyor ki, artık

geriye dönülerek, bir zamanlar yalnızca gülünüp geçi-

len, kimsenin değer vermediği AIDS ve etkeni HIV hak-

kındaki eski teoriler bile tek tek yeni baştan ele alınıp

geçerlilikleri tartışılıyor.10

Aradan geçen seneler bu durumu değiştirmek yeri-

ne, daha da pekiştirmiştir. Bugün hala cevapsız kalan bir

çok soru olmakla beraber, yeni buluşlar, mevcut sorula-

rın sayısını arttırmıştır. Ve AIDS hala insanoğlu için gize-

mini korumaktadır. 

HIV hakkında bilinen en önemli şeylerden biri, bu vi-

rüsün tüm vücut hüc-

relerine değil ancak

bazılarına girdiğidir.

Bunlar arasında da

esas hedef, savunma

sisteminin en etkin

elemanı olan yardımcı

T hücreleridir. Bu as-

lında çok önemli bir
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noktadır. Girebileceği sayısız hücre çeşidi varken, işine

en fazla yarayacak olan savunma sistemi hücrelerini seç-

mesi insan vücudu için büyük bir yıkımın başlangıcı olur.

Savunma sistemin can damarı olan T hücreleri ele

geçirilince geriye beyin takımı gitmiş, düşmanı tanıyama-

yan bir ordu kalır. Aslında bu çok önemli bir savaş tak-

tiğidir. Çünkü haberleşme ve istihbarat sistemi çökmüş

bir ordu, gücünün tamamını yitirmiş sayılır. 

Dahası vücudun ürettiği antikorlar da AIDS virüsü-

ne bir zarar vermezler. AIDS'li hastalarda antikor üreti-

mi devam eder ama öldürücü T hücrelerinin olmama-

sından dolayı etkileri çok azalır.

Cevaplanamayan sorulardan biri de budur: HIV,

odaklanması gereken en iyi hedefi nasıl bilebilir? Çünkü

vücuda girdiğinde savunma sisteminin beyninin T hücre-

leri olduğunu anlayana kadar, zaten mevcut sistem tara-

fından yok edilecektir. İnsan bedenine daha önceden gi-

rip bir istihbarat edinmesi de mümkün olmadığına göre,

bu taktiği izlemesi gerektiğini nereden öğrenmiştir? 

Bu, virüsün şaşırtıcı marifetlerinin sadece ilk basa-

mağıdır.

İkinci basamakta, hedef olarak belirlediği hücrelere

bağlanması gerekecektir. Bu, onun için hiç de zor bir iş-

lem değildir. Çünkü, bu hücrelere anahtarın kilide uy-

ması gibi bağlanır. 

Üçüncü basamakta HIV virüsü kendisine hayat vere-

cek mucizevi bir dizi işlemden geçer.

HIV yalnızca bir retrovirüstür. Yani, yapısında gene-

tik materyal olarak yalnızca RNA bulunur, DNA'sı yok-

tur. Bu retrovirüsün yaşamını devam ettirebilmesi için
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DNA'ya ihtiyacı vardır ve bunu elde etmek için de ol-

dukça ilginç bir yönteme başvurur. Konuk olduğu hüc-

renin nükleik asitlerini kullanarak, kendi bünyesinde ta-

şıdığı (geriye doğru anlamına gelen) reverse transkriptaz

enzimi ile RNA'sını DNA'ya çevirir. Daha sonra bu

DNA'yı içinde bulunduğu hücrenin çekirdeğindeki

DNA'ya yerleştirir. Böylece virüsün kalıtım malzemesi,

T hücresinin kalıtım malzemesi haline gelmiş olur. Yani

hücre çoğaldıkça, beraberindeki virüsler de çoğalır. Ar-

tık hücre, virüs için bir fabrika gibi çalışmaya başlamıştır.

Ancak olayın kahramanı HIV'in amacı, yalnızca tek hüc-

reyi istila etmek değildir. O, bu kadarla yetinmeyip, tüm

vücudu ele geçirmek isteyecektir. 

Bu da dördüncü basamaktır: Bir şekilde o ve diğer-

leri (hücre çoğalırken, kendisini de çoğalttığından, artık

birçok HIV virüsü oluşmuştur) bulundukları hücreden

çıkıp, sayılarını arttırmak için yeni hücreler istila etmek

isterler. Ancak bunun için özel bir çaba sarfetmezler.

Çünkü, olayların doğal akışı tam istedikleri biçimde ger-

çekleşecektir: İstilaya maruz kalan T hücresinin zarı, bir

süre sonra basınca dayanamayıp delik deşik olur ve böy-

lece yeni virüsler, hücre dışına çıkarak kendilerini ağır-

layacak başka hücreler bulur. Böylelikle virüs, sayısını

artırdığı gibi, barındırdığı T hücresini de öldürmüş olur. 

Buraya kadar yüksek bir başarı grafiği ile gelen HIV,

artık bedeni ele geçirmiştir. En azından, insanlık onu ye-

necek bir ilaç bulana kadar... Şimdi virüs dilerse uykuya

yatıp, senelerce vücutta sesini çıkarmadan yaşar ya da

büyük taarruza hemen başlar. 
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EVR‹MLE OLUfiAMAZ

Savunma sistemi, bilim adamlarının deyimiyle "indir-

genemez bir karmaşıklık"a sahiptir. Burada kastedilen,

ortak çalışan ve herhangi bir parçasının yokluğunun, tü-

münün işleyişinin durmasına neden olduğu bir sistemdir.

Bu sistemin, tek bir parçasının dahi eksik olması sistemi

fonksiyonsuz kılar. Örneğin, bir yere faks çekebilmek

için gerekli olan materyalleri kabaca düşünelim:

- Faks makinası, 

- Telefon hattı,

- Kablo,

- Kağıt.

Bunlardan biri bile eksik olsa faks gönderemezsiniz.

Hepsinin tam olması ve gerekli materyallerden hiçbirin-

de aksaklık bulunmaması gerekir. Örneğin; kablo yete-

rince uzun olmasa, istenilen yere kadar uzanmasa, elde-

ki mataryellerin hiçbiri işe yaramayacaktır. 

Aynı şekilde savunma sisteminin bütün kısımları gö-

revini eksiksizce yerine getirse bile, küçük bir bölümü-

nün görevini yapamaması, vücudun savaşı kaybetmesine

neden olacaktır.

Peki evrimciler böylesine hayati ve kompleks bir sis-

temin oluşumunu nasıl açıklamaktadırlar? Aslında bu ko-

nuda hiçbir açıklama getiremezler. İddiaları, savunma

sisteminin zaman içinde küçük küçük gelişmelerle orta-

ya çıktığıdır. Böyle bir gelişimi sağlayacak mekanizmala-



rın da  "doğal seleksiyon" ve "mutasyonlar" olduğunu

öne sürerler. 

Oysa öncelikle belirtmek gerekir ki, böylesine

kompleks bir sistemin, evrim teorisinin iddia ettiği gibi

kademe kademe, küçük rastlantıların birbirine eklenme-

siyle oluşmuş olması mümkün değildir. Çünkü en baştan

beri üzerinde durduğumuz gibi savunma sistemi tüm

elemanlarıyla bir anda, eksiksiz var olmadığı sürece işlev

göremez. Ve baştan beri belirtildiği gibi, savunma siste-

minin işlev görememesi de insanın kısa süre içinde öl-

mesi anlamına gelir.

İkinci olarak evrimcilerin "doğal seleksiyon" iddiası

üzerinde durmak gerekir. 

Ancak böyle bir mekanizmanın, kompleks sistemleri

izah etmekte son derece yetersiz kaldığı konusunda bi-

lim adamları da hemfikirdir. Örneğin Amerikalı ünlü bi-

yokimya uzmanı Michael J. Behe, Darwin's Black Box

(Darwin'in Kara Kutusu) adlı kitabında, doğal seleksiyon

ile ilgili şunları söylemiştir:

Eksiltilemez bir biçimde karmaşık olan bir biyolojik sis-

temin varlığı, Darwin'in evrimine çok güçlü bir tehdit

oluşturacaktır. Çünkü biliyorduk ki, doğal seleksiyon

sadece zaten önceden de çalışan sistemleri geçebilir. O

halde, eğer bir biyolojik sistem aşama aşama oluşma-

mışsa, geriye tek bir alternatif kalıyor demektir. Tek

seferde tam ve eksiksiz bir şekilde ortaya çıkmıştır ki,

doğal seleksiyonun bunda hiçbir rolü yoktur.11

Gerek teorinin kurucusu Darwin, gerekse günümü-

zün pek çok bilim adamı doğal seleksiyon mekanizması-

nın evrimleştirici bir gücü olmadığını bizzat kendileri de

itiraf etmişlerdir:
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Charles Darwin:

Teorimle ilgili güçlükler ve itirazlar şöyle sınıflanabilir:...

Doğal Seçmenin bir yandan zürafanın kuyruğu gibi sinek

kovmaya yarayan pek az önemli bir organ, ve öte yanda,

göz gibi şaşılası bir organ türetebildiğine inanabilir miyiz?12

Jeoloji ve paleoantropoloji profesörü Stephen Jay

Gould:

Eğer evrimin her biri doğal seleksiyon tarafından destek-

lenen uzun bir ara aşamalar dizisi içinde ilerlemesi gere-

kiyorsa, nasıl yoktan böyle ayrıntılı bir şey elde ediyorsu-

nuz? Bir kanadın %2'si ile uçamazsınız. Başka bir ifadeyle,

sadece (şu an onları gözlemleyemediğimiz için) çok daha

ayrıntılı formlarda kullanılabilen yapıların bu başlangıç aşa-

malarını doğal seleksiyon nasıl açıklayabiliyor? Bu aşama-

da bir nokta diğerlerinden önde geliyor: başlangıç evrele-

rinin çıkmazı. Mivart bu problemi en önemli problem ola-

rak saptadı ve bu bugün hala devam ediyor.13

Peki böyle bir sistemin oluşumu neo-Darwinizm'in

iddia ettiği gibi, "mutasyonlar" ile açıklanabilir mi? Acaba

peşpeşe oluşan mutasyonlar sonucunda böylesine mü-

kemmel bir sistem meydana gelmiş olabilir mi? 

Bilindiği gibi mutasyonlar, canlıların genetik şifrelerin-

de, çeşitli dış etkenler sonucu meydana gelen bozulma

ve tahribatlardır. Mutasyonların tamamı canlının

DNA'sında programlı olan genetik bilgiye zarar verir ve

hiçbir yeni genetik bilgi eklemezler. Dolayısıyla, mutas-

yonların hiçbir geliştirici ve evrimleştirici özellikleri yok-

tur. Bu gerçek de günümüzde pek çok evrimci tarafından

istenmeden de olsa dile getirilmektedir.

California Üniversitesi'nden evrimci genetikçi John

Endler:
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Mutasyonlarla ilgili çok fazla şey biliyor olsak da, evrim

gibi o da hala bir "kara kutu" görünümündedir. Evrim-

de yeni biyolojik fonksiyonların oluşmasına pek rastlan-

maz ve bunların kökeni de zaten bilinmemektedir.14

Ünlü evrimci Fransız biyolog Pierre P. Grassé: 

"Ne kadar çok sayıda olursa olsunlar, mutasyonlar her-

hangi bir çeşit evrim üretemezler."15

Açıkça görülüyor ki, küçücük hücrelerin sahip ol-

dukları olağanüstü özelliklerin, sergiledikleri akıl almaz

başarıların tesadüflerle, mutasyonlarla, evrimci safsata-

larla açıklanması gerek bilime gerekse akıl ve mantığa

bütünüyle aykırıdır. Bugün insan zekasının ulaştığı en

son nokta dahi, hücrelerde sergilenen akıl karşısında

çok sönük kalmaktadır. 

İnsanların yüzyıllardır tartışarak bir sonuca varama-

dıkları, mantıklı izahını yapamadıkları konuların cevabı

aslında çok basittir. Cevap ne tesadüfler, ne doğal selek-

siyon ne de mutasyonlardadır. Hiçbiri ne bir hayat ne de

hayatın devamlılığını sağlayacak bir sistem meydana geti-

remezler. 

Kuran'da bu ve bunun gibi tüm soruların cevabı

1400 sene önce verilmiştir. Alemlerin Rabbi olan Yüce

Allah, evrendeki herşeye olduğu gibi, hücrelerimize de

boyun eğdirmiştir; 

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve

yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır.

Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan ge-

ceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buy-

ruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yarat-

mak da, emir de (yalnızca) O'nundur. Alemle-

rin Rabbi olan Allah ne yücedir. (Araf Suresi, 54) 
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Okuduğunuz bu kitapta sizlere içinizdeki ordunun,

yani savunma sisteminin pek bilinmeyen yönleri anlatıl-

dı. Ancak vücuttaki bu savunma hücrelerinin yaptıkları

olağanüstü işlerin karmaşık detaylarından çok, bunları

nasıl yaptıkları üzerinde duruldu. "Elektron mikrosko-

bunun yardımı olmaksızın göremeyeceğimiz kadar kü-

çük varlıkların nasıl savunma sistemi gibi son derece

karmaşık bir yapıyı oluşturabildikleri" sorusunun cevabı

arandı. Daha da derine inerek, sistemi oluşturan hücre-

lerin ilk olarak nasıl meydana geldikleri araştırıldı. 

Savunma hücrelerinin hepsi başlangıçta normal birer

hücre iken, çeşitli eğitimlerden geçip, sonucunda bir ne-

vi yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Ancak düşmanı tanı-

yabilen, vücudun kendi hücrelerine karşı mücadeleye

girmeyen hücrelere yaşama izni verilir. Peki ilk hücre ne

zaman, nasıl oluşmuş ve onu ilk defa kim sınava tabi tut-

muştur? Yapması gerekenleri kim öğretmiştir?

Karşılıklı konuşmak, anlaşmak, plan yapmak ve bu

planlar doğrultusunda mükemmel bir organizasyon ile

hareket etmek gibi vasıfların hücrelerden veya organlar-

dan beklenemeyeceği açıktır. Düşünün ki burada söz

konusu olan, birçok organ ve bir trilyon kadar hücredir.

Hiç tartışmasız, bir trilyonluk insan topluluğu, böylesine

kusursuz bir biçimde organize olarak hareket edip yapa-

caklarını aksatmadan, unutmadan, şaşırmadan, karmaşa

çıkarmadan savunma yapmak gibi zorlu bir görevi asla

yerine getiremez. 



Burada kesin olarak kabul edilmesi gereken tek bir

gerçek vardır ki o da, tüm hücrelerin doğadaki küçük,

büyük istisnasız herşeyin sonsuz bir güç, bilgi ve akıl sa-

hibi olan Allah'ın özel olarak yarattığıdır. 

... O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyi bilendir.

(Enam Suresi, 101)

Zaten tüm açıklığıyla ortada olan bu gerçek, bu ki-

tapta bir kez daha gözler önüne serildi. 

Gördük ki, anne karnındaki bebek bile, savunma sis-

temindeki eksiklikleri annesinden aldığı antikorlarla ta-

mamlar. Ama böyle bir imkanı olmadığı ya da aynı eksik-

likler yetişkin halinde de devam ettiği takdirde hayatını

devam ettirebilmesi söz konusu olamaz. İnsan nesli ve sa-

yısız canlı türü hala var olduklarına göre savunma sistemi,

bu kitapta sıkça vurgulandığı gibi, tüm canlılarda en başın-

dan beri eksiksiz ve kusursuz bir biçimde var olmuştur.

Aşama aşama evrimleşerek oluşmamıştır. Kısacası savun-

ma sistemi gibi her parçası, her hücresi, her ferdi birbiriy-

le bağlantılı, içiçe geçmiş son derece kompleks bir sistem

hiçbir şekilde milyonlarca yıllık bir süreç içinde küçük kü-

çük tesadüfi eklemelerle meydana gelemez. 

Vücudumuzda her an işleyen sayısız mucizevi sis-

temlerin biri ya da birkaçı hakkında bilgi sahibi olduğu

halde bir Yaratıcının varlığını inkar eden ve herşeyin

rastlantılar sonucu ortaya çıktığını iddia eden bir kimse,

aslında yaklaşık 1400 yıl önce Kuran'da tanımlanmış bir

kategoriye mensup olduğunun farkında değildir. Allah

bu tür insanların, algı ve kavrayışlarındaki eksiklik nede-

niyle açık ve net gerçekleri göremediklerini Kuran'da

bildirmiştir:

... Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar,
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gözleri vardır bununla görmezler, kulakları var-

dır bununla işitmezler... (Araf Suresi, 179) 

Hatta bu durumdan kendilerinin de haberdar oldu-

ğunu Allah birçok ayetinde belirtmiştir:

Dediler ki: "Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı

kalblerimiz bir örtü içindedir, kulaklarımızda

bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde var-

dır..." (Fussilet Suresi, 5)

İnkar edenlerin bir kesimi de kastedilen gerçeği tüm

çıplaklığıyla görür ancak, kasıtlı olarak bunu gizlemeye

çalışır. Evrimle ilgili bu kadar çok senaryo hazırlanması-

nın altındaki sebep de aslında budur. Çünkü Allah'ın var-

lığı ve büyüklüğü kabul edildiği takdirde, O'na boyun eğ-

meleri gerekecektir ki bu, kibirli kimseler için çok zor-

dur. Allah'a karşı cahilce bir büyüklenme içerisinde olan

bu insanların durumu da Kuran'da açıkça ifade edilmiş-

tir. Ayette şöyle buyrulmaktadır: 

Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyük-

lenme dolayısıyla bunları inkar ettiler... (Neml

Suresi, 14)

Allah'ı inkar etme uğruna evrim gibi bir yalanı ayak-

ta tutmaya çalışanların ortaya attıkları teoriler bilimsel

ve mantıklı olmaktan uzaktır. Öyle ki, savunma sistemi

gibi karmaşık ve çok yönlü bir sistemin, tek bir antikor-

dan yavaş yavaş meydana geldiğini savunabilecek kadar

gülünç izahlar ortaya atabilmektedirler.  

İçine düştükleri durumun bilincine varmaya başlayan

bir kısım bilim adamı ise, bu tarz izahların kendilerini kü-

çük düşürdüğünü fark ederek yavaş yavaş evrimci çev-

relerden uzaklaşmaya başlamışlardır.
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Bir kısmı ise, teorinin doğruluğunu kabul ettikleri

için değil, fakat ortada -Allah'ın varlığını inkar etmeleri-

ne zemin hazırlayacak- başka bir teori olmadığı için bu-

na inandıklarını söylemektedirler. Örneğin evrim teori-

sinin günümüzdeki en ünlü savunucularından olan Prof.

Richard Dawkins, The Blind Wacthmaker adlı kitabının

önsözünde, "benim okuyucuyu inandırmak istediğim,

Darwin'in teorisinin dünya çapında doğru bulunduğu

değil, bilinen 'olabilecek' tek teori olduğudur"16 demek-

tedir.

Oysa herhangi bir teorinin peşinden gitmek gibi bir

zorunluluk yoktur. Evrenin ve tüm içindekilerin nasıl var

olduğu merak edildiğinde, yalnızca açık bir biçimde gö-

rünen gerçeklerin, hür bir akıl ve objektif bakış açısıyla

değerlendirilmesi yeterli olacaktır.

Bu kitapta üzerinde sıkça durulduğu gibi, evrim te-

orisinin iddialarını ispatlayan hiçbir deney, gözlem ya da

somut bulgu yoktur. Biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji,

genetik, paleontoloji, anatomi gibi bilim dalları bugün

evrimin hiçbir zaman yaşanmamış ve hiçbir zaman ger-

çekleşmesi mümkün olmayan, hayal ürünü bir varsayım

olduğunu ortaya koymuştur. 

Bugün tüm bilim dallarında yapılan çalışmalar, yerde

ve gökte var olan canlı cansız tüm varlıkların ancak son-

suz akla, bilgiye ve kudrete sahip üstün ve güçlü bir Ya-

ratıcının var ettiğini gösterir. Kuşkusuz bu gerçeği gör-

mek ve evrim gibi uydurma teorilerin gerçek dışılığını

anlamak için, bilimin ve teknolojinin bu derece gelişmiş

olması da gerekmez. İster ilk çağlarda, ister Ortaçağda,

dünya tarihinin hangi döneminde olursa olsun, temiz bir

akla ve vicdana sahip olan herkes için Allah, tüm evren-
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de kendi varlığının ve yaratışının delillerini sergilemiştir:

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, ge-

ce ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara ya-

rarlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde,

Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölü-

münden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada

üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde,

gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları

evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için

gerçekten ayetler vardır. (Bakara Suresi, 164)

Bu ayette anlatılanlardan kavrayabilen akıl sahibi in-

sanlara düşen ise, hücrelerden dev galaksilere kadar

tüm kainatta görülen apaçık "yaratılış gerçeği"ni Ku-

ran'da bildirilen şu sözlerle sürekli hatırlatmaktır:

... Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir, on-

ları Kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet

edenlerdenim. (Enbiya Suresi, 56)
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Sen yücesin,

bize öğrettiğinden başka bizim

hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olansın.

(Bakara Suresi, 32)
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