






YAZAR VE ESERLER‹ HAKKINDA

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

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

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

fe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi ko-

nularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›kla-

r›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤-

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

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

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

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

hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden olufltu-

rulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›l-

m›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-›

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

olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resu-

lullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemleri-

nin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam ola-

rak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve ke-

mal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak

kullan›lm›flt›r. 

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

mak, 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, Polon-

ya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezil-

ya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bul-

garistan'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, Çince, Kishwahili

(Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa



(Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarka-

ca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi ta-

raf›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 üs-

lubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin

netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri

okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ate-

izmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri

mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacak-

lard›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 kaynaklan-

maktad›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 ya-

y›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

lerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de,

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

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

fla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve kes-

kin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman

kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü

vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kufl-

kusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve

Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça gö-

rüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

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

leri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yo-

lu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Ku-

ran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n

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

te al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerek-

ti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n iz-

niyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve

adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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OKUYUCUYA

● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-
deni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dola-
y›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybet-
mesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca ol-
du¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insan-
lar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma
imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir k›s›m ayr›lmas› uy-
gun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›n-
da imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤-
renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, 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" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konu-
sunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilen-
mekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl›
bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup oku-
yucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbir-
lerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunma-
s›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat
ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yön-
tem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebeple-
ri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve oku-
maktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu
görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulun-
du¤una flahit olacakt›r.
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lkelerin, varl›klar›n› sürdürebilmeleri için en çok önem vermeleri ge-

reken konulardan biri "savunma"d›r. Devletler, içten ve d›fltan gelebi-

lecek her türlü tehdite ve tehlikeye karfl› daima haz›rl›kl› olmak zorunda-

d›rlar. Çünkü bir ülke ne kadar geliflmifl olursa olsun, e¤er kendisini savu-

namazsa, en ufak bir d›fl sald›r›, en küçük bir terör hareketi o ülke için bir

sonun bafllang›c› olabilir. Böyle bir tehdit karfl›s›nda bu ülkenin sahip ol-

du¤u kaynaklar›n, teknolojinin ve ekonomik gücün pek bir önemi kalmaz.

E¤er ülke kendi kendini savunmaktan aciz ise varl›¤›n› devam ettiremez.

Bu nedenle ülkeler maddi gelirlerinin oldukça önemli bir k›sm›n› sa-

vunmaya ay›r›rlar. Ordular›n› en ileri teknolojiye sahip araç ve gereçlerle,

silahlarla donatarak ve askerlerinin e¤itimlerine büyük bir özen göstererek,

ülke savunmalar›n› en üst seviyede tutarlar.

Ayn› durum bireyler için de geçerlidir. Onlar da yaflamlar›n› sa¤l›kl› ve

huzur içinde devam ettirebilmek için, kendi savunmalar›na önem vermek

zorundad›rlar. Canlar›n› ve mallar›n› gerek h›rs›zl›k, cinayet gibi tehlikele-

re, gerekse kaza, yang›n, deprem, su bask›n› gibi afetlere karfl› sürekli ko-

rumak zorundad›rlar. 

Ancak insanlar›n göremedikleri, ço¤u zaman fark›nda bile olmad›kla-

r› düflmanlar› da vard›r. Üstelik bu düflmanlar di¤erlerinden çok daha bü-

yük tehlike olufltururlar. Bunlardan korunabilmek için de ciddi tedbirlere

ihtiyaç vard›r. 

Peki kimdir insanlar› her an tehdit eden bu düflmanlar? 

HARUN YAHYA8



Bunlar, soludu¤umuz havada, içti¤imiz suda, yedi¤imiz yemekte, evi-

mizde, iflimizde k›sacas› hayat›m›z› geçirdi¤imiz her yerde bulunan bakte-

ri, virüs ve bunlara benzer mikroskobik canl›lard›r.

Ancak ne ilginçtir ki, çevremizde bize karfl› böyle büyük bir tehlike

var olmas›na ra¤men, biz bunlardan korunmak için hiçbir çaba sarfetme-

yiz. Çünkü bunu bizim ad›m›za ve bize hissettirmeden yapan, bizi ustaca

koruyan bir sistem vard›r: "Savunma sistemi".

‹nsan bedeninin en önemli ve flafl›rt›c› sistemlerinden biri olan savun-

ma sistemi, son derece hayati bir görevi üstlenmifltir. ‹nsan fark›nda olsa da

olmasa da bu sistemin tüm elemanlar› t›pk› bir ordu gibi onun bedenini ko-

rurlar. Bakteri, virüs ve benzeri kimlikteki istilac›lara karfl› vücudu savunan

savunma hücreleri, ola¤anüstü yeteneklere sahiptirler. Bu hücrelerin vücut

içerisinde verdikleri savafl s›ras›nda gösterdikleri zeka, gayret ve fedakarl›k

örnekleri, bunlar› ö¤renen her insan› hayrete düflürecek niteliktedir. 

Her insan hastalanmas›na sebep olan fleyin ne oldu¤unu, bunun nas›l

tüm bedenini etkisi alt›na alabildi¤ini, neden ateflinin yükseldi¤ini, halsiz

düfltü¤ünü, kemiklerinin, eklem yerlerinin a¤r›d›¤›n› ve vücudunda ne gi-

bi bir faaliyetin yürütüldü¤ünü bilmek ister.

Bu kitaptaki as›l gaye de, insan› böylesine düzenli, disiplinli bir ordu

ile koruyan sistemin nas›l var oldu¤u ve ne flekilde çal›flt›¤› üzerinde dur-

makt›r. 

Bu iki nokta bizi çok önemli sonuçlara götürecektir. ‹lk olarak Allah'›n

yaratmas›ndaki benzersizli¤e ve mükemmelli¤e beraber flahit olaca¤›z.

‹kinci olarak ise, evrim teorisi gibi hiçbir geçerlili¤i olmayan bat›l bir inan-

c›n, kendi mant›¤› içinde bile nas›l çeliflkiler tafl›d›¤›n›, bu bat›l inanc›n ne

kadar çürük temellere oturtuldu¤unu görece¤iz.

Ancak bu konuya geçmeden önce önemli bir noktay› daha belirtmek-

te fayda var: Savunma sistemi ile ilgili okuyaca¤›n›z kitaplarda s›k s›k kar-

fl›laflaca¤›n›z baz› ifadeler olacakt›r:

"Bunun nas›l oldu¤unu henüz bilemiyoruz…" 

"Nedeni hala bilinmiyor…"

"Konu ile ilgili araflt›rmalar hala devam ediyor…" 

"Bir teoriye göre...."

Bu cümleler asl›nda önemli birer itiraft›r. Bu, 21. yüzy›la giren insan›n,
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sahip oldu¤u bütün teknoloji ve bilgi birikimine ra¤men, küçücük hücre-

lerin baflard›klar› mucizevi ifllerin karfl›s›nda düfltü¤ü acizli¤in itiraf›d›r. Bu

mikro canl›lar›n yapt›klar› ifller öylesine mükemmel detaylarla doludur ki,

insan akl›, bu kurulu sistemin ayr›nt›lar›n› anlamada bile yetersiz kalmak-

tad›r. Çünkü savunma sisteminde insan›n kavrayamad›¤› bir ak›l gizlidir. 

Bu kitab› okudukça, gerek hücrelerinizde gerekse vücudunuz ile ilgi-

li di¤er detaylarda gizlenen bu akl›n ne kadar yüksek bir ak›l oldu¤una fla-

hit olacak, dolay›s›yla bunun ancak üstün bir "Yarat›c›"n›n akl› oldu¤u ger-

çe¤ini göreceksiniz.

Belki bilim birkaç yüzy›l sonra, savunma sistemine ait tüm s›rlar› çö-

zebilir, hatta bu hücrelerin yapt›¤› herfleyi taklit ederek, benzer bir sistemi

suni olarak elde edebilir. Kuflkusuz bu olay, en iyi flekilde e¤itim görmüfl,

uzman kifliler taraf›ndan, ileri teknolojinin ürünü olan birçok alet ve ayg›-

t›n biraraya topland›¤› son derece geliflmifl bir laboratuvarda, kontrollü ifl-

lemler sonucunda oluflacakt›r. Ancak burada bir nokta çok önemlidir: Böy-

le bir fleyin baflar›lmas›, evrim teorisinin geçersizli¤ini bir kez daha gözler

önüne serecek, böyle bir sistemin tesadüfen oluflamayaca¤›n› ispatlayacak-

t›r.

Ayr›ca, günümüz için savunma sistemine benzer bir sistemin kurula-

bilmesi ihtimali oldukça uzakt›r. Bugün bilim adamlar› savunma sisteminin

ard›ndaki s›rlar› çözmeye bafllad›kça, karfl›laflt›klar› manzara karfl›s›nda hay-

rete düflmektedirler. Çünkü bulunan yan›tlar, baflka birçok soruyu da bera-

berinde getirmekte, hücredeki ak›l ve fluur gittikçe daha fazla gözler önü-

ne serilmektedir. Dolay›s›yla, gerek savunma sisteminin gerekse vücut için-

deki di¤er tüm sistemlerin, evrim teorisinin iddia etti¤i gibi tesadüflerle afla-

ma aflama geliflmeyecekleri de gün ›fl›¤›na ç›kmaktad›r. 

Elinizdeki kitab›n amac›; bir taraftan sizleri içinizdeki bu cesur savafl-

ç›larla tan›flt›r›rken, di¤er yandan da ak›llara durgunluk veren bu sistemin

özel bir yarat›l›fl delili oldu¤unu ortaya koymakt›r. Bu konu ile ilgili olarak

evrim teorisinin kurgulad›¤› senaryolar›n nas›l teker teker çöktü¤ünü ve

gerçekler karfl›s›nda nas›l anlams›z hale geldi¤ini görece¤iz. Bu sebeple bu-

rada özellikle vurgulanmaya çal›fl›lan konu, savunma sisteminin pek çok
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biyoloji ya da t›p kitab›nda rahatl›kla bulabilece¤iniz biyolojik detaylar› de-

¤il, sistemin mucizevi yönüdür. Kitapta anlat›lanlar›, 7'den 70'e her yaflta,

her meslekte insan›n rahatl›kla kavrayabilmesi için, biyolojik ve fizyolojik

terimlerin kullan›lmas›ndan mümkün oldu¤unca kaç›n›lm›flt›r.

As›l konuya geçmeden önce hat›rlatmak gerekir ki, flu an bile, çevre-

nizdeki mikroplardan etkilenmeden bu kitab› rahatça okuyabilmenizi sa-

vunma sisteminize borçlusunuz. E¤er vücudunuzda bir savunma sistemi

bulunmasayd›, bu yaz›y› hiçbir zaman okuyamayacak, hatta okuma yazma

ö¤renecek yafla bile gelemeden hayata veda edecektiniz.

AKILLI TASARIM yani YARATILIfi

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

¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelimesi ç›kacak. Bu kelimenin

hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n do¤ru anlafl›lmas› çok önemli. Allah'ın tüm

evrende kusursuz bir tasarım yaratmıfl olması, Rabbimiz'in önce plan yap-

tı¤ı daha sonra yarattı¤ı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve gök-

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

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

eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir fleyin ya da bir iflin olmasını dile-

di¤inde, onun olması için yalnızca "Ol" demesi yeterlidir. Ayetlerde flöyle

buyurulmaktadır:

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

hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

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

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

(Bakara Suresi, 117)
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edenimizin derinliklerinde meydana gelen savunma savafl›n›, hayret

uyand›ran tüm detaylar› ile tan›mak için önce, savunma sisteminin

tam olarak ne oldu¤unu, hangi üyelerden olufltu¤unu bilmemiz gerekir. 

Savunma sistemini k›saca, "vücudu d›flar›dan gelecek tüm düflmanlara

karfl› koruyan, son derece disiplinli, çal›flkan ve düzenli bir ordu" olarak ta-

n›mlayabiliriz. Bu çok cepheli savafl içinde, ön cephelerde savaflan eleman-

lar›n görevi, düflman hücrelerinin (bakteri, virüs vb.) vücuda girmesini en-

gellemektir. 

Düflman organizmalar›n vücuda girmeleri hiç kolay olmasa da bedeni

istila etme amaçlar›na ulaflmak için mutlaka vücuda girmek için çabalarlar.

Deri, solunum ve sindirim sistemi gibi engelleri aflarak bedene girmeyi ba-

flard›klar›nda ise, zorlu savaflç›lar onlar› beklemektedir. Bu zorlu savaflç›lar,

kemik ili¤i, dalak, timus, lenf bezleri gibi bu konuda özelleflmifl merkezler-

de üretilip e¤itilirler. Savunma hücreleri diye adland›rd›¤›m›z bu savaflç›lar

makrofajlar, lenfositler gibi elemanlard›r.

‹lk önce fagositlerin "yiyici hücreler" dedi¤imiz türü devreye girer. On-

lar›n ard›ndan s›ra, "temizlikçi hücreler" denilen ve özel bir tür fagosit olan

makrofajlara gelir. Her ikisi de düflman› adeta yutarak yok ederler. Makro-

fajlar›n, olay yerine baflka savunma hücrelerini ça¤›rmak, vücut ateflini yük-

seltmek gibi görevleri de vard›r. Hastal›k s›ras›nda ateflin yükselmesi son

derece önemlidir. Böylece insan kendini yorgun hisseder ve dinlenir. Vü-

cudun savaflmak için ihtiyaç duydu¤u enerji de baflka bir yere harcanma-

m›fl olur.
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E¤er vücuda giren düflmanlar, bafl edilemeyecek gibi ise, sistemin bafl

kahramanlar› olan lenfositler devreye girer. Lenfositler, B hücresi ve T hüc-

resi olmak üzere iki türdür. Bunlar da kendi aralar›nda çeflitlere ayr›l›rlar. 

Makrofajlardan sonra savafl alan›na ilk ulaflanlar yard›mc› T hücreleri-

dir ve bunlar adeta sistemin yöneticileridirler. T hücreleri düflman› tespit et-

tikten sonra di¤er hücreleri savaflmak üzere uyar›rlar. 

Bu uyar› üzerine öldürücü T hücreleri de kuflatma alt›ndaki düflman›

yok etmek için devreye girer.

B hücrelerini ise, vücudumuzun silah fabrikalar› olarak isimlendirebi-

liriz. Yard›mc› T hücreleri taraf›ndan uyar›ld›ktan sonra hemen antikor de-

nen silahlar› yapmaya bafllarlar. 

Bask›lay›c› T hücreleri, tehlike geçtikten sonra tüm savunma hücrele-

rinin faaliyetlerinin durmas›n› sa¤larlar. Böylece savafl›n gereksiz yere uza-

mas› engellenmifl olur. 

Ancak, savunma ordusunun görevi henüz tam olarak bitmemifltir. Bel-

lek hücresi ad› verilen savaflç› hücreler, düflmana ait bilgileri haf›zalar›na

alarak uzun y›llar saklarlar. Dolay›s›yla ayn› düflmanla tekrar karfl›lafl›ld›¤›n-

da, onu yok edebilecek bir savunman›n haz›rlanmas› oldukça kolay olur. 

Yukar›da çok k›sa bir özetini verdi¤imiz savunma sistemimizin detay-

lar›nda ola¤anüstü olaylar gizlenmifltir. Elinizdeki kitapta bu ola¤anüstü

olaylar daha önce de belirtildi¤i gibi herkesin anlayabilece¤i bir dilde an-

lat›lm›flt›r. 
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aklafl›k 250 y›l önce, mikroskobun icad›yla birlikte bilim adamlar› ç›p-

lak gözle göremedi¤imiz birçok küçük canl› ile iç içe yaflad›¤›m›z› or-

taya ç›kard›lar. Üstelik bu canl›lar soludu¤umuz havadan içti¤imiz suya, do-

kundu¤umuz herhangi bir cisimden vücudumuzun yüzeyine kadar her yer-

de mevcuttu. Dahas› bu canl›lar s›k s›k insan vücudunun içine de girmek-

teydiler.

Bu düflman›n varl›¤› 250 y›l önce keflfedildi. Ancak ona karfl› mükem-

mel bir savafl veren "savunma sistemi"ndeki s›rlar›n ço¤u bugün bile henüz

ayd›nlat›lamad›. Vücuttaki bu moleküler sistem, içeriye bir yabanc› girdi¤i

andan itibaren son derece ince hesaplanm›fl bir planla otomatik olarak dev-

reye girer ve amans›z bir savafla bafllar. Sistemin iflleyifline flöyle bir bakt›-

¤›m›zda her aflaman›n bu titiz plan dahilinde yürüdü¤ü görülür.

Uyumayan Sistem

Biz fark›nda olmasak da vücudumuzda her saniye milyonlarca ifllem

ve reaksiyon gerçekleflir. Vücudumuzdaki bu hareket uyku esnas›nda dahi

devam eder.

Bu yo¤un çal›flma bizim için çok k›sa say›labilecek zaman aral›klar›

içinde düzenlenmifltir. Bizim günlük yaflam›m›zdaki zaman kavram› ile vü-

cudumuzun biyolojik zaman kavram› çok farkl›d›r. Günlük hayatta çok k›-

sa bir süreyi temsil eden 1 saniyelik bir süre, vücudumuzdaki sistemler ve

organellerin pek çok faaliyeti için çok uzun bir süre say›labilir. Bedenimiz-

deki tüm organlar›n, dokular›n ve hücrelerin bir saniye içinde yapt›¤› faali-
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yetler ka¤›da döküldü¤ünde insan akl›n›n s›n›rlar›n› zorlayacak kadar ge-

nifl bir tablo ortaya ç›kar.

Sürekli hareket halinde olan ve bir an dahi yapt›¤› görevi b›rakmayan

bu hayati sistemlerden biri de savunma sistemidir. Vücudumuzu her türlü

iflgalciden gece-gündüz durmaks›z›n koruyan bu sistem, tam teçhizatl› bir

ordu gibi, olanca gücüyle vücudunda yaflad›¤› insan için çal›flmaktad›r. 

Vücuttaki her sistem, organ ve hücre toplulu¤u görev da¤›l›m›na gö-

re bir bütünlük içerisindedir. Bu sistemde en ufak bir eksiklik oldu¤unda

düzen bozulur. Savunma sistemi de bu "olmazsa olmaz" sistemlerden biri-

dir. 

Acaba savunma sistemimiz olmasayd› yaflam›m›z› devam ettirebilir

miydik? Ya da bu sistem baz› görevlerini eksik yapsayd› nas›l bir yaflam bi-

çimimiz olurdu? 

Bunu tahmin etmek hiç de zor de¤il. T›p dünyas›nda rastlanan baz›

örnekler vard›r ki, savunma sisteminin ne kadar hayati bir önem tafl›d›¤›n›

gözler önüne serer. Bu konuyla ilgili pek çok kaynakta yer alan bir hasta-

n›n öyküsü, savunma sisteminde oluflabilecek herhangi bir eksiklikte yafla-

m›n ne denli zor bir hale gelece¤ini gösterir.

Bu hasta, do¤umundan sonra mikroplardan ar›nd›r›lm›fl plastik bir ça-

d›r›n içine yerlefltirildi. ‹çeriye d›flar›dan birfley s›zmas› tamamen engellen-

miflti. Baflka bir insana dokunmas› yasakt›. Büyüdükçe daha büyük bir

plastik çad›r›n içine yerlefltirildi. Bu plastik çad›rdan sadece plastik astro-

not elbisesini giyerek ç›kabiliyordu. Peki bu çocu¤un di¤er insanlar gibi ya-

flamas›n› engelleyen neydi?

Do¤umundan sonra, vücudu geliflirken savunma sistemi oluflmam›flt›.

Vücudunda kendisini düflmanlardan koruyabilecek bir ordu yoktu...

Çocu¤un doktorlar›, bu çad›rdan ç›kt›¤›nda bafl›na nelerin gelece¤ini

biliyorlard›. Hemen so¤uk alg›nl›¤› bafllayacak, bo¤az›nda hastal›klar bafl-

gösterecek, antibiyotiklere ve di¤er ilaç tedavilerine ra¤men bir enfeksiyon-

dan di¤erine geçecekti. Bir süre sonra ilaçlar ifle yaramayacak ve çocuk

ölecekti.

Bu plastik çad›r›n d›fl›nda ancak birkaç ay veya birkaç y›l yaflayabilir-

di. Yani çocu¤un bütün dünyas› ancak plastik bir çad›r olarak kalacakt›.
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Bir süre sonra doktorlar ve ailesi çocu¤u, evinin içinde kurulmufl ve

mikroplardan tamamen ar›nm›fl bir odaya yerlefltirdiler. Ama bütün bu u¤-

rafllar bir sonuç vermedi. 12 yafl›ndan sonra çocuk tahmin edildi¤i gibi

peflpefle gelen enfeksiyonlar sonucunda hayat›n› yitirdi.1

Çocu¤un yaflam›n› sürdürebilmesi için, ailesi, doktorlar›, kald›¤› has-

tane ve ilaç firmalar› herfleyi denediler. Bütün imkanlar seferber edildi¤i ve

bulundu¤u yer sürekli dezenfekte edildi¤i halde çocu¤un ölümü engelle-

nemedi.

1

2

3
4

6

7

11

12
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Bu örnek aç›kça gösteriyor ki, kendisini mikroplardan koruyacak bir

savunma sistemi olmadan, insan›n yaflam›n› sürdürmesi mümkün de¤ildir.

Bu da savunma sisteminin bir bütün olarak, eksiksiz, ilk insandan bu yana

var olmas› gerekti¤inin aç›k bir ispat›d›r. Bu durumda evrim teorisinin id-

dia etti¤i gibi, böyle bir sistemin uzun bir zaman dilimi içinde aflama afla-

ma geliflmifl olmas› söz konusu olamaz. Çünkü savunma sistemi olmayan

veya tam olarak görevlerini yerine getirmeyen bir insan, bu örnekte görül-

dü¤ü gibi k›sa bir süre içinde ölecektir.

5

8

Bu yeni hücreler vücudun ayn› sald›rgana karfl› bir baflka gün sa-
vaflmas›na yard›mc› olmak üzere bilgi depolar (8). Di¤er B hücreleri
ise her saniye binlerce antikor üreterek (9) bakterileri kümeleflmeye
zorlar (10). Art›k makrofajlar kümeleflmifl bakteri grubunu yutabilir.

Bu s›rada özel protein molekülleri ve antikorlar bakterileri makrofaj-
lar taraf›ndan sindirilebilir duruma getirir (11). Kimi zaman proteinler

bakterilerin hücre duvarlar›n› parçalayarak do¤rudan kendileri öl-
dürürler (12). Daha sonra tüm noddaki savafl art›klar›,  da¤›lm›fl olan

antikorlar›, ölü bakterileri ve tüm di¤er art›klar› yutan çöpçü mak-
rofajlar taraf›ndan temizlenir. Ve enfeksiyon yat›fl›r.  

9

10

VÜCUDUN ASKERLER‹
Lenf nodu içinde vücu-
dun korumalar› ile düfl-
man aras›nda bir savafl
meydana gelir. Bakteri-

ler bir lenf kanal›ndan
geçerken (1), makrofaj
sald›rganlar›n bir k›s-

m›n› yutar (2),  sindirir
ve onlar›n kimli¤ini be-

lirten bir iflareti kendi
yüzeyinde tafl›maya
bafllar. Bu kimyasal

mesaj, yard›mc› T hüc-
resi ad› verilen bir tür
beyaz kan hücresine
iletilir (3). Yard›mc› T
hücresi buna cevap
olarak ço¤al›r (4) ve

daha fazla savunucuyu
göreve ça¤›ran kimya-
sal mesajlar gönderir

(5). Di¤er T hücreleri, B
hücrelerine savafla ka-

t›lma sinyali verir (6).
Baz› B hücreleri ço¤al-

maya bafllar (7).
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er ne kadar temizli¤e dikkat edilse de yaflad›¤›m›z yerleri birçok mik-

roorganizmayla paylaflt›¤›m›z bir gerçektir. fiu anda oturdu¤unuz

oday› bir mikroskopla izleme imkan›n›z olsayd›, beraber yaflad›¤›n›z mil-

yonlarca canl›y› rahatl›kla görebilirdiniz.

Bu durumda insan "kuflat›lm›fl bir kale" konumundad›r. Kuflkusuz et-

raf› say›s›z düflmanla sar›lm›fl bir kalenin korunmas› da eksiksiz ve planl›

olmal›d›r. ‹flte insan ihtiyac› olan bu mükemmel korumayla beraber yarat›l-

m›flt›r, bu yüzden söz konusu düflmanlara karfl› savunmas›z de¤ildir. Bede-

nindeki "mikro" korumalar›, insan› hiç yaln›z b›rakmaz ve birçok cepheden

insan için savafl›rlar. 

Vücudu ele geçirmek isteyen düflman hücreleri, öncelikle kendilerini

bekleyen ön cepheleri geçmek zorundad›rlar. Bu cephelerde kimi zaman

zorlu anlar yaflansa da düflmana kolay kolay geçit verilmez. Düflman›n afl-

mas› gereken ilk cephe ise derimizdir.

Yeni f›rçalanm›fl bir diflin
üzerindeki bakteriler

Burun epitelyumundaki nezle
bakterisi öbe¤i
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Vücudumuzun Koruyucu Z›rh›: Deri

Bir k›l›f fleklinde tüm bedeni saran deri bafltan sona flafl›rt›c› özellik-

lerle doludur. Kendi kendini tamir edebilmesi, yenilenmesi, yüzeyinde gö-

zenekler bulunmas›na (tüy delikleri) ra¤men su geçirmemesi, fakat terleme

yoluyla d›flar›ya su vermesi, kolay kolay y›rt›lmayacak kadar kal›n, ayn› za-

manda hareket etmeye imkan verecek flekilde ince ve esnek olmas›, s›cak-

tan, so¤uktan, zararl› günefl ›fl›nlar›ndan bedeni koruyabilmesi derinin in-

san için yarat›lm›fl özelliklerinden baz›lar›d›r. Ancak burada bu s›rad›fl› am-

balaj›n çok daha farkl› bir yönünün, vücudu, hastal›k yapan mikro düflman-

lardan koruma özelli¤inin üzerinde durulacakt›r. E¤er vücut düflmanlarla

kuflat›lm›fl bir kaleyse, derinin de bu kalenin sa¤lam surlar›n› oluflturdu¤u-

nu söyleyebiliriz.

Yanda, insanlar›n görmedikleri ama

her an beraber yaflad›klar› milyon-

larca canl›dan yaln›zca biri olan, toz

akar› görülüyor.
Alt resimde ise bir parazit larvas› in-
san derisinin içine girerken görülü-

yor. Larva, deri vas›ta-
s›yla kan yoluna  gire-
rek, ço¤almak için da-
marlara yerleflir. Bu kü-
çük canl›, insan›n sa-
vunma ordusundan ka-
çabilmek için inan›lmaz
taktikler uygulamakta
hatta kendini ana hüc-
reden ald›¤› bir madde
ile kaplayarak kamufle
etmektedir.

M‹KROSKOB‹K
CANAVARLAR
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Derinin esas koruyucu fonksiyonu, d›fl bölümü oluflturan ölü hücre

katmanlar› sayesinde gerçeklefltirilir. Hücre bölünmesiyle oluflmufl her ye-

ni hücre, derinin iç bölümünden yüzeye do¤ru hareket eder. Bunu yapar-

ken, hücre içinin s›v› bölümü (stoplazmas›) dayan›kl› bir protein olan ke-

ratine dönüflür. Bu ifllem esnas›nda hücre ölür. Oluflan keratin maddesi, ol-

dukça sa¤lamd›r ve sindirim enzimleriyle parçalanmas› zordur. Bu, daya-

n›kl›l›k demektir. Vücudu istila etmek isteyen bakteri ve mantarlar, cildin

d›fl tabakas›ndan alabilecekleri birfley bulamayacaklard›r.

Ayr›ca keratinli ölü d›fl hücreler, sürekli olarak cilt yüzeyinden dökü-

lürler. Bu yolla kaybedilen hücreler, alttan yeni gelenlerle dolduruldu¤un-

da, o bölgelerde gerçekten içine nüfuz edilmesi güç bir engel oluflmufl

olur. 

Derideki bir di¤er koruma fonksiyonu da, üzerindeki canl›lar taraf›n-

Tehlikeli düflmanlara karfl› organizman›n ilk savunmas›, deri dokusunun yaradan sonra h›z-
l›ca kendini onarma yetene¤ine sahip olmas›d›r. Savunma hücreleri, yabanc› hücreyle çar-
p›flmak ve zarar görmüfl dokunun enkaz›n› temizlemek için o bölgeye giderler. Daha sonra
baflka savunma hücreleri de fibrin üretimini uyarmaya yard›mc› olur. Fibrin, lifli bir a¤ ile
h›zla yaray› kapatan bir proteindir. Bu resimde k›rm›z› kan hücrelerini kaplayan bir fibrin
görülüyor.
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DER‹N‹N DER‹NL‹KLER‹

Üstte derinin katmanlar›n› detayl› olarak gös-
teren resim görülüyor. Deriden salg›lanan ter
damlac›klar›n›n vücutta çeflitli rolleri vard›r.
Vücudun ›s›s›n› düflürmenin yan›nda, derinin
yüzeyinde yaflayan baz› bakteri ve mantarlar
için besin sa¤larlar ve laktik asit gibi asidik
art›k üretirler. Böylelikle vücut derisindeki PH
oran›n› düflürmüfl olurlar. Derinin yüzeyindeki
bu asidik ortam, zararl› bakteriler için yaflana-
cak yer bulma zorlu¤u yarat›r. 
Yanda, ter bezi giriflinin büyütülmüfl resmi.
Derinin her yerinde oldu¤u gibi burada da
bakteriler vard›r.  

ter

bakteri

kas

arter

sinir

damar

ölü hücre katman›

canl› hücre
katman›

üst deri

cilt ya¤›

koyu renkli
deri boyas›

saç k›l›
folikülü

ter
gözene¤i

ter kanal›

ter bezi
deri alt›
ya¤›

deri
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dan sa¤lanmaktad›r. Deri üzerinde buradaki asit ortam›na uyum sa¤lam›fl,

tehlikeli olmayan bir mikrop toplulu¤u yaflar. Derinin keratinine yap›flm›fl

olan art›klarla beslenen bu mikroplar, beslenme alanlar›n› korumak için her

türlü yabanc›ya sald›r›rlar. ‹flte söz konusu mikroplara ev sahipli¤i yapan

deri, bu özelli¤i sayesinde, içimizdeki orduyu d›flar›dan destekleyen yar-

d›mc› bir kuvvet gibidir. 

Solunumdaki Koruma 

Düflmanlar›m›z›n bize ulaflmak için kulland›klar› yollardan biri de so-

lunum yollar›d›r. Her an soludu¤umuz havada bulunan yüzlerce çeflit ve

özellikteki mikroplar bu yolla bedenimize girmeye çal›fl›rlar. Ancak burnun

içinde onlar› bir bekçi gibi bekleyen engelden habersizdirler.

Burun mukozas›ndaki özel bir salg›, do¤rudan veya tozlar, damlac›k-

lar ve di¤er maddeler ile birlikte solunum sistemine giren mikroorganizma-

lar›n yaklafl›k % 80-90 '›n› tutarak d›flar› atar. 

Bunun yan›s›ra, solunum mukozalar›nda bulunan titrek tüylü hücrele-

rin içeriden d›flar› do¤ru olan hareketi ile mikroplar, d›flar› at›lmaya çal›fl›-

l›r. Öksürük refleksi ve hapfl›rma da bu ifllevi kolaylaflt›r›r. 

Bu engelleri aflarak alveollere (akci¤er, bronfl, difleti) ulaflabilen mik-

roplar fagositoz yapan hücreler taraf›ndan yutulurlar. Bundan sonra gezici

5900 defa büyü-
tülmüfl bu re-
simde soluk
borusunun için-
deki hücreler
(mavi renkli
olan) kendi bez-
lerini (sar› renk-
li) havadaki
parçac›klar› tu-
tabilecek bir
madde salg›la-
mak için kulla-
n›rlar. 
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duruma geçen fagositler yuttuklar› mikroplarla birlikte yukar› do¤ru sürük-

lenerek çeflitli flekillerde d›flar› at›l›rlar. 

Her nefes al›fl veriflinizde -flu an da dahil olmak üzere- bu s›n›r kap›-

lar›nda, varl›¤›ndan dahi haberdar olmad›¤›n›z bir savafl yaflan›r. Bu s›n›r

kap›lar›n›n bekçileri, sizin sa¤l›¤›n›z› korumak için düflmanla ölümüne sa-

vafl›rlar.

Sindirim Sistemindeki Koruma

Mikroplar›n vücuda bir di¤er girifl yollar› da yiyeceklerimizdir. Ancak

onlar›n kulland›¤› bu yoldan da haberdar olan vücudumuzun korumalar›,

yiyeceklerin ulaflt›¤› bölgede, yani midede, onlar› beklemektedir. Ayr›ca ge-

lecek mikroplar için bir de sürprizleri vard›r, mide asiti. Bu asit, tüm engel-

leri aflarak mideye kadar gelmeyi baflarm›fl mikroplar için oldukça ac› bir

süprizdir. Mikroplar›n tamam› olmasa da büyük bir ço¤unlu¤u bu aside ye-

nik düflerler. 

Baz› mikroplar, mide asidi ile yeterince temasa geçmediklerinden, ba-

z› mikroplar da dayan›kl›l›k gösterdiklerinden dolay› bu engeli aflmay› ba-

flarabilirler. Ama geçtikleri her yolda onlar› öldürebilecek koruyucular var-

Resimde akci-
¤er dokular›nda-
ki makrofajlar
görülüyor. Bun-
lar soludu¤u-
muz havadaki
tozlar› etkisiz
hale getirirler. 
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d›r. Dolay›s›yla, bu kez de onlar› baflka bir sürpriz beklemektedir: ‹nce ba-

¤›rsakta üretilen sindirim enzimleri. Üstelik bu sefer kurtulmalar› önceki ka-

dar kolay da olmaz. 

Görüldü¤ü gibi mikroplar›n sald›r›lar›n›n her aflamas›nda onlar› bek-

leyen vücut koruyucular› vard›r. Bu koruyucular insan bedeni için özel ola-

rak yarat›lm›fllard›r. 

Burada sorulmas› gereken önemli baz› sorular vard›r. 

D›flar›daki mikroplar›n yiyecekler yoluyla bedenimize girmek isteye-

ceklerini, yiyeceklerin güzergah›n›, mikroplar›n ne çeflit bir sistemle yok

olabileceklerini, bu engelden kurtulduklar› takdirde nereye gideceklerini,

daha güçlü ne gibi bir madde ile karfl›lar›na ç›k›lmas› gerekti¤ini kim belir-

lemifltir? Daha önce hiç vücut d›fl›na ç›kmam›fl, dolay›s›yla d›flar›daki mik-

roplar›n hiçbirinin kimyasal yap›s›n› inceleme olana¤› olmayan, ayr›ca kim-

ya e¤itimi görmemifl vücut hücreleri mi? 

Elbette hay›r. Böyle bir koruma sistemini ancak hem d›fl dünyay›, hem

bu dünyadaki yiyecekleri, hem bu yiyeceklere ihtiyac› olan bedeni, hem

bu yiyecekleri sindirecek sistemi yaratan var etmifltir. Bu üstün güç sahibi

Yarat›c› Yüce Allah't›r.

865 defa büyü-
tülmüfl olan bu
resimde, mukoza
çeperi içinde bir
mide bezi deli¤i
(a¤z›) görülüyor. 
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Bir Baflka Yöntem: Düflman› Düflmana K›rd›rma

Vücudumuzda bizimle birlikte yaflayan, ancak hastalanmam›za neden

olmayan baflka mikroorganizmalar da vard›r. Peki bize zarar vermeden ya-

flamlar›na devam edebilen bu canl›lar kimlerdir ve vücudumuzda bulunma

amaçlar›n nedir?

Bu sorular›n yan›t› flu tan›m›n içinde sakl›d›r: ‹nsan vücudunun çeflit-

li bölgelerinde gruplanm›fl, zarar vermeyen, hatta baz› yararlar sa¤layan

mikroorganizma topluluklar›na, vücudun normal mikrop floras› ad› verilir.

Bunlar, savunma ordusunu mikroplara karfl› d›flar›dan desteklerler.

Çünkü onlar›n da ç›karlar›, yabanc› mikroplar›n vücuda yerleflmemesi yö-

nündedir. Herhangi bir mikrobun vücuda girmesiyle, bu canl›lar›n yaflama

alanlar› da iflgal alt›na girmifl olaca¤›ndan, kendi mekanlar›n› yabanc›lara

kapt›rmamak için vargüçleriyle savafl›rlar. Bunlar› vücut için çal›flan "paral›

askerler" olarak tan›mlayabiliriz. Menfaat karfl›l›¤›nda bulunduklar› bölgeyi

korumaya çal›fl›rlar. Böylece vücudumuzdaki tam teçhizatl› ordunun yan›-

na, bir de bu mikro destekçiler eklenmifl olur.

Bu "paral› askerler" vücudumuza nas›l yerleflmektedirler?

‹nsan embriyosu anne karn›ndayken henüz hiçbir düflmanla karfl›lafl-

mam›flt›r. Embriyo, do¤um an›nda ve do¤umdan sonra bulundu¤u ortamla

temas ederek, ald›¤› besin maddeleri ve solunum yolu ile organizmaya bu-

laflan çeflitli cins ve say›daki mikroplarla karfl›lafl›r. Kimisi hemen ölür, ki-

misi yerleflmeye dahi olanak bulamadan geçer gider. Bir k›sm› ise deri, de-

ri k›vr›mlar›, a¤›z, burun, göz, üst solunum yollar›, sindirim kanal›, genital

organlar gibi vücudun çeflitli yerlerine yerleflirler. Buralardaki mikroplar de-

¤iflmeyen, geçici topluluklar halinde hayat boyunca kalarak vücudun mik-

rop floras›n› olufltururlar.

Kim Bu Mikro Düflmanlar›m›z?

Mikro düflmanlar›m›z ise, vücudun kendisine ait olmay›p, bir yolla vü-

cuda giren, dolay›s›yla vücuttaki savunma ordusunu harekete geçiren mik-

ro canl›lard›r.

Kuflkusuz vücuda her giren yabanc› hücre, hemen düflman muamele-

si görmez. Yemek yerken, ilaç al›rken, su içerken de vücudumuza yaban-
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c› özelli¤i olan maddeler girer. Ancak vücut bunlarla bir savafla girmez. Ya-

banc› bir maddenin, savunma hücreleri taraf›ndan düflman olarak alg›lan-

mas› için baz› flartlar›n oluflmas› gerekmektedir. Molekül büyüklü¤ü, vücut-

tan at›lma h›z›, vücuda girifl flekli gibi...

Bakteriler

Say›lar› oldukça fazla olan mikro düflmanlar›m›z aras›nda bakteriler,

hakl› bir üne sahiptirler. 

Bakteriler çeflitli yollardan insan bedenine girerek, burada müthifl bir

savafl›n bafllamas›na sebep olurlar. Kimi zaman oldukça ciddi rahats›zl›klar-

la sonuçlanan bu savafllar, birkaç mikron bü-

yüklü¤ündeki bir canl›da gizlenmifl gücü ve

yetene¤i aç›kça ortaya koymaktad›r. Bunun

yan›nda son zamanlarda yap›lan araflt›rmalar

göstermifltir ki bakteriler, en a¤›r ve zor flart-

larda dahi ola¤anüstü bir dayan›kl›l›¤a sahip-

tirler. Özellikle bakterilerin spor ad› verilen

flekilleri, afl›r› ›s›ya ve kurakl›¤a uzun zaman

karfl› koyabilirler. Baz› mikroplar›n zor yok

edilmesi de bu yüzdendir. 

Dünyada yüzlerce çeflit bakteri vard›r. Resimlerde bunlardan birkaç› görülüyor.

Bir i¤ne ucudaki bakterilerin
büyütülmüfl görüntüsü
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Virüsler

‹nsan vücudu adeta de¤erli bir elmas›n çok güvenli bir kasada muha-

faza edilmesi gibi yo¤un bir gözetime ve korumaya sahiptir. Ancak vücu-

du ele geçirmeye çal›flan canl›lar›n bir k›sm› da tecrübeli bir h›rs›z gibi ha-

reket ederler. Bu h›rs›zlardan en bilinen ve önemli olanlar›ndan biri virüs-

lerdir. 

Elektron mikroskobunun keflfiyle varl›¤›ndan haberdar oldu¤umuz bu

canl›lar, hücre bile say›lamayacak kadar basit yap›l› ve küçüktürler. Boyut-

lar›, 0.1 ile 0.280 mikron (milimetrenin binde biri) aras›nda de¤iflen, 10 ta-

nesi art arda dizildi¤inde 3 cm’den daha k›sa bir uzunluk oluflturabilecek

kadar küçük olan virüsler, bu nedenle birçok bilim adam› taraf›ndan can-

l›lar aleminin d›fl›nda tutulurlar.2

Kategori olarak canl›lar aleminin d›fl›nda tutulsalar da, en az di¤er

canl›lar kadar üstün yeteneklere sahip olduklar› tart›flma götürmez bir ger-

çektir. Virüslerin yaflamlar› incelendi¤inde de bu gerçek aç›kça görülür. Vi-

rüsler, di¤er canl›lar›n zorunlu asala¤›d›rlar; yani yaflabilmeleri için bir bit-

ki, hayvan, ya da insan hücresine girip, onun besinini, enerjisini kullanma-

lar› gerekir. Çünkü virüslerin kendi bafllar›na hayatta kalabilecek bir sistem-

leri yoktur. Virüsler sanki  bu gerçe¤in bilincinde gibi ustaca bir hücrenin

içine girer, yine ayn› ustal›kla oray› iflgal

ettikten sonra, hücreyi kendilerini kopya-

layan bir "virüs üretim fabrikas›" haline

getirirler.

Virüsün, hücreyi ele geçirmek ama-

c›yla uygulad›¤› bu plan son derece

kompleks ve zekicedir. Virüsün en baflta

yapmas› gereken fley, hücrenin kendisine

uygun olup olmad›¤›n› tespit etmektir. Bu

ifllemi son derece dikkatli ve titiz yapma-

s› gerekir. Çünkü yapaca¤› en ufak hata,

Savunma sisteminden kurtulmak için kendi
yap›s›n› de¤ifltiren bir virüs (rhinovirüs 14).
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yok olmas›na sebep olacakt›r. Böyle bir sonuçla karfl›laflmamak için özel al-

g›lay›c›lar sayesinde hücrenin kendisine uygun olup olmad›¤›n› kontrol

eder. Daha sonra yapaca¤› en önemli ifl ise kendini, hücrenin içine kusur-

suzca monte etmektir. 

Virüs, uygulad›¤› taktiklerle hücreyi flafl›rt›r ve varl›¤›n›n fark edilme-

sine izin vermez.

Olaylar bundan sonra flöyle geliflir: Hücre virüse ait yeni DNA'y› çe-

kirde¤in içine tafl›r. Hücre protein üretti¤ini zannederek bu yeni DNA'y›

kopyalamaya bafllar. Virüsün DNA's› hücrede o kadar sinsi gizlenir ki, hüc-

re fark›na varmadan kendi düflman›n›n üretim fabrikas› haline gelmifl olur.

Ve kendini de yok edecek virüsleri üretir. Virüsün kal›t›m yap›s›n›, hücre-

nin yabanc› olarak tan›mlamas› gerçekten de çok zordur. 

Virüs kendini hücreye o kadar iyi monte eder ki, adeta ona ait bir par-

ça haline gelir. Üreme iflini tamamlad›ktan sonra kendisi ve yeni virüsler

ayn› ifli baflka hücrelerde tekrarlamak üzere o hücreden ç›karlar. Bu olay-

lar s›ras›nda virüs, ev sahibi hücreyi öldürebilir, ona zarar verebilir, de¤ifl-

tirebilir veya hiçbirfley yapmaz; bu virüsün ve hücrenin cinsine ba¤l›d›r. 

Genellikle çok s›k› bir denetim mekanizmas› ile çal›flan hücrenin, han-

gi yöntemle kand›r›l›p, virüs fabrikas› haline dönüfltü¤ü henüz tam olarak

Üstte solda, ebola virüsü.
Solda altta, grip  virüsü.
Sa¤da altta, so¤uk alg›nl›¤› virüsü.
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cevaplanamam›fl sorulardand›r. Oldukça özel bir yap›ya sahip olan ve can-

l› nitelendirmesine dahi girmeyen virüslerin, bu derece ak›lc› hareket etme-

lerinin, böylesine etkili stratejileri düflünüp, planlamalar›n›n ard›ndaki s›r,

kuflkusuz ki onlar› sahip olduklar› yeteneklerle birlikte meydana getiren bir

Yarat›c›'n›n varl›¤›nda gizlidir.

Öyle ki, virüsün sahip oldu¤u özellikler, tam olarak hücrenin içinde

çal›flan sistemi kullanacak flekilde tasarlanm›flt›r. Virüsü yaratan gücün hüc-

renin çok karmafl›k çal›flma prensiplerini de bildi¤i aç›kt›r. Bu güç, virüsü,

içine yerleflece¤i hücreyi ve tüm evreni yaratan Allah'a aittir. 

Küçücük yap›lar›yla, kendilerinden milyonlarca kat büyük olan insan

bedenini hastal›¤a, bazen de ölüme dahi sürükleyebilen virüsler, insanlara

acizliklerini hat›rlatmak için Allah taraf›ndan yarat›lm›fl özel varl›klard›r.

Ayetlerde Rabbimiz flöyle buyurmaktad›r:

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›flt›r, bunu görmektesiniz.

Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve ora-

da her canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik, böylelik-

le orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. Bu, Allah'›n yarat-

mas›d›r. fiu halde, O'nun d›fl›nda olanlar›n yaratt›klar›n› Bana gös-

terin. Hay›r, zulmedenler, aç›kça bir sap›kl›k içindedirler. (Lokman

Suresi, 10-11)
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ntikorlar, vücuda giren yabanc› hücreler için üretilen protein yap›l› si-

lahlard›r. Bu silahlar, savunma sisteminin askerlerinden biri olan B

hücreleri taraf›ndan üretilirler.

Antikorlar istilac›lar› etkisiz hale getirirler. Bafll›ca iki görevleri vard›r:

Birincisi, vücuda giren düflman hücreye (antijene) ba¤lanmak. ‹kincisi,

ba¤lanma gerçeklefltikten sonra antijenin biyolojik yap›s›n› bozmak ve an-

tijeni yok etmek. 

Kanda ve hücre d›fl› s›v›da bulunan antikorlar, hastal›klara yol açabi-

len bakterilere veya virüslere ba¤lan›rlar. Ba¤land›klar› yabanc› molekülle-

ri, bedenin savaflç› hücreleri için iflaretleyip etkisiz hale getirmifl olurlar.

Bu, savafl alan›ndaki düflman tank›n›n güdümlü bir füzeyle vurulmas›na ve

tank›n hareket ve atefl edemeyecek, dolay›s›yla bir ifle yaramayacak hale

getirilmesine benzer. Antikor ba¤lanaca¤› düflmana (antijene), üç boyutlu

bir yap›da, t›pk› bir anahtarla kilit aras›ndaki uyum gibi tam olarak oturur.

Vücut karfl›laflt›¤› hemen hemen her düflmana uygun bir antikor üre-

tebilir. Üstelik üretilen antikorlar, tek bir tip de¤ildir. Her düflman için onun

yap›s›na uygun, onunla bafla ç›kabilecek bir antikor haz›rlan›r. Çünkü bir

hastal›k için üretilen antikor, baflka bir hastal›k için etkisizdir. 

Her düflmana uygun özel bir antikor imalat› gerçekten üzerinde dü-

flünülmesi gereken, ola¤anüstü bir durumdur. Çünkü böyle bir olay›n ger-

çekleflebilmesi için, B hücrelerinin karfl›laflt›klar› her düflman› çok iyi tan›-

malar›, yap›s›n› çok iyi bilmeleri gerekir. Ancak do¤ada milyonlarca çeflit

düflman (antijen) bulunmaktad›r.



Bu olay, milyonlarca kilidin her birine uygun bir anahtar›, ilk görüflte

yapabilmeye benzer. Ancak burada önemli olan nokta, anahtar› üreten ki-

flinin kilidi eline al›p incelemeden, herhangi bir kal›p kullanmadan, imala-

t› ezbere yapmas›d›r. 

Tek bir anahtar›n fleklinin bile ezbere ak›lda tutulmas›, bir insan için

oldukça güçtür. Peki milyonlarca kilidin her birini açacak milyonlarca

anahtar›n, üç boyutlu flekillerinin ak›lda tutulmas› bir insan için mümkün

müdür?

Elbette hay›r. Ancak gözle göremedi¤imiz küçüklükteki bir B hücresi,

haf›zas›nda milyonlarca bilgi tutmakta, gerekti¤inde bu bilgileri do¤ru

kombinasyonlarda bilinçli bir flekilde kullanmaktad›r. 

Küçücük bir hücrenin içine milyonlarca bilginin yerlefltirilmesi, insana

gösterilen çok büyük bir mucizedir. Ancak bir o kadar önemlisi de, hücre-

nin bu bilgileri insan›n sa¤l›¤›n› korumak için kullanmas›d›r. 

Aç›kça görülüyor ki, küçücük hücrelerin sahip olduklar› bu fevkalade

baflar›n›n s›rr›, insan akl›n›n kavrama s›n›rlar›n›n ötesindedir. K›sacas› bu-

gün insan beyninin ve ileri teknolojinin gücü, hücrelerin gösterdi¤i akl›n

gücü karfl›s›nda çaresiz kalm›flt›r. Asl›nda bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n›n aç›k de-

lili olan tüm bu ak›l belirtileri, evrimci bilim adamlar› taraf›ndan bile gözar-

d› edilememektedir. Nitekim ülkemizde evrimin en bilinen savunucular›n-

dan olan Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kal›t›m ve Evrim adl› kitab›nda bu duru-

mu flöyle itiraf etmifltir. 

Plazma hücreleri bu bilgiyi nas›l ve hangi formda elde ederek, ona gö-

re özgül flekillenmifl antikoru üretebilmektedir? Bugüne kadar bu so-

runun kesin bir aç›klamas› yap›lamam›flt›r.3

Bugüne kadar antikorlar›n üretiminin nas›l gerçekleflti¤i, evrimci bilim

adam›n›n yukar›da itiraf etti¤i gibi tam olarak ayd›nlanamam›fl bir noktad›r.

20. yüzy›l›n teknolojisi bu mükemmel üretimin metodlar›n› anlama aflama-

s›nda bile tam olarak baflar›l› olamam›flt›r. ‹leriki y›llarda, insana hizmet için

yarat›lan bu küçük hücrelerin hangi yöntemleri, nas›l kulland›klar› ayd›n-

land›¤›nda, bu hücrelerin yarat›l›fllar›ndaki mükemmellik ve sanat daha da

iyi anlafl›lm›fl olacakt›r. 
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Antikorlar›n Yap›s› 

Antikorlar›n bir çeflit protein oldu¤unu daha önce belirtmifltik. Bu yüz-

den öncelikle proteinlerin yap›s›n› inceleyelim.

Proteinler, aminoasitlerden oluflurlar. 20 farkl› aminoasit, farkl› s›rala-

malarda ardarda gelerek farkl› proteinleri meydana getirir. Bu, 20 farkl›

renkte boncuk kullanarak, de¤iflik kolyeler yapmaya benzer. Proteinler ara-

s›ndaki fark da bu aminoasitlerin diziliminden kaynaklan›r. 

Ancak önemli bir nokta vard›r; aminoasitlerin diziliminde yap›lacak

bir hata proteini ifle yaramaz, hatta zararl› hale getirir. Dolay›s›yla dizilim-

de en ufak bir hataya yer yoktur.

Peki hücre içindeki protein fabrikalar›, ellerindeki aminoasitleri hangi

s›rayla dizip, hangi proteini üreteceklerini nereden bilirler? ‹flte binlerce çe-

flit proteinin her birinin bilgisi, hücre çekirde¤inde bulunan gene-

tik bilgi bankas›ndaki genlerde bulunur. 

Dolay›s›yla birer protein çeflidi olan antikorlar›n üre-

tilmesi için de bu genlere ihtiyaç vard›r. 

‹flte burada çok önemli bir mucize göze çarpar.

‹nsan vücudunda üretilen 1.920.000 antikora karfl›l›k

yaln›zca yüz bin gen vard›r. 

Peki nas›l olur da az say›daki gen-

lerden, toplam gen say›s›n›n nere-

deyse on kat› kadar antikor

üretilebilir? ‹flte mucize

bu noktada gerçek-

antikorlar
a¤›r zincirin sabit
alan›

a¤›r zincirin
de¤iflken
alan›

karbonhidrat grubu

antijen
ba¤lanma
alan›B hücresi

hafif zincirin sabit
alan›

hafif zincirin
de¤iflken alan›



leflir. Hücre, sahip oldu¤u yüz bin geni, farkl› kombinasyonlarda birlefltire-

rek yeni antikorlar› üretir. Yani baz› genlerdeki bilgileri al›r, bu bilgileri bafl-

ka genlerdeki bilgilerle birlefltirir ve bu toplam bilgiyle gerekli üretimi ya-

par.

Toplam 5200 kombinasyona girilir ve 1.920.000 farkl› antikorun olufl-

mas› sa¤lan›r.4 Sözünü etti¤imiz ifllem, insan akl›n›n de¤il tasarlayabilece¤i,

muhakeme bile edemeyece¤i kadar büyük bir akl›

ve planlamay› içerir. 

Milyonlarca kopya olufltuktan
sonra B hücrelerinin ço¤u bö-
lünmeyi b›rak›r ve birer plazma
hücresi (antikor üretmek üzere
donat›lm›fl bir hücre) olur. Bö-
lünen B hücrelerinin bir k›sm›
ise bölünmeye devam ederek
haf›za hücrelerini oluflturur.
Plazma hücreleri taraf›ndan
üretilen serbest antikorlar kan
ve lenf s›v›s› içinde dolafl›r.
Hedef antijenine ba¤lanan an-
tikorun flekli de¤iflir. ‹flte anti-
korun makrofajlar›n d›fl
yüzeyine yap›flmas›n› sa¤-
layan da bu flekil de¤iflikli¤idir.  

antijen

serbest antikor

haf›za hücresi

plazma hücresi

aktiflefltirilmifl B hücreleri



Öncelikle bilinmesi gereken fludur; toplam yüz bin gen kullan›larak

sonsuz say›da kombinasyon yap›labilir. Ancak hücre inan›lmaz bir ak›lla,

yaln›zca 5200 temel kombinasyon kullanmakta ve 1.920.000 özel antikor

üretmektedir. Acaba hücre gerekli antikorlar› yapabilmek için sonsuz ihti-

mal içinden, do¤ru kombinasyonlar yapmay› nas›l ö¤renmifltir?

Sonsuz say›da ihtimal içinden, do¤ru kombinasyonlar› kusursuz flekil-

de yapmak bir yana, bu hücre kombinasyon yapma fikrine nas›l sahip ol-

mufltur?

Dahas› yap›lan kombinasyonlar belirli bir amaca hizmet etmekte, vü-

cuda giren antijeni durduracak antikoru üretmeyi hedef almaktad›r. Dola-

y›s›yla hücre, vücuda giren milyonlarca antijenin özelliklerini de ayr› ayr›

tan›maktad›r.

Yeryüzündeki hiçbir ak›l böylesine muazzam bir tasar›m› yapmaya

güç yetiremez. Ancak milimetrenin yüzde biri büyüklü¤ündeki hücreler bu

üretimi yapmaktad›rlar.

Peki böylesine özel bir sistemi hücre nereden ö¤renmifltir?

‹flin do¤rusu hiçbir hücre, biyolojik bir ifllevi gerçek anlamda "ö¤ren-

me" f›rsat›na sahip de¤ildir. Çünkü hücrenin do¤umu s›ras›nda, böyle bir

ifllevi yerine getirecek özellikleri olmad›¤› gibi, sonraki yaflam süreci içeri-

sinde bunun üstesinden gelebilecek beceriyi elde etmek gibi bir ihtimali de

yoktur. Bu tip olaylarda ön koflul, hücredeki sistemin daha yaflam›n bafllan-

g›c›nda tamamlanm›fl olarak haz›r bulunmas›d›r. Hücrenin böyle kombinas-

yonlar› ö¤renme yetene¤i olmad›¤› gibi, ö¤renecek zaman› da yoktur. Ak-

si takdirde vücuda giren antijenler, antikorlar taraf›ndan durdurulamaz ve

vücut savafl› kaybeder.

‹nsano¤lunun daha kavrama aflamas›nda bile yetersiz kald›¤› bir siste-

min, düflünme ve akletme yetene¤i olmayan bir hücrenin içine yerlefltiril-

mifl olmas›n›n çok özel bir anlam› vard›r. Bu, sonsuz ilim sahibi Allah'›n ya-

ratmas›ndaki benzersizli¤in küçücük bir hücre üzerinde yans›mas›d›r. 

Allah'›n üstün ilminin herfleyi kuflatt›¤› Kuran'da flöyle bildirilmifltir:

Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O'nun ilminden hiçbir fleyi kavray›p-

kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuflat-

m›flt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek

büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
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Peki, sizin bir antikor molekülü dizayn etmeniz gerekseydi bunu na-

s›l yapard›n›z? Öncelikle, molekülün fleklini belirlemeden evvel genifl çap-

l› bir araflt›rma yapman›z gerekecektir. Rastgele bir flekil veremeyece¤inize

göre, antikorun görevini tam olarak bilmeniz flartt›r. Üretece¤iniz antikor-

lar, antijenlerle muhatap olaca¤›na göre, antijeni de çok iyi tan›man›z, ya-

p›s›n›n nas›l oldu¤unu bilmeniz gerekir. 

Neticede yapaca¤›n›z antikorun bir taraf› özel ve tek olmal›d›r. Ancak

bu flekilde belirli bir antijene ba¤lanabilir. ‹kinci taraf› ise di¤er antikorlar-

la benzer olmal›d›r. Çünkü, antijeni yok etme mekanizmas› yaln›zca böyle

çal›flt›r›labilir. Özet olarak, bir taraf standart, öbür taraf ise (bir milyon çe-

flitten fazla) di¤erlerindekinden farkl› olmal›d›r. 

Kald› ki insano¤lu, sahip oldu¤u bütün teknolojiye ra¤men henüz bir

antikor tasarlayamamaktad›r. Laboratuvar ortam›nda üretilen antikorlar ise,

insan vücudundan veya baflka canl›lar›n vücutlar›ndan al›nan antikor kal›p-

lar› kullan›larak yap›l›r. 

Antikorlar›n Çeflitleri

Antikorlar›n bir çeflit protein olduklar›n› belirtmifltik. Bu proteinler vü-

cudun savunmas›nda, ba¤›fl›kl›k olaylar›nda görev ald›klar›ndan ba¤›fl›kl›k

globulini (bir çeflit protein) anlam›na gelen "immün globulin" olarak adlan-

d›r›l›r ve k›saca "Ig" olarak gösterilir. 

Savunma sisteminin en karakteristik proteinleri olan immün globulin

molekülleri, antijenin varl›¤›n› baflka savunma hücrelerine haber vermek ya

da savafl›n tahrip edici zincirleme reaksiyonlar›n› bafllatmak üzere antijen-

le birleflirler. 

IgG (Immun Globulin G): IgG en temel antikordur. Oluflumlar› için

birkaç gün yeten bu antikorlar›n ömürleri ise birkaç hafta ile birkaç y›l ara-

s›ndad›r. Bütün vücudu dolaflan bu antikorlar kanda, lenfada ve ba¤›rsak-

ta bulunurlar. Kanla birlikte dolafl›r, do¤rudan iflgalciye gider ve üzerine ya-

p›fl›rlar. Güçlü bir antibakteriyel ve antijen çökertici etkiye sahiptirler. Bak-

terilere ve virüslere karfl› vücudu korur, toksinlerin (zehirlerin) asit özelli-

¤ini yok ederler. 

Ayr›ca hücrelerin aras›na s›k›fl›r, hücrelerin ve derinin içine s›zan bak-

terileri ve mikroorganik istilac›lar› etkisiz hale getirirler. Bu yetenekleri ve
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boyutlar›n›n küçük olmas› sayesinde, hamile bir kad›n›n plasentas›na gire-

rek, savunmas›z bir bebe¤i enfeksiyonlara karfl› koruyabilirler. 

E¤er antikorlar plasentaya geçebilecek özellikte yarat›lmam›fl olsalar-

d›, anne karn›ndaki bebek mikroplara karfl› korumas›z kalacakt›. Bu du-

rumda da daha do¤madan ölüm tehlikesiyle karfl›laflacakt›. ‹flte bu yüzden

bebek, do¤ana kadar annenin antikorlar› taraf›ndan düflmanlar›na karfl›

korunur. 

IgA (Immun Globulin A): Gözyafl›, tükürük, anne sütü, kan, hava

torbac›klar›, mukozalar, mide ve ba¤›rsak salg›lar› gibi vücudun antijenler-

le savaflt›¤› yerlerde bulunurlar. Bu bölgeleri hassas yapan ise, bakteri ve

virüsler için böyle nemli ortamlar›n elveriflli olmas›d›r. 

Yap› olarak birbirlerine çok benzeyen IgA'lar, vücudun mikroplar›n

girmesine müsait bölgelerine yerleflip o bölgeyi kontrol alt›nda tutarlar.

Bu, stratejik olarak önemli bölgelere, güvenilir nöbetçi askerler dikmeye

benzer.

Bebekleri anne rahminde hastal›klardan koruyan antikorlar, bebek

do¤duktan sonra da onlar› yaln›z b›rakmazlar ve koruyup kollamaya de-

vam ederler. Bebe¤in gerçekten de anneden gelecek yard›ma ihtiyac› var-

d›r, çünkü yeni do¤an bir bebe¤in organizmas›nda IgA antikorlar› bulun-

maz. ‹flte bu devrede annesinden emdi¤i sütün içinde bulunan IgA'lar, ço-

cu¤un sindirim sistemini birçok mikrobun etkisine karfl› korurlar. Ayn› IgG

antikorlar› gibi bu antikor çeflidi de, bebek birkaç haftal›k oldu¤unda, gö-

rev sürelerini tamamlam›fl olduklar›ndan yok olurlar. 

Peki hiç düflündünüz mü, siz daha herfleyden habersiz bir cenin ha-

lindeyken, sizi mikroplardan korumak isteyen bu antikorlar› gönderen

kimdir? Anneniz mi, baban›z m›? Yoksa ikisi birlikte mi ortak bir karar al›p,

size bu antikorlar› gönderdiler? Kuflkusuz söz konusu yard›m annenin

kontrolü d›fl›ndad›r. Anne kendi içinde böyle bir yard›m plan›n›n gerçek-

leflti¤inin bile fark›nda olmaz. Ayn› flekilde baba da tüm bu olup bitenler-

den habersizdir. 

Peki anne gö¤sünde bulunan ve bu antikorlar› üreten hücreler, söz

konusu üretimi niçin yapmaktad›rlar? Hangi güç buradaki hücrelere yeni
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do¤an bebe¤in antikora ihtiyac› oldu¤unu söylemifltir? Bebek için antikor

üretimi yapan hücrelerin, bebe¤in emece¤i sütün oldu¤u yerde bulunma-

lar› kesinlikle bir tesadüf de¤ildir.

Burada çok önemli bir mucize daha görülür. Antikorlar protein yap›-

l›d›rlar. Proteinler de insan midesinde sindirilirler. Dolay›s›yla anne sütünü

a¤›z yoluyla alan bebe¤in midesinde bu antikorlar›n sindirilmesi ve çocu-

¤un mikroplara karfl› korumas›z kalmas› gerekir. Ancak yeni do¤an bebe-

¤in midesi, bu antikorlar› sindirmemeye, yok etmemeye yönelik yarat›lm›fl-

t›r. Protein sindiren enzimlerin üretimi bu aflamada çok azd›r. Böylece ha-

yati önemi olan antikorlar sindirilmez ve yeni do¤an bebe¤i düflmanlar›n-

dan korur.

Mucizeler bununla da bitmez. Mide taraf›ndan özellikle parçalanma-

yan antikorlar, bütün olarak ba¤›rsaktan emilebilirler. Yeni do¤an bebe¤in

ba¤›rsak hücreleri sözünü etti¤imiz ifllemi yapabilecek flekilde yarat›lm›flt›r.

Kuflkusuz bu mucizevi olaylar›n ardarda s›ralanmas› bir rastlant›lar

zincirinin sonucu de¤ildir. Bir insan bedeni, yaflam›n›n anne karn›ndaki ev-

resinden itibaren tam bir savunma sistemine sahip oluncaya kadar son de-

rece planl›, kusursuz bir yarat›l›flla var edilmektedir. Her gün, her saat, her

dakika bedeninde gerçekleflmesi gereken olaylar son derece ince hesaplar-

la tasarlanm›flt›r. Elbette bu ince hesab›n sahibi de herfleyi ince ince plan-

layarak yaratan Allah't›r.

IgM (Immun Globulin) M: Bu antikorlar, kanda, lenfada ve B hüc-

relerinin üzerinde bulunurlar. ‹nsan organizmas› herhangi bir antijenle kar-

fl›laflt›¤›nda, bu düflmanla savaflmak üzere vücutta üretilen ilk antikor

IgM'dir. 

Ana rahmindeki bir çocuk, 6 ayl›k oldu¤unda IgM'ler üretilebilir. E¤er

ana rahmindeki çocuk herhangi bir düflmanla karfl›laflm›flsa, örne¤in mik-

robik bir hastal›¤a yakalanm›flsa bu çocukta IgM yap›m› çok artar. Anne

karn›ndaki bir çocu¤un mikrobik bir hastal›¤a yakalan›p yakalanmad›¤›n›

saptayabilmek için, kan›ndaki IgM miktar› ölçülür. 

IgD (Immun Globulin D): IgD antikorlar› da kanda, lenfa ve savun-

ma hücrelerinin (B hücrelerinin) yüzeyinde bulunurlar. Tek bafllar›na dav-
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ranamazlar. Belli savunma hücrelerinin (T hücrelerinin) yüzeyine yerlefle-

rek onlar›n antijenleri yakalamalar›n› sa¤larlar. 

IgE (Immun Globulin E): IgE'ler de kanda dolaflan antikorlard›r. Sa-

vaflç› ve baz› kan hücrelerini savafla ça¤›rmakla görevli olan bu antikorlar

ayn› zamanda alerjik reaksiyonlarda bulunurlar. Bundan dolay› da alerjik

bünyelerde IgE say›s› fazla olur.

Evrimcilerin Yarat›l›fl Delillerini 

Örtbas Etme Çabalar›

Öncelikle antikorlar hakk›nda flu ana kadar inceledi¤imiz bilgileri tek-

rar gözden geçirelim: 

- Antikorlar›n vücuda giren antijenleri (düflmanlar›) etkisiz hale getir-

mesi,

- Her düflman için farkl› çeflitte bir antikorun üretilmesi,

- Hücrenin milyonlarca farkl› antijen için milyonlarca farkl› antikor

üretebilmesi,

- Bu üretimin, söz konusu düflman vücuda girdi¤i zaman bafllamas›,

- Antijenle o antijen için üretilen antikorun üç boyutlu yap›s›n›n, t›p-

k› anahtarla kilit gibi birbirlerine tam olarak uymas›,

- Hücrenin sahip oldu¤u bilgiyi, gerekli durumlarda, farkl› flekillerde

birlefltirerek farkl› antikorlar elde edebilmesi,

- Bu ifllemleri yaparken insan akl›n›n kavrama s›n›r›n›n çok ötesinde

bir ak›l ve planlama göstermesi,

- IgA antikoru üretemeyen bir bebe¤in antikor ihtiyac›n›n anne sütü-

ne özel olarak yerlefltirilen antikorlar taraf›ndan karfl›lanmas›,

- Bebe¤in midesinin antikorlar› sindirmeyip, onlar› bebe¤in vücuduna

hizmet etsinler diye sa¤lam b›rakmas›...

Ortada böylesine kusursuzca iflleyen bir sistem vard›r. Allah, antikor-

lar› yapan hücrelerin içine, bu antikorlar›n yap›m planlar›n› içeren ve bin-

lerce ansiklopedi sayfas›n› dolduracak kadar bilgi yerlefltirmifltir. Dahas›

herhangi bir fluuru olmayan bu hücrelere, insan akl›n›n bile ulaflamayaca-

¤› bir kombinasyon yapabilme yetene¤i de vermifltir.

Peki evrime körü körüne inananlar, bu kadar mükemmel bir sistemin
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varl›¤›n› nas›l aç›klarlar? Cevap son derece basittir: Aç›klayamazlar.

Yapt›klar› tek fley, hiçbir mant›¤› olmayan, kendi içinde bile defalarca

çeliflen varsay›mlar öne sürmektir. "Nas›l olur da bu sistemi evrime göre

aç›klar›z?" sorusuna bir cevap bulmak için masa bafl›nda yaz›lm›fl, hiçbir bi-

limsel geçerlili¤i olmayan, pek çok hayali senaryo mevcuttur.

Bu senaryolardan en çok ra¤bet göreni, savunma sisteminin tek bir

antikordan evrimleflerek meydana geldi¤ini savunur. Hiçbir bilimsel daya-

na¤› olmayan senaryo özetle flöyledir:

Savunma sistemi bafllang›çta, bir tek immünoglobulin (bir çeflit prote-

in) türü yapan bir genden ibaretti. Ancak bu gen "kendi kendini h›z-

la yeniden oluflturarak" , her biri farkl› bir immünoglobülin molekülü

meydana getiren kopyalar gelifltirdi. Daha sonra da tekrar birleflme

yetene¤ine sahip ayr› gen bölümlerinin yap›m›n› yönlendiren kontrol

mekanizmalar› geliflti.

Bu örnek hem evrim teorisinin ne kadar çürük temeller üzerine otur-

du¤unu görmek, hem de evrimcilerin s›k s›k baflvurduklar› beyin y›kama,

göz boyama yöntemlerini anlamak aç›s›ndan önemlidir. fiimdi bu aldatma-

cay› cümle cümle inceleyelim:

1. Cümle: "Savunma sistemi bafllang›çta, bir tek immünoglobulin (bir

çeflit protein) türü yapan bir genden ibaretti."

Herfleyden önce sorulmas› gereken soru fludur:

"Bafllang›çta bulunan bu gen kim taraf›ndan yarat›lm›flt›r?"

Bu aflama evrimciler taraf›ndan önemsiz bir ayr›nt› gibi gösterilip ge-

çilmeye çal›fl›l›r. Ancak bu ilk genin nas›l var oldu¤u aç›klanmak zorunda-

d›r. Bir genin kendi kendine oluflmufl olmas› bilimsel olarak imkans›zd›r.

Gen diziliminin tesadüfen oluflmas›n›n imkans›zl›¤› evrimci bilim adamlar›

taraf›ndan bile birçok defa itiraf edilmifl bir gerçektir. Bu konuda yine yer-

li evrimcilerden Prof. Ali Demirsoy'dan bir örnek verebiliriz:

Yani canl›l›k, e¤er belirli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu, tüm evrende

bir defa oluflacak kadar az olas›l›¤a sahiptir denilebilir. Ya da oluflu-

munda bizim tan›mlayamaca¤›m›z do¤aüstü güçler görev yapm›flt›r.5

Ancak bu nokta evrimciler taraf›ndan örtbas edilir ve sanki her nas›l-

sa zaten baflta bir gen vard› gibi ak›l d›fl› bir ön kabul yap›l›r. Görüldü¤ü

gibi senaryo daha ilk basama¤›nda çökmektedir.
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2. Cümle: "Ancak bu gen kendi kendini h›zla yeniden yaratarak, her

biri farkl› bir immünoglobülin molekülü meydana getiren kopyalar gelifltir-

di." 

Her ne kadar imkans›z olsa da bafllang›çta bir genin bulundu¤unu var-

sayal›m. Bu ilk genin kendi kendine meydana gelmesi bile çok büyük bir

imkans›zl›k içermesine ra¤men evrimciler, bu genin "kendini yeniden ya-

ratt›¤›" gibi hiçbir mant›k içermeyen ifadeler sarfederler. Hiçbir bilimsel de-

¤eri olmayan bu tür ifadeler, evrimcilerin göz boyama üsluplar›na güzel bir

örnek teflkil etmektedir. Bir genin kendini yaratmas›, sonra da farkl› kop-

yalar›n› gelifltirmesi gibi bir varsay›m›n ne mant›k kurallar›yla, ne de bilim-

sel gerçeklerle ba¤daflan bir yönü yoktur.

Ayr›ca kendi kendine olufltu¤u varsay›lan böyle hayali bir genin ve

kopyalar›n›n üretti¤i antikorlar›n, d›fl dünyadan gelecek antijenleri durdu-

racak özellik ve yap›ya sahip olmalar› gereklidir. Dolay›s›yla antijenler de,

antijenler için antikor üretecek olan genler de ayn› Yarat›c›, yani Allah ta-

raf›ndan yarat›lm›fllard›r. 

3. Cümle: "Daha sonra da tekrar birleflme yetene¤ine sahip ayr› gen

bölümlerinin yap›m›n› yönlendiren kontrol mekanizmalar› geliflti."

Bu kontrol ve birleflme mekanizmalar›n›n çal›flma prensiplerini bile

aç›klamaktan aciz olan evrimciler, ifllerine geldi¤i zaman tek bir cümleyle

"bu sistemin kendi kendini var etti¤i"ni söyleyip geçiverirler. Fakat böyle

inan›lmaz bir sistemin nas›l olup da tesadüfler sonucunda kendi kendine

geliflti¤ini izah etmeye pek yanaflmazlar. Bu tür konulara kendilerince ba-

z› aç›klamalar getirmeye çal›flt›klar›nda ise ortaya uydurma ve gülünç se-

naryolardan baflka bir fley koyamazlar. Bu flekilde çaresizliklerini ve savun-

duklar› iddian›n saçmal›¤›n› gözler önüne sererler. 

Sözü edilen kontrol mekanizmalar›nda öyle bir ak›l kendini gösterir

ki, binlerce farkl› bilgi kombinasyonunun sonucunda, yaklafl›k iki milyon

farkl› yap›da ürün üretilir. Ancak daha önce de belirtildi¤i gibi ne hücre, ne

de hücrenin içindeki herhangi bir sistem, "ö¤renme" ve "gelifltirme" yete-

ne¤ine sahip de¤ildir. Dahas› hücre bu bilgi kombinasyonlar›n› sonsuz sa-

y›da ihtimal içinden yaln›zca do¤ru olanlar› seçerek yapmaktad›r. Dolay›-

s›yla bu çok daha büyük bir bilinçli ve ak›lc› bir seçilim gerektirir. 
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Bu iddiay› ortaya atanlar, teknoloji ve ak›l ürünü olan herhangi bir

ürün için de flöyle teoriler ortaya at›labilir:

"Tafl tabletler kendi kendilerini yaratt›lar ve daha sonra kendilerini ge-

lifltirerek bilgisayar oldular." Ya da, 

"Kendi kendini yaratan uçurtmalardan bir süre sonra jet uçaklar› ge-

liflti."

Yukar›daki cümleler ak›l sahibi olan her insana oldukça saçma gele-

cektir. Ancak bu teoriler dahi, henüz çal›flma prensipleri bile çözülememifl

savunma sistemi elemanlar›n›n tesadüfen ortaya ç›kt›klar›n› söylemekten

çok daha mant›kl›d›r. 

Kald› ki yaln›zca antikorlar›n var olmas› insan vücudunu tek bafl›na

korumak için yeterli de¤ildir. Savunma sisteminin çal›flmas› ve insan›n ha-

yatta kalmas› için makrofajlar, fagositler, haberci T hücreleri, öldürücü T

hücreleri, bask›lay›c› T hücreleri, bellek hücreleri, B hücreleri ve daha bir-

çok faktörün birarada çal›flmas› gerekmektedir.



Savaflç› Üretim Merkezi: Kemik ‹li¤i

iroshima ve Nagasaki kentlerine atom bombalar› at›ld›¤›nda, radyas-

yona maruz kalan birçok insan, 10-15 gün içinde iç kanama ya da

bulafl›c› hastal›klar nedeniyle öldü. Bu insanlara ne oldu¤unu anlamak için

hayvanlar üzerinde yap›lan deneyler, vücudun tümüyle radyasyona maruz

kalmas›n›n kan yapan ve savunma sisteminin bel kemi¤i olan hücrelerin

ölümüne yol açt›¤›n› ortaya ç›kard›. Bu da vücudun k›sa sürede ölmesi an-

lam›na geliyordu.6

Bu hayati hücrelerin fabrikas› kemik ili¤idir. Ancak dikkat edilmesi ge-

reken bir nokta bu fabrikada birbirinden çok farkl› ürünlerin üretiliyor ol-

mas›d›r. Çünkü burada üretilen baz› hücreler fagositoz yap›m›nda, baz›

hücreler kan›n p›ht›laflmas›nda, baz› hücreler ise maddelerin parçalanma-

s›nda rol oynar. Bu hücrelerin görevleri gibi yap›lar› da birbirlerinden fark-

l›d›r.
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Dikkat edilmesi gereken, ortak bir amaca

yönelik hareket eden birçok farkl› hücre için çok

özel bir üretim sisteminin kurulu oldu¤udur. 

Burada evrim teorisi için afl›lmas› imkans›z

bir ç›kmaz görülmektedir. Çünkü evrim teorisi

çok hücreli organizmalar›n tek hücreli canl›lar-

dan evrimleflerek meydana geldi¤ini iddia eder. 

Peki tesadüfen meydana gelmifl hücreler,

biraraya geldikten sonra nas›l olur da olufltur-

duklar› bu yap›n›n içinde yeni hücreler infla ede-

cek bir sistemi yoktan var edebilirler. Bu, bir tu¤la deposunda meydana ge-

len patlama sonucunda, havaya savrulan binlerce tu¤lan›n tesadüf eseri üst

üste düflerek ortaya yepyeni bir bina ç›karmas›na benzer. Dahas› bu bina

içinde yeni tu¤lalar infla edecek bir de fabrikan›n oluflmas› gereklidir. 

Unutulmamas› gereken, insan vücudunun bir binadan milyonlarca ke-

re daha üstün bir yarat›l›fla sahip oldu¤udur. ‹nsan vücudunun yap›tafl› olan

hücre ise asl›nda insan yap›s› hiçbir ürünle karfl›laflt›r›lamayacak kadar ku-

sursuz ve kompleks bir yap›ya sahiptir. Ancak evrimcilerin yapt›klar› var-

say›m›n ne kadar büyük bir aldatmaca oldu¤unun anlafl›lmas› için hücreyi

tu¤laya benzeten bu örnek verilmifltir. 

‹çimizdeki Fakülte : Timüs 

Timüs biyolojik aç›dan incelendi¤inde, pek bir özelli¤i olmayan s›ra-

dan bir organ gibi görünecektir. Ama yapt›¤› ifl göz önüne al›nd›¤›nda, ina-

n›lmas› güç bir durumla karfl› karfl›ya kal›n›r. 

Timüste lenfosit hücrelerine bir nevi e¤itim verilir. Yanl›fl okumad›n›z.

Hücreler timüste e¤itim al›rlar.

E¤itim ancak belirli bir zekaya sahip varl›klara uygulanabilecek bir bil-

gi aktar›m›d›r. Ancak burada çok önemli bir nokta vard›r. Burada e¤itimi

veren bir et parças› yani timüs, e¤itimi alan da küçücük bir hücredir. Yani

her ikisi de fluursuz varl›klard›r.

Dahas› bu e¤itim sonucunda lenfosit hücreleri çok önemli bilgilerle

donat›l›rlar. Vücuttaki hücrelerin özelliklerini ö¤renirler. Bu bir anlamda
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vücuda ait hücrelerin kimliklerinin lenfosit hücrelerine ö¤retilmesidir. So-

nunda hücreler oldukça yüklü bir bilgiyle timüsten ayr›l›rlar. 

Böylece lenfositler vücutta görev yaparken, kimliklerini ö¤rendikleri

hücrelere sald›rmazlar. Bunun d›fl›nda kalan her hücreye ve yabanc› mad-

deye sald›r›r ve yok ederler.

Timüs, uzun y›llar, evrimci bilim adamlar› taraf›ndan, körelmifl bir or-

gan olarak görülmüfl ve evrimin sözde bir delili olarak kullan›lm›flt›. Oysa

son y›llarda bu organ›n, savunma sistemimizin bel kemi¤i oldu¤u anlafl›l-

m›flt›r. Bu durumun anlafl›lmas›ndan sonra, timüsün körelmifl bir organ ol-

du¤unu ileri süren evrimciler, flimdi ayn› organ için tam tersi bir teori orta-

ya atm›fllard›r. Timüsün önceleri olmad›¤›n›, yavafl yavafl evrim geçirerek

meydana geldi¤ini ileri sürmüfllerdir. Halen de timüsün di¤er birçok organ-

dan daha uzun bir evrim sürecinin sonucunda olufltu¤unu savunurlar. An-

cak timüs olmadan ya da tam anlam›yla geliflmeden, T hücreleri düflman›

tan›may› ö¤renemeyecek ve savunma sistemi görevini yerine getiremeye-

cektir. Savunma sistemi olmayan bir insan ise yaflam›n› devam ettiremez.

fiu an sizin bu cümleyi okuyor olman›z bile, timüsün, uzun bir evrim süre-

ci içinde de¤il, ilk insandan beri kusursuz ve eksiksiz olarak yarat›ld›¤›n›n

bir kan›t›d›r. Allah üstün güç sahibi Yarat›c›m›z’d›r.
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Çok Yönlü Bir Organ: Dalak

Savunma sistemimizin bir di¤er harika eleman› da dalakt›r. Dalak, k›r-

m›z› ve beyaz k›s›m olmak üzere iki bölümden oluflur. Beyaz k›s›mda üre-

tilen genç lenfositler, önce k›rm›z› k›sma göç ederler ve buradan da kan

dolafl›m›na kat›l›rlar. Koyu k›rm›z› renkte ve midenin yan›nda olan bu or-

gan›n yapt›¤› ifllemler, detayl› olarak incelendi¤inde, ola¤and›fl› bir manza-

rayla karfl› karfl›ya kal›n›r. Onu böylesine harika ve ola¤and›fl› yapan; ol-

dukça zor ve karmafl›k olan görevleridir.

Dala¤›n; hücre ve fagositoz yap›m›, alyuvar depolama ve ba¤›fl›kl›k

yap›m›na katk›da bulunma gibi çok önemli, önemli oldu¤u kadar da zor

görevleri vard›r. Kuflkusuz, dalak da, di¤er tüm organlar›m›z gibi yaln›zca

bir et parças›d›r. Ama bir et parças›ndan beklenmeyecek bir performans ve

ak›l gösterisi sergilemektedir. Hiçbir aksakl›¤a meydan vermeyecek flekilde

tüm iflleri organize ederken hiç dinlenmeden çal›flmaktad›r. Gerçekten de

dalak, do¤umundan itibaren insan için var gücüyle çal›fl›r ve Allah diledi¤i

sürece, görevine aral›ks›z olarak devam eder.

Hücre Yap›m›

Ana rahmindeki çocukta var olan

kemik ili¤i, kan hücrelerini üretme göre-

vini tam olarak yapamaz. Kemik ili¤i bu

görevi ancak do¤umdan sonra yerine

getirmeye bafllar. Peki bu süre zarf›nda

çocuk kans›z m› kalacakt›r?

Hay›r. Bu aflamada dalak devreye

girer ve sorumluluk al›r. Vücudun alyu-

var, trombosit ve granülositlere ihtiyac›

oldu¤unu anlayan dalak, kendi görevi

olan lenfosit üretiminin yan›nda bir de

bu hücrelerin üretimine bafllar.

Ancak dalak fluursuz bir et parças›-

d›r. Böyle bir sorumlulu¤u almay› ak›l

etmek gibi bir yetene¤i yoktur. Ayr›ca
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bu sorumlulu¤u alsa bile son derece kompleks hücre ve proteinleri ürete-

cek bilgiye ve donan›ma nas›l sahip olacakt›r? 

Aç›kt›r ki insan vücudunu yaratan Allah, dala¤› da gerekti¤inde kendi

görevinin d›fl›nda sorumluluk alacak flekilde, buna uygun üretim ve uyar›

sistemleriyle birlikte var etmifltir. 

Fagositoz Yap›m›

Dalakta bol miktarda makrofaj (temizlikçi hücreler) vard›r. Bunlar, da-

la¤a gelen kanda bulunan yafllanm›fl, bozulmufl alyuvarlar› ve bir tak›m bo-

zuk kan hücreleri ile kandaki baz› maddeleri fagosite ederler yani, yutup

sindirirler. 

Burada çok önemli bir kimyasal geri dönüflüm sistemi çal›fl›r. 

Dalaktaki makrofaj hücreleri, yutmufl olduklar› alyuvarlar›n yap›s›nda

bulunan hemoglobin proteininin içindeki demiri, baflka maddelerle birlefl-

tirerek bilirubine çevirirler. Bilirubin daha sonra toplar damar sistemine ve-

rilip, karaci¤ere gönderilir. Bu dönüflüm sayesinde safra ile beraber vücut-

tan at›labilir hale gelir. Ancak safra ile birlikte ba¤›rsaklardan at›lmak üze-

re olan bilirubinin içinde bulunan demir molekülü vücut için de¤erli ve az

bulunabilirdir. Bu nedenle demir ince ba¤›rsaklar›n belli bir bölgesinde tek-

rar geri emilir ve önce karaci¤ere oradan da kemik ili¤ine gider. Burada

amaç hem zararl› bir madde olan bilirubini vücuttan atmak hem de demi-

ri tekrar kazanabilmektir.

Bilirubin dengesi vücudumuz için oldukça ciddi bir önem tafl›r. Çün-

kü bu konuda yap›lacak en ufak bir hatan›n bedeli oldukça a¤›rd›r. Bunun

en aç›k örneklerinden biri; bilirubinin belli bir düzeyin üstüne ç›kt›¤›nda

sar›l›k hastal›¤›n›n geliflmesidir. Ancak, vücudumuzdaki hücreler sanki bu

tehlikenin fark›ndaym›fl gibi büyük bir titizlikle vücut için tehlikeli olan

maddeleri d›flar› atarken, faydal› olanlar› aralar›ndan seçip, ay›r›p tekrar

kullan›ma geçirebilmektedirler.  

Alyuvar Depolama

Dala¤›n maharetleri bu kadarla da s›n›rl› de¤ildir. Dalak belli bir mik-

tar kan hücresini (alyuvar› ve trombositleri) kendi içinde depolar. "Depo-

lar" deyince akl›n›za depo olarak kullan›labilecek, ayr› bir bölüm oldu¤u
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gelebilir. Ancak söz konusu olan küçük bir organd›r ve görünürde depo

olarak kullanabilece¤i hiçbir yeri yoktur. ‹flte dalak, bu tip durumlarda hac-

mini büyüterek, alyuvar ve trombositler için yer açar. Kimi zaman hastal›k-

lar sonucu büyümüfl olan dala¤›n, depo hacmi de büyümüfl olur. 

Savafla Katk›

Vücutta herhangi bir mikrobik enfeksiyon ya da bir baflka zararl› et-

kenin olufltu¤u durumlarda, vücut bu zararl› düflmana karfl› bir savunma

sald›r›s›na geçer. Bunun için savaflç› hücrelerin ço¤almas› gereklidir. Böyle

anlarda dalak, lenfosit ve makrofaj yap›m›n› art›r›r. Böylece, hastal›k duru-

munda bütün vücutta uygulanan "ola¤anüstü hal" durumuna dalak da ka-

t›lm›fl olur.

Bir Baflka Üretim Merkezi: Lenf Bezleri 

‹nsan vücudunda bütün bedene yay›lm›fl bir jandarma ve jandarma is-

tihbarat teflkilat› vard›r. Bu sistemin içinde nöbetçi jandarmalar bulunduran,

gerekti¤inde yeni jandarmalar üreten karakollar da bulunur.

Sözünü etti¤imiz sistem lenf sistemi, jandarma karakollar› da lenf bez-

leridir. Sistemin jandarma erleri lenfosit hücreleridir. 

Lenf sistemi bafll› bafl›na insan›n emrine verilmifl bir mucizedir. Bu sis-

tem bütün vücuda yay›lm›fl lenf da-

marlar›, bu damarlar›n belirli yerleri-

ne yerlefltirilmifl lenf bezleri, lenf

bezlerinin üretti¤i ve lenf damarla-

r›nda devriye görevi yapan lenfosit

hücreler ve bu hücrelerin içinde

yüzdü¤ü, lenf damarlar›nda dolaflan

lenf s›v›s›ndan oluflur. 

Sistem flöyle çal›fl›r: Bütün vü-

cuda yay›lm›fl olan lenf damarlar›n›n

içindeki lenf s›v›s›, k›lcal lenf damar-

lar› çevresinde bulunan dokularla

temas eder. Bu temas sonras›nda

tekrar lenf damarlar›na dönen lenf
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s›v›s› beraberinde bu dokulara ait baz› bilgileri getirir. Bu bilgiler lenf da-

marlar› boyunca bulunan en yak›n lenf bezine ulaflt›r›l›r. E¤er dokularda bir

düflman hareketi bafllam›flsa bunun bilgisi de lenf s›v›s› arac›l›¤›yla lenf be-

zine getirilmifl olur. 

Düflmana ait bilgi incelendikten sonra e¤er bir tehlike varsa alarm du-

rumu verilir. Lenf bezlerinde h›zl› bir flekilde lenfosit ve di¤er baz› savaflç›

hücrelerin üretimine bafllan›r.

Üretim aflamas›ndan sonra s›ra, yeni askerleri savafl›n oldu¤u cephe-

ye sevketmeye gelmifltir. Yeni askerler lenf bezlerinden lenf s›v›s› yard›m›y-

la lenf damarlar›na geçerler. Lenf damarlar›ndan da kan dolafl›m›na geçen

askerler savafl›n oldu¤u bölgeye ulafl›rlar. Bu yüzden enfeksiyon olan böl-

gedeki lenf bezleri öncelikle flifler. Bu o bölgedeki lenfosit üretiminin artt›-

¤›n› gösterir.

fiimdi mevcut sistemi bir özetleyelim:

- Bütün vücudu bafltan afla¤› saran özel bir ulafl›m sistemi.

- Vücudun birçok bölgesine yerlefltirilmifl lenf bezi karakollar›.

- Düflman askerlerin istihbarat›n›n yap›lmas›.

- Bu istihbarat do¤rultusunda asker üretimi yap›lmas›.

Tek bir parças› bile eksik olsa ifllemeyecek olan bu sistemin, zaman

içinde aflama aflama geliflerek var olmas›na imkan yoktur. Örne¤in lenf

bezleri ve lenfositleri olan ancak lenf damarlar› yarat›lmam›fl bir sistem ifle

yaramaz. Sistemin çal›flmas› ancak bütün elemanlar›n ayn› anda yarat›lm›fl

olmas›yla mümkündür. 

Rabbimiz'in yaratmas›yla ilgili olarak bir ayette flöyle buyrulmaktad›r: 

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; flimdi onu dinleyin. Sizin,

Allah'›n d›fl›nda tapmakta olduklar›n›z -hepsi bunun için biraraya

gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. E¤er sinek on-

lardan bir fley kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. ‹steyen

de güçsüz, istenen de. (Hac Suresi, 73)

ADNAN OKTAR 49



HARUN YAHYA50

¤er bir düflman bedenimizin tüm engellerini afl›p, vücudumuza gir-

meyi baflar›rsa, bu, savunma ordusunun yenildi¤i anlam›na gelmez.

Aksine, esas savafl yeni bafllam›flt›r ve as›l zorlu askerler bu esnada devre-

ye girerler. Onlar› ilk karfl›layan askerler ise vücudumuzda sürekli dolaflan

ve etraf› devaml› olarak kontrol eden yiyici hücreler, fagositlerdir. 

Bunlar vücudun iç yüzeylerine kadar girmifl olan istenmeyen mikrop-

lar› yutan ve gerekti¤inde savunma sistemine alarm veren "özel temizlik

hücreleri"dir. 

Bedenimize giren çok küçük parçac›klar ve s›v› halindeki yabanc›

maddeler, savunma sisteminin baz› hücreleri taraf›ndan al›n›r, parçalan›r,

sindirilir ve ortadan kald›r›lmaya çal›fl›l›rlar. Bu olaya "fagositoz" ad› verilir.

(hücre yutarl›l›k)

Fagositoz, ba¤›fl›kl›¤›n en önemli ö¤elerinden biridir. Çünkü enfeksi-

yona karfl› çabuk ve ço¤unlukla da kesin bir koruma sa¤lar. 

Fagosit hücrelerini "vücudun polisleri" olarak nitelendirirsek bunlar›

2 grupta toplayabiliriz. 

1- Gezici polis ekipleri: Bunlar kanda dolafl›rlar ve gerekti¤inde do-

kular›n aras›nda görev yaparlar. Tüm vücudu dolaflan bu hücre ekipleri, ay-

n› zamanda çöpçülük görevi yaparlar. 

2- Sabit polis ekipleri: Çeflitli dokulardaki boflluk aralar›na yerleflmifl

ve hareket etmeyen, bu arada mikroorganizmalar› bulunduklar› yerlerde fa-

gosite eden yerleflik makrofajlard›r.



E¤er vücuda giren antijen (yabanc› mikroorganizma) mevcut yiyici

hücrelerin bitirebilece¤i kadar az ise, herhangi bir uyar›lma olmadan yok

edilir. Ancak vücuda girmifl olan mikroplar çok fazla ise kimi zaman hüc-

reler bunlara hakim olamazlar, hepsini sindiremezler ve çaplar› büyür. So-

nuçta antijenler taraf›ndan tahrip edildiklerinden dolay› patlarlar ve bir s›-

v› (enfeksiyon) fleklinde d›flar› ç›karlar. Böyle bir olay›n olmas› savafl›n kay-

bedildi¤i anlam›na gelmez. Çünkü yiyici hücreler mikroplar› sadece karfl›-

lam›fl olurlar, devam›nda pek çok zorlu engel daha vard›r. Bu flekildeki bir

enfeksiyon oluflumu kemik ili¤inden, lenf bezlerinden, herfleyden önce ti-

müs bezinden gönderilen lenfositleri harekete geçirir. ‹kinci bir dalga ola-

rak, yeni savunma hücreleri var olan herfleye, hücre art›klar›na, mevcut an-

tijenlere, hatta eski akyuvarlara sald›r›r. Bunlar gerçek yiyici hücreler olan

makrofajlard›r.
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Yukar›daki resimde bir fagositoz olay› görülüyor. Makrofaj (sar› renkte), bakterileri
(mavi renkte) sindiriyor.



‹lk Yard›m Kuvvetleri: Makrofajlar 

Makrofajlar savafl›n k›z›flmas›yla devreye girerler.

Makrofajlar›n kendilerine özgü, özel bir çal›flma stilleri

vard›r. Antikorlar gibi birebir çal›flmazlar. Yani onlar gibi

tek bir hedefe yönelen bombaya benzer bir sistemleri

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

çok hedefe birden yönelebilen bir bomba gibi ayn› anda

pek çok düflman› yok edebilirler. 

Di¤er savunma hücreleri gibi, kayna¤› kemik ili¤i

olan makrofajlar oldukça uzun ömürlüdürler. Aylarca

hatta y›llarca yaflayabilirler. Makrofajlar, küçük boyutlar›-

na ra¤men (10-15 mikrometre) insan hayat› için oldukça

büyük bir önem tafl›rlar. Büyük molekülleri, fagositoz

(yutma) yoluyla hücre içine alarak sindirme özelli¤ine

sahiptirler. 

Yutabilme özellikleri sayesinde, savunma sisteminin

adeta çöpçü elemanlar›d›r. Organizmada bulunan ve te-

mizlenmesi gereken madde, mikroorganizma, antijen-an-

tikor kompleksleri ve antijen yap›s›ndaki baflka madde-

leri ortadan kald›r›rlar. Bu ifllemler sonucunda antijen ni-

teli¤indeki maddeler sindirildiklerinden organizma için

tehlike teflkil eden durumlar›n› yitirirler.

Genel Alarm

Bir ülke savafla girdi¤inde yurt çap›nda seferberlik

ilan edilir. Bütün do¤al kaynaklar ve bütçe birinci plan-

da savafl giderleri için harcan›r. Ekonomi tamamen bu

ola¤anüstü duruma göre bafltan ayarlan›r ve ülke topye-

kün bir hareket içine girer. Vücudun savunma ordusu-

nun bütün elemanlar›yla kat›laca¤› bir savaflta da mutla-

ka bir seferberlik ilan edilmesi gerekir. Nas›l m›?

Sa¤da makrofajlar, yabanc› maddeleri
yutmaya çal›fl›rken. 





Makrofaj›n aflama aflama  bakteriyi

yutmas›. Makrofaj, bakterileri ele ge-

çirmek için öne do¤ru uzan›yor. 



Makrofaj zar›-

na s›k›flm›fl

bakteriler, te-

ker teker emili-

yorlar. 

Bakteriler, makrofaj zar›n›n

uzant›lar› aras›nda s›k›flt›r›larak

tutulurlar. 



E¤er düflman, sald›r›ya geçen makrofajlar›n bafledebilece¤inden daha

fazla ise özel bir madde salg›lan›r. Bu maddenin ad› "pirojen"dir ve bir an-

lamda alarm durumuna geçme ça¤r›s›d›r. 

Pirojen uzun bir yolu katederek beyne ulafl›r ve beynin atefl yükselti-

ci merkezini uyar›r. Pirojenin bafllatt›¤› reaksiyona birçok madde de kat›l›r.

Bu uyar›n›n ard›ndan beyin, vücudu alarm durumuna geçirir ve insan›n

atefli yükselir. Atefli yükselen hasta, do¤al olarak dinlenme ihtiyac› hissede-

cektir. Böylece savunma ordusunun ihtiyac› olan enerji de baflka alanlarda

harcanmam›fl olur. 

Ortada kusursuz bir plan vard›r. Dahas› gerekli olan herfley bu plan›n

iflleyebilmesi için eksiksiz olarak yarat›lm›flt›r; makrofajlar, pirojen ve di¤er

maddeler, beynin atefl yükseltme merkezi, vücudun atefl yükseltme meka-

nizmalar›...

Bunlardan birinin bile eksik olmas› durumunda sistem çal›flmaz. Do-

lay›s›yla böyle bir sistemin aflama aflama geliflerek evrim sonucunda var ol-

du¤u kesinlikle iddia edilemez. 

Peki bu plan› yapan kimdir?

Vücudun ›s›s›n›n yükselmesinin gerekti¤ini, ancak bu flekilde savun-

ma ordusunun ihtiyac› olan enerjinin baflka yerlere harcanmayaca¤›n› bilen

kimdir? 

Makrofajlar m›?

Makrofajlar gözle bile görülemeyen küçük hücrelerdir ve düflünme

yetenekleri de yoktur. Ancak, kurulmufl bir üst sisteme itaat eden ve görev-

lerini kusursuz yapan canl›lard›r.

Beyin mi?

Hay›r. Beynin de bir fley yaratma, üretme gücü yoktur. Di¤er sistem-

lerdeki gibi bu sistemde de beyin emri veren de¤il, emre uyan ve itaat

eden konumundad›r. Kald› ki makrofajlarda üretilen pirojen, tam olarak

beynin atefl yükseltme mekanizmas›n› etkileyecek flekilde yarat›lm›flt›r. Do-

lay›s›yla makrofaj›n, pirojenin, beynin ›s› yükseltme merkezinin ve beynin

ayn› anda yarat›lm›fl olmalar› gerekir.

‹nsan m›?

Hay›r. ‹nsan daha kendi vücudunda böylesine mükemmel bir sistemin
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Makrofaj (A), yalanc› ayak (B) ad› verilen bir uzatma hareketiyle
bakteriyi (C) tuza¤a düflürmek için ona ulafl›yor.

((A)

(B)

(C)



iflledi¤inden bile haberdar de¤ilken, bu sistem onu mutlak bir ölümden ko-

rur. Kald› ki insana "kendi vücudunun içinde, ateflinin yükselmesini sa¤la-

yacak, düflmanlarla savaflacak bir ordu gelifltir ve bu ordu bütün bedenin-

de yirmi dört saat görev yaps›n" denilse bile, insan›n yapabilece¤i hiçbir

fley yoktur. 

Bugün insano¤lu sahip oldu¤u bütün teknolojiye ra¤men -b›rak›n bir

benzerini yapmay›- daha mevcut sistemin detaylar›n› anlamaktan acizdir.

fiu aç›k bir gerçektir ki, insan sahip oldu¤u bütün özellikleriyle birlik-

te yarat›lm›flt›r. Yarat›c›m›z olan Allah’a ve O'nun kurdu¤u sistemlere -iste-

se de, istemese de- boyun e¤mifltir. T›pk› var olan herfleyin boyun e¤di¤i

gibi. Bir ayette Rabbimiz flöyle buyurmaktad›r:

...Hay›r, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gö-

nülden boyun e¤mifllerdir. (Bakara Suresi, 116)

Bilgi Transferi 

Makrofajlar›n bir di¤er inan›lmaz görevi de lenfositlere yani, savunma

sisteminin esas kahramanlar› olan olan B ve T hücrelerine, düflmana ait bil-

gileri sunmas›d›r. Sunucu hücreler, antijeni ald›ktan sonra lenf yollar›n› iz-

leyerek lenf bezlerine (lenfotik dokuya) giderler. 

Bu, oldukça önemli bir ayr›nt›d›r. Çünkü bir hücrenin, düflmana ait bir

bilgi edindikten sonra bu bilgiyi gerekli noktalara ulaflt›rmas› ancak bir bi-

linç ve fluur sayesinde olabilir. Makrofaj hücresinin bu bilgiyi lenfositlerin

de¤erlendirece¤ini bilmesi, savunma sisteminin genel stratejisine hakim ol-

mas› gerekir. Çok aç›k bir flekilde görülmektedir ki makrofaj hücresi, bir

bütün olarak iflleyen sistemin -t›pk› di¤er hücreler gibi- itaatkar bir parça-

s›d›r.

Bafl Kahramanlar: Lenfositler

Lenfositler savunma sisteminin en temel hücreleridir. Vücutta meyda-

na gelen zorlu savafl, daha çok lenfositlerin üstün çabalar› sayesinde kaza-

n›l›r. Her aflamas›, inan›lmaz derecede ilginç ve harikulade olan bu hücre-

lerin yaflam öyküleri, evrim teorisinin çürüklü¤ünü ortaya koymaya tek ba-

fl›na yeterlidir. 
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K›rm›z› kanda, büyük bir ço-

¤unlukla da beyaz kanda görülen bu

cesur savaflç›lar, kemik ili¤inde, lenf

ve tükürük bezlerinde, dalak, ba-

demcik ve eklem yerlerinde bulunur-

lar. Ancak lenfositlerin esas olarak

bulunduklar› ve üretildikleri yer, ke-

mik ili¤idir. 

Kemik ili¤inde lenfosit oluflmas›

biyolojinin en esrarl› olaylar›ndan bi-

ridir. Burada kök hücreler (stem

cell), birçok biyolojik evreden süratle

geçerek, yepyeni bir yap›ya yani len-

fositlere dönüflürler. Bunun yan›nda,

genetik mühendisli¤indeki büyük ge-

liflmelere ra¤men, en sade mikrop

türlerinin bile, benzer türlere dönüflü-

münün mümkün olmad›¤› göz önün-

de bulunduruldu¤unda, kemik ili¤inde meydana gelen bu olay›n esrar› da-

ha da büyür. Bilimin henüz tam olarak çözemedi¤i bu esrar, vücudumuz

için son derece basit bir ifllemdir. Bu sebeple evrimi savunan birçok bilim

adam› böylesine bir dönüflümün s›rr›n›n rastlant›, do¤al seleksiyon ya da

mutasyon masallar›yla aç›klanamayaca¤›n› itiraf etmifltir. Örne¤in basit bir

hücreden lenfosit gibi, neredeyse savafl›n tüm yükünü tafl›yan karmafl›k bir

hücrenin evrimleflerek oluflamayaca¤›n›, Prof. Dr. Ali Demirsoy flöyle itiraf

etmifltir: 

Son zamanlarda varsay›lan karmafl›k hücreler hiçbir zaman il-
kel hücrelerden evrimsel süreç içerisinde geliflerek meydana
gelmemifltir.7

Bu gerçek, günümüz bilim adamlar› taraf›ndan asl›nda çok iyi bilin-

mektedir. Ancak aflikar olan, söz konusu gerçe¤i kabul ettiklerinde bir Ya-

rat›c›'n›n varl›¤›n› da beraberinde kabul etmek zorunda kalacaklard›r. Oy-

sa bu, bir çoklar›n›n asla istemedi¤i bir durumdur. 

Dünyaca ünlü biyokimyac› Michael J. Behe, evrimcilerin Allah’›n var-
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Savafl s›ras›ndaki lenfositler 
(sar› renkte). Üstte kanser hücreleriyle 
savaflan lenfositlerin resmi görülüyor.



l›¤›n› inkar etmek için baz› gerçekleri gözard› ettikleri konusunda flunlar›

söylemektedir:

Ayr›ca ve maalesef, çok s›kl›kta yap›lan elefltiriler s›rf yarat›l›fl› savu-

nanlar›n eline koz verme korkusuyla bilim camias› taraf›ndan gözar-

d› edilmifltir. Bilimi koruma ad›na do¤al seleksiyona karfl› kuvvetli bi-

limsel elefltirilerin bir kenara at›lmas› oldukça ironiktir. 8

Gözard› edilen gerçeklerden biri olan bu gizemli dönüflüm sonucun-

da oluflan lenfositlerin savunma sistemindeki rolleri de bir hayli ilginçtir.

Lenfositler günde birkaç defa tüm vücut hücrelerini kontrol ederek, hasta

hücre olup olmad›¤›na bakarlar. Hasta ya da yafllanm›fl hücreye rastlarlar-

sa, bunlar› yok ederler. Vücudumuzda yaklafl›k 100 trilyon hücre bulunur

ve lenfositler, bunun yaln›zca %1'ini olufltururlar. 

fiimdi gözünüzün önünde bir ülke canland›r›n ve bu ülkenin nüfusu

oldukça kalabal›k olsun; 100 trilyon kadar. Sa¤l›k görevlilerinin yani lenfo-

sitlerin say›s› da do¤al olarak 1 trilyondur. Dünya nüfusunun ortalama

7 milyar oldu¤unu düflünürsek, hayali ülkenizde yaflayan insanlar›n say›s›,

dünya nüfusunun yaklafl›k 14 milyon 285 bin kat› olacakt›r. Bu kadar bü-

yük bir nüfusun sa¤l›k kontrolü teker teker, hem de ayn› gün içinde bir kaç

defa yap›labilir mi?

Yap›lamaz diyeceksiniz ancak bu ifllem vücudunuzda her gün yap›l›-

yor; lenfositler tüm vücudunuzu günde birkaç kez dolafl›p sa¤l›k tarama-

s›ndan geçiriyorlar.

Peki bu kadar büyük bir canl› toplulu¤unun son derece organize bir

flekilde hareket etmesi tesadüflerin eseri olabilir mi? 

Bir trilyon lenfosit hücresinin her birinin, böylesine zorlu ve sorumlu-

luk isteyen görevi almas›n›n sebebi tesadüfler midir?

Elbette hay›r! 

Bir trilyon lenfositin her birini yaratan ve bu lenfositlere insan› koru-

ma sorumlulu¤unu veren Alemlerin Rabbi olan Allah't›r.

Lenfositlerin AIDS, kanser, kuduz, tüberküloz, anjin ve romatizma gi-

bi bafll›ca hastal›klara karfl› çok önemli rolleri vard›r. Elbette ki bu, lenfo-

sitlerin di¤er hastal›klarda rolü olmad›¤› anlam›na gelmez. Nezle denen

hastal›k bile, lenfositlerin becerisi sayesinde son derece tehlikeli olan nez-

le virüslerini vücuda sokmama mücadelesinden baflka birfley de¤ildir. 
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‹nsan vücudu antikorlar› kullanarak birçok düflman› yenebilir. Bu yüz-

den “lenfositler zaten antikor üreterek savafla çok önemli bir katk›da bulu-

nuyorlar, niçin bir de savafla do¤rudan müdahale ederler” diye düflünüle-

bilir. Ancak mikroplar aras›nda öyle kuvvetlileri vard›r ki, bu mikroplar› öl-

dürebilmek için çok kuvvetli kimyasal zehirler gereklidir. Baz› lenfositler

de bu kimyasal zehirleri kullan›r ve savafla do¤rudan kat›l›rlar. 

Peki savunma sistemi bu düflmanlar› nas›l durduracakt›r? 

Öncelikle zehiri üretecek kimyagerlere ve bir laboratuvara ihtiyac›

vard›r. Çünkü ihtiyaç duyulan madde tesadüfen oluflamayacak kadar özel

bir yap›ya sahiptir. ‹nsan vücudunun böyle bir düflmanla karfl›laflaca¤›n› bi-

len, daha do¤rusu insan›n ibret almas› için böyle bir düflman› yaratan Allah,

lenfositlere bu zehiri sentezleme yetene¤ini de vermifltir. 

Peki bu kimyasal maddenin üretilebilmesi yeterli midir?

Hay›r, çünkü bu madde kanda serbest halde dolaflamaz. Yoksa bu,

kendi hücrelerimizin de ölümü anlam›na gelir. 

Devriye gezen bir savunma hücresi: lenfosit



O halde bu zehir, kendi hücrelerimize zarar vermeden nas›l kullan›la-

cakt›r? Bu sorunun cevab› yine lenfositlerin yarat›l›fllar›ndaki mükemmellik-

te gizlidir. Zehirler lenfositlerin hücre zar›nda bulunan keseciklerine yerlefl-

tirilmifltir. Bu, kimyasal silah›n kullan›m kolayl›¤›n› da sa¤lar. Lenfosit, an-

cak düflman hücreye temas etti¤inde bu zehiri enjekte eder ve düflman› öl-

dürür.

Lenfositler B ve T hücreleri olmak üzere ikiye ayr›l›rlar. 

Vücudun Silah Fabrikalar›: B Hücreleri

Kemik ili¤inde üretilen lenfositlerin baz›lar›, iyice olgunlafl›p fonksiyo-

nel hale geldikten sonra buradan ayr›larak, kan yoluyla lenf dokular›na ta-

fl›n›rlar. Bu tip lenfositlere B hücreleri denir. 

B hücreleri vücudun silah fabrikalar›d›r ve düflman› vurmak için anti-

kor adl› proteinleri üretirler.

B Hücresi Olma Yolu

Hücreler, B hücresi olabilmek için oldukça karmafl›k ve zorlu bir yol-

dan geçerler. Yani insan sa¤l›¤›n› koruyabilecek savaflç›lar olabilmek, önce

esasl› bir s›nav› baflar›yla verebilmeyi gerektirir.

Bafllang›çtaki B hücreleri, önce antikor molekülünü oluflturacak olan

gen parçalar›n› tekrar düzenlerler. Düzenleme tamamlan›r tamamlanmaz

bu genler kopyalan›r. Bu noktada küçücük bir hücrenin düzenleme, kop-

yalama gibi ifllemleri nas›l yapt›¤› oldukça önemlidir. Çünkü düzenlenen ve

kopyalanan bilgidir. Bilgiyi derleme ve toparlama ifli ise, ancak ak›l sahibi

bir varl›k taraf›ndan yap›labilir. Dahas› yap›lan düzenlemenin ard›ndan or-

taya ç›kacak sonuç son derece önemlidir. Çünkü bu bilgiler ileride antikor

üretiminde kullan›lacakt›r.

B hücrelerinin de¤iflimi h›zla devam eder. Hücreler nereden geldi¤i

bilinmeyen bir emirle, "alfa" ve "beta" ad› verilen ve hücre zar›n› çevrele-

yen proteinleri üretirler. Bir sonraki aflamada, antijenlerle birleflebilmeleri-

ni sa¤layan baz› molekülleri oluflturmak üzere bir dizi kompleks ifllem on-

lar› beklemektedir. Tüm bu kompleks ifllemlerin sonucunda hücreler, düfl-

man› temas etti¤inde tan›yan ve milyonlarca farkl› silah üretebilen birer

fabrika haline gelmifllerdir.
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Oluflan Her B hücresi Hayatta Kalabilir mi?

Savunma sisteminin detaylar›na girdikçe karfl›laflt›¤›m›z mucizeler ço-

¤al›r. B hücreleri daha önce de bahsedildi¤i gibi antikor üretirler. Antikor-

lar yaln›zca düflman hücrelerine zarar vermek üzere üretilen silahlard›r. Pe-

ki oluflan B hücresinin üretti¤i silahlar hedeflerini flafl›r›p dost hücreleri vur-

maya bafllarlarsa ne olur?

‹flte bu aflamada B hücresinin içine di¤er hücreler taraf›ndan bir sin-

yal gönderilir. Bu sinyal asl›nda hücreye verilen bir "intihar et" emridir.

Hücrenin çekirde¤inde bulunan baz› enzimler harekete geçer ve hücrenin

DNA's›n› parçalar. Kusursuz iflleyen bir oto-kontrol mekanizmas› vücudu

korur. Sonuçta yaln›zca düflmana zarar veren antikorlar› üreten B hücrele-

ri hayatta kalabilirler.

Bafllang›çta yaln›zca bir çekirdek ve az miktarda sitoplazmadan ibaret

olan B hücreleri, antijenle karfl›laflt›ktan sonra ak›l almaz de¤iflikliklere u¤-

rarlar. Tekrar tekrar bölünerek sitoplazmalar›nda antikor yap›m›n› sa¤laya-

cak binlerce montaj noktas› ve ayr›ca üretilen bu antikorlar›n ambalajlan›p

hücre d›fl›na ihraç edilmesinde kullan›lmak üzere yayg›n bir kanal sistemi

olufltururlar. Bütün bu ifllemlerin sonucunda B hücreleri, on milyonun üstün-

de antikor molekülünü hücre d›fl›na ihraç edebilecek kapasiteye ulafl›rlar. 

Ortada, düflmanla karfl›laflt›¤› anda 10 milyon silah üretebilecek bir

fabrikaya dönüflen tek bir hücre vard›r. Bu hücrenin, milyonlarca düflman›-

n›n her biri için farkl› bir silah üretebildi¤ini de hat›rlarsak, mucizenin bo-

yutlar› bir kez daha anlafl›l›r.

Baz› B hücreleri de birer "bellek hücresi" kimli¤ine bürünürler. Bun-

lar vücut savunmas›na hemen kat›lmazlar, ama gelecekteki olas› bir savafl›

h›zland›rmak üzere, geçmiflteki istilac›lar›n moleküler kay›tlar›n› tutarlar. Bu

haf›za oldukça güçlüdür. Vücut ayn› düflmanla bir kez daha karfl›laflt›¤›nda,

bu defa uygun silah üretimine h›zla geçer. Böylece savunma daha süratli

ve etkili olur.

Burada ister istemez ak›llara flöyle bir soru gelmektedir: "Kendisini en

geliflmifl canl› olarak kabul eden insano¤lu, nas›l olur da küçücük bir hüc-

reden daha zay›f bir haf›zaya sahip olabilir?"

Henüz normal bir insan haf›zas›n›n nas›l olufltu¤unu ve nas›l çal›flt›¤›-
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n› bile aç›klayamayan evrimciler, böyle bir haf›zan›n varl›¤›n› evrimle izah

etmeye hiç yanaflmazlar. 

Milimetrenin yüzde biri büyüklü¤ünde bir et parças› e¤er tek bir bil-

gi birimine sahip olsa ve bu bilgiyi insan›n menfaati için en do¤ru flekilde

kullansa, bu bile bafll› bafl›na bir mucizedir. Ancak söz konusu durum bun-

dan çok daha ötedir. Hücre, insan menfaati için milyonlarca bilgi saklamak-

ta ve bunlar› insan akl›n›n alamad›¤› kombinasyonlarla do¤ru olarak kul-

lanmaktad›r. Ve insan, bu hücrelerin gösterdi¤i ak›l sayesinde yaflam›n› sür-

dürebilmektedir.

Bellek hücreleri, insan sa¤l›¤›n› korumak için yarat›lm›fl özel hücreler-

dir. Allah onlar› özellikle güçlü bir haf›za yetene¤iyle donatm›flt›r. Yoksa bir

hücrenin kendi kendine bir strateji bellirlemesi ve bu strateji içerisinde ken-

disine bilgi depolama sorumlulu¤u vermesine imkan yoktur. Dahas›, hüc-

renin böyle bir ihtiyaçtan haberi bile yoktur ki strateji belirleme gere¤i duy-

sun. Ayr›ca ortada, bellek hücrelerinin kuvvetli haf›zalar› ile ilgili yan›t bek-

leyen bir soru daha vard›r ki bu nokta son derece önemlidir. Normal bir

insanda her saniye sekiz milyon hücre ölür. Ölen hücrelerin yerini yeni

hücreler al›r. Böylece metabolizma sürekli olarak kendini yeniler. 

Ancak bellek hücrelerinin ömürleri di¤er hücrelerden çok daha uzun-

dur. Bu özellikleri sayesinde haf›zalar›ndaki bilgi ile senelerce insanlar›

hastal›klardan korurlar. 

Fakat yine de bu hücreler ölümsüz de¤ildirler ve uzun bir süre sonun-

da da olsa, neticede ölürler. ‹flte bu noktada ortaya ciddi flekilde flafl›rt›c›

bir durum ç›k-

maktad›r: Haf›za

hücreleri, sahip

olduklar› bilgileri

ölmeden önce bir

sonraki nesile ak-

tar›rlar. ‹flte sözü

edilen bu haf›za

hücreleri sayesin-

de insan küçük

bir çocukken ya-
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kaland›¤› bir hastal›¤a (kabakulak, k›zam›k, vs), ileriki yafllar›nda bir daha

yakalanmaz.

Peki bir hücre, bu bilgiyi miras b›rakmas› gerekti¤ini nas›l bilebilir?

Elbette bu sorunun cevab› hücrenin sahip oldu¤u fluur de¤il, onu Ya-

ratan taraf›ndan kendisine verilen yetenektir.

B Hücreleri Düflman› Nas›l Tan›r? 

Art›k her aç›dan savafla haz›r olan B hücreleri, vücudu savunmaya

bafllamadan önce, vücudun kendi hücreleriyle düflmanlar›n› birbirinden

ay›rt etmeyi de ö¤renecektir. 

Bunun için fazla bir çaba harcamalar›na da gerek yoktur. Çünkü bu

hücreler ve ürettikleri antikorlar, düflman› hiçbir arac›ya ihtiyaç duymaks›-

z›n do¤rudan flekillerinden tan›yabilirler. Yüzeylerindeki bir reseptör, prog-

ramlanm›fl oldu¤u antijenle karfl›lafl›p, onun birkaç küçük bölgesine ba¤la-

n›r. Böylece onun yabanc› oldu¤u anlafl›l›r. Bu özellikleri sayesinde B hüc-

releri, bakteri gibi antijenleri rahatl›kla tan›yabilirler. 

B Hücrelerinin Görevi Nedir?

B hücreleri, sürekli mikrop arayan birer nöbetçi gibidirler. Herhangi

bir istilac›yla karfl›laflt›klar›nda da, h›zla bölünerek antikor üretmeye bafllar-

lar. Bu antikorlar, B hücresi reseptörle-

ri gibi mikroplara ba¤lan›rlar. Antikor-

lar taraf›ndan yabanc› damgas› vurulan

düflman hücreler, fagositler ve T hüc-

relerinin amans›z mücadeleleri sonu-

cunda vücuttan uzaklaflt›r›l›r. Yani B

hücreleri, ürettikleri milyonlarca anti-

kor sayesinde düflman› etkisiz hale ge-

tirirken, onu öldürücü hücreler için

iflaretlemifl olurlar. Burada en az ya-

banc› hücrelerin etkisiz hale getirilme-

si ve iflaretlenmesi kadar önemli bir

olay daha vard›r. O da s›n›rl› say›daki
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Bakteriyle kapl›
bir B hücresi 



Bakteri ve virüsler yüzeylerinde

antijen ad› verilen kimyasallar

tafl›rlar. Baz› lenfositler kendile-

rini antijenlere ba¤layacak anti-

korlar üretirler. O zaman beyaz

hücre kolayl›kla bakteriyi yutabi-

lir. Antikorlar belirlidir hangi

antijen için üretilmifllerse o anti-

jene ba¤lan›rlar Resimde de ör-

nekleriyle gösterildi¤i gibi  üç-

gen fleklindeki bir antijen, üçgen

fleklinde bir parças› kesik olan

antikora tam uyum sa¤lar. (En

üstte solda) Ama ayn› antikor

(en altta) yuvarlak bir antijene

uyum sa¤layamaz. 

bakteri

bakteri

kandaki anti antikoru

AMA

kandaki anti   antikoru

antikoru

B antikoru A antijenine
uymayacak

A antikoru B antijenine
uymayacak

Farkl› antijenli antikorlar bakter-
ilere karfl› etkili olamazlar

bakteriye ba¤lan›yor ve onu
zarars›z hale getiriyor

antijeni ile bakteri yüzeyde 

A antikoru A antijenine
uymak için üretiliyor

B antikoru
B antijenine
uymak için
üretiliyor

antijen 



genlerle nas›l bu kadar çok antikor üretilebildi¤idir. 

"Antikorlar" adl› bölümde de çok detayl› olarak anlat›ld›¤› gibi anti-

korlar›n yap›labilmesi için B hücreleri, insan vücudundaki genleri kullan›r-

lar. Fakat insan vücudundaki gen say›s›, üretilen antikorlar›n say›s›ndan da-

ha azd›r. Ancak bu durum hücreler aç›s›ndan hiçbir problem oluflturmaz.

Bütün bu olumsuzluklara ra¤men yeterli antikoru üretmeyi baflarabilirler.9

B hücreleri mevcut genlerle kombinasyonlara girerek söz konusu üretimi

gerçeklefltirirler. Bir hücrenin, söz konusu kombinasyonlar› akletmesine

imkan yoktur. Bu kombinasyonlar› yapma yetene¤i Allah'›n dilemesiyle bu

fluursuz hücrelere verilmifltir. Çünkü; Kuran'da bildirildi¤i üzere, "... O, bir

iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluve-

rir." (Bakara Suresi, 117)

Allah'›n d›fl›nda göklerde ve yerde baflka hiçbir varl›¤›n gücü, trilyon-

larca hücrenin yaln›zca bir tek özelli¤ini dahi düzenlemeye yetmez. Vücu-

da giren düflman› etkisiz hale getirmek için en uygun silah› üretmek ancak

Allah'›n dilemesiyle mümkün olmaktad›r.

Cesur Savaflç›lar: T Hücreleri

Baz› lenfositler, kemik ili¤inde üretildikten sonra timüse do¤ru yolcu-

luk ederler. Burada ço¤al›p, olgunlaflan lenfositlere, T hücreleri denir. Bu

hücreler, katil, bask›lay›c› ve yard›mc› T hücreleri olmak üzere iki farkl› tür-

de olgunlafl›rlar. Yaklafl›k üç hafta süren bir e¤itimden geçen T hücreleri,

daha sonra dala¤a, lenf bezlerine ve ba¤›rsaklardaki dokulara göç ederek

görev zamanlar›n› beklerler. 

Zorlu Elemeler Bafll›yor

T hücreleri, B hücrelerine k›yasla çok daha karmafl›k bir yoldan geçe-

rek görevlerine bafllayabilecek hale gelirler. T›pk› B hücreleri gibi onlar da

bafllang›çta basit birer hücredir. Bu basit hücreler T hücresi olabilmek için

oldukça zorlu elemelerden geçerler. 

‹lk elemede hücrenin, düflman› tan›y›p tan›yamad›¤› kontrol edilir.

Hücreler düflman›, yüzeylerinde bulunan "MHC" (Major Histocompatibility

Complex), yani antijeni bir dizi kimyasal ifllemden geçirip T hücrelerine su-

nan molekül, sayesinde tan›rlar.
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Sonuçta düflman› tan›yabilen hücreler hayatta kalabilirler, di¤er-

leri için ise taviz yoktur, yaflamlar›na hemen son verilir. Ancak

düflman› çok iyi tan›yabilmek, T hücrelerinin hayatta kalabil-

mesi için tek bafl›na yeterli de¤ildir. Bu hücrelerin, vücu-

da zarar vermeyecek maddeleri ve vücudun kendisi-

ne ait olan dokular›n› da iyi tan›malar› gerekir.

Aksi takdirde asl›nda zarars›z olan maddelere

karfl› gereksiz bir savafla girilir ki bu da be-

denin zarar görmesiyle sonuçlan›r.

T Hücresinin Hayatta

Kalma Savafl› 

T hücreleri için s›nav he-

nüz bitmemifltir. T hücresi

adaylar›n›n baz›lar› di¤er

hücrelerden ald›klar› sinyaller so-

nucu kendi yaflamlar›na son ve-

rirler. 

Hücrelerin programl› bir flekilde ölmelerine,

yaflamaya devam etmelerine ya da büyüyüp

farkl›laflmalar›na neden olan sinyaller hakk›nda çok

az bilgi vard›r. Bu, flimdilik savunma sisteminin -bilim-

sel aç›dan- çözülemeyen esrarlar›ndan biridir. Vücudu-

muzda bunun gibi birçok hücre, bir yerlerden sinyal

al›p, bu sinyale göre görevine bafllar. Acaba tüm bu sin-

yalleri birbirlerine gönderen hücreler, sinyal gönderme-

leri gerekti¤ini nereden bilebilirler? Mahlon B. Hoag-

land, Root's of Life adl› kitab›nda bu konuyu flu flekilde

gündeme getirmektedir. 

Hücreler büyümeyi ne zaman durduracaklar›n› nere-

den biliyorlar? Oluflumuna katk›da bulunduklar› or-

ganlar›n tam büyüklü¤e eriflti¤ini onlara söyleyen ne?...
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monoplast
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üretilen akyuvarlar len-
fosit (B hücreleri ve T
hücreleri) veya monosit-
leri oluflturur. Lenfosit-
ler savunma sisteminde
çok önemli bir yer tutar.
Monositler ise makrofaj
ad› verilen büyük “yutu-
cu” hücrelere
dönüflebilir.    



Bölünmeyi durduran sinyalin özelli¤i nedir? Bunun cevab›n› bilmi-

yoruz, ama araflt›rmay› sürdürüyoruz. 10

Gerçekten de hücreler aras› sinyalleflmenin s›rr› kesin olarak çözüle-

bilmifl de¤ildir. 

Ana hücreden beklenen, bölünmesi ve ayn› özellikte iki yeni hücre-

nin ortaya ç›kmas›d›r. Ancak hücrelerden birinin içinde ne oldu¤u bilinme-

yen bir anahtar çevrilir ve hücre birden farkl›laflmaya bafllar. Bu yeni hüc-
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MHC, T hücrelerinin düflman› tan›yabilmeri için özel olarak yarat›lm›fl bir mo-

leküldür. Antijeni kimyasal ifllemlerden geçirip T hücrelerine sunarlar. 

MHC molekülleri sayesinde virüs parçalar›, kanser hücresi molekülleri, hatta

bir bakterinin iç bölümüne ait parçalar bile tan›nabilir.

T hücrelerinin MHC moleküllerini kullanmalar›n›n çok önemli bir sebebi var-

d›r. T hücreleri bu sayede, dost hücrelerin içine s›z›p kendilerini kamufle eden

virüslerin yerini dahi bulabilirler.

Ancak MHC molekülü bile T hücrelerinin görevlerini yapabilmeleri için yeter-

li de¤ildir. T hücrelerinin bir de yard›mc› hücreye ihtiyaçlar› vard›r. K›saca APC

(antigen - presenting cells) olarak adland›r›lan bu hücreler, antijenleri parçalara

ay›r›r ve antijenin içinden çok önemli bir bölümü kopart›r. Bu bölüm antijenin

kimli¤ini bildiren aminoasit dizilimidir. APC'ler iflte bu kimlik bilgisini T hücre-

sine verdiklerinde, T hücresi görevine bafllayabilir.

Görüldü¤ü gibi savunma sisteminin savafla bafllayabilmesi için bile üstün bir

alt sisteme ihtiyac› vard›r. Birbiriyle ba¤lant›l› birçok alt birimden oluflan bu is-

tihbarat a¤›n›n bir tek parças›n›n olmamas› bile sistemi ifle yaramaz hale getirir.

Bu noktada, böyle bir istihbarat sisteminin oluflumunda tesadüften bahsetmek

akl›n s›n›rlar›n› aflar ve konu bat›l inançlar›n kapsam›na girer.

Kusursuz olarak Allah taraf›ndan yarat›lan bu sistemin her kademesinde bir

ak›l görülür. T hücrelerine düflman› getiren APC hücrelerinin hareketleri buna

bir örnektir. Bu hücreler, T hücrelerinin düflman› aminoasit diziliminden tan›d›k-

lar›n› bilmektedirler. Bu, her iki hücrenin de ayn› güç yani Allah taraf›ndan ya-

rat›lm›fl oldu¤unun binlerce delilinden biridir.

MHC (Major Histocompatibility Complex) 

Molekülü Nedir? 



re insan vücudu için savaflacak olan T hücresidir. Burada akla flu soru gel-

mektedir. Bir hücre niçin kendi kendini farkl›laflt›rarak bambaflka bir hüc-

re olmay› seçer?

Bu, bilimin henüz cevaplayamad›¤› bir sorudur. Bilim hücrenin ken-

dini nas›l farkl›laflt›rd›¤› sorusunun cevab›n› verebilir. Ancak hücrenin niçin

savaflç› bir hücre olmak istedi¤ini hiçbir zaman aç›klayamaz. Hücreyi ge-

rekti¤inde vücudu savunacak bir hücre haline getiren program›n kimin ta-

raf›ndan yaz›ld›¤›n› aç›klayamaz. 

Tüm bu sorular›n cevab›n› ancak, Allah'›n varl›¤›n›n fluurunda olanlar

tam olarak idrak edebilirler.

T Hücresinin Çeflitleri :

T hücreleri kendi aralar›nda üçe ayr›l›rlar. Bunlar yard›mc› T hücrele-

ri, katil T hücreleri ve bask›lay›c› T hücreleridir. Her T hücresi, düflman› ta-

n›yabilmek için özel bir MHC molekülüne sahiptir.

Yard›mc› T Hücreleri

Bu hücreler, sistemin adeta yöneticileridirler. Savafl›n ilk aflamas›nda
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Kendi kendini yok eden bir hücre (ortada). Bu programl› ölüm, dokular›n de¤iflimi
veya zedelenmifl olanlar›n ay›klanmas› içindir. 



makrofajlar›n ve antijen yakalay›c› di¤er hücrelerin içlerine ald›klar› yaban-

c› hücrenin özelliklerini deflifre ederler. Ard›ndan gerekli sinyali ald›klar›n-

da öldürücü T ve B hücrelerini savaflmak üzere uyar›rlar. B hücreleri bu

uyar› sonucunda antikor adl› silahlar› üretmeye bafllarlar.

Yard›mc› T hücreleri di¤er hücreleri uyarmak için lenfokin isimli bir

molekül salg›lar. Bu molekül di¤er hücrelerde adeta bir anahtar çevirir ve

savafl alarm›n›n bafllamas›n› sa¤lar.

Yard›mc› T hücresinin di¤er bir hücreyi harekete geçirecek özellikte

molekül üretmesi çok önemli bir ayr›nt›d›r.

Öncelikle bu molekülün üretilmesi, belirli bir savafl stratejisinin ürü-

nüdür. Bu stratejiyi hücrelerin kendilerinin akledemeyece¤i, veya strateji-

nin tesadüfen ortaya ç›kamayaca¤› aç›kt›r. 

Strateji gelifltirebilmek bile tek bafl›na yeterli olmayacakt›r. Hücre, di-

¤er hücrede üretim anahtar›n› çevirecek molekülü, do¤ru olarak sentezle-

melidir. Bunu yapabilmesi için de, di¤er hücrenin kimyasal yap›s›n› tam
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Bir T hücresi (yanda), in-
ce lifli sinir hücresinden
(solda altta) veya makro-
fajlardan (sa¤da altta)
ölüm emri alabilir. 



olarak bilmesi gerekir. Yaln›zca bu molekülün üretiminde yap›lacak bir ha-

ta, savunma sisteminin tam olarak felç olmas› anlam›na gelir. Çünkü haber-

leflmesi olmayan bir ordu, savunmaya geçmeden yok edilecektir. 

Bu molekülün varl›¤› bile, evrim teorisinin ne kadar gerçek d›fl› bir id-

dia oldu¤unu tek bafl›na ortaya koyar. Çünkü sistemin çal›flmas› için gere-

ken flart, bu molekülün en bafl›ndan beri var olmas›d›r. E¤er yard›mc›-T

hücreleri, bu molekülü kullanarak di¤er hücreleri savafla ça¤›rmazlarsa, in-

san bedeni virüslere teslim olur. 

Katil T Hücreleri

Katil T hücreleri savunma sisteminin en etkili elemanlar›ndand›r. Da-

ha önceki sayfalarda, virüslerin antikor adl› proteinler taraf›ndan etkisiz ha-

le getirildi¤ini incelemifltik. Ancak virüs bir hücrenin içine girdi¤inde, anti-
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Soldaki resimde antijen içeren bir hücrenin mikrobu parçalara ay›rmas› ve yard›mc› T hüc-
resinin harekete geçifli anlat›l›yor. Sa¤daki resimde ise T hücresinin, antijen reseptörünün
gösterilen antijene uymas›, CD4 molekülünün antijen kompleksine yap›flmas› ve di¤er be-
lirli moleküllerin birbirine ba¤lanmas› durumunda aktif hale geçebilece¤i anlat›l›yor.

Yard›mc› T Hücreleri Nas›l Harekete Geçerler?

mikrobik
parçalar

antijen kompleksi

yard›mc› T (CD4)
hücresi

antijen resep-
törü

antijen içeren hücre

CD4

mikrop



korlar kimi zaman bu virüse ulaflamazlar. ‹flte bu gibi durumlarda, katil T

hücreleri virüs taraf›ndan iflgal edilmifl hastal›kl› hücreyi öldürürler.

Katil T hücrelerinin hastal›kl› hücreleri nas›l öldürdü¤ü incelendi¤in-

de, büyük bir ak›l ve yarat›l›fl sanat› görülür.

Katil T hücreleri öncelikle içinde düflman saklanan hücrelerle normal

hücreleri birbirlerinden ay›rmak zorundad›rlar. Bu zorlu¤u yarat›l›fltan ken-

dilerine verilen sistem (MHC molekülleri) sayesinde aflarlar. ‹flgal edilmifl

hücreyi bulduklar›nda ise kimyasal bir madde salg›larlar. Bu salg› hücrenin

zar›na saplan›p, yanyana s›k› s›k› dizilerek bir delik oluflturur. Böylece gö-

zeneklerle dolan hücrede s›z›nt› bafllar ve hücre ölür. 

Katil T hücresi bu kimyasal silah›, küçük tanecikler (granüller) içinde

depo eder. Böylece kimyasal silah her zaman kullan›ma haz›r durumda bu-

lunmufl olur. Hücrenin kendi silah›n› kendisinin üretmesi ve gerekti¤inde

kullanmak üzere depo etmesi, bilim adamlar› için flaflk›nl›k verici bir ger-

çek olmufltur. Ancak hücrenin kimyasal silah› kullanmas›nda öyle bir mu-

cize görülür ki, bu ak›llara durgunluk veren bir ayr›nt›d›r.

Bu mikro kesecikler, içlerinde bulunduklar› hücreye bir düflman yak-

laflt›¤›nda hemen -düflman›n geldi¤i yönde- hücrenin kenar›na do¤ru iler-

lerler. Daha sonra hücre zar›yla temas ederek, kaynafl›r ve d›flar› do¤ru aç›-

larak içlerindeki maddeyi sal›verirler. 

Do¤al Öldürücü Hücreler: "NK" (Natural Killers)

Kemik ili¤inde üretilen bu lenfositler, kemik ili¤inin d›fl›nda, dalakta,

lenf bezlerinde ve timüste bulunurlar. En önemli fonksiyonlar›; tümör hüc-

relerini ve virüs tafl›yan hücreleri öldürmeleridir. 

Zaman zaman iflgalci virüsler çok sinsi yollar izlerler. Vücut hücreleri-

nin içine bazen o kadar iyi saklan›rlar ki, ne antikorlar, ne de T hücreleri

düflman›n fark›na varmazlar. Çünkü d›flar›dan herfley çok normal gözükür.

‹flte bu gibi durumlarda savunma sistemi herfleye ra¤men bir anormallik ol-

du¤unu hisseder. "NK" hücreleri söz konusu bölgeye kan yoluyla ak›n

ederler. Öldürücü lenfositler hücrenin etraf›n› çevirir ve hücreyi itmeye, s›-

k›flt›rmaya bafllarlar. Bu aflamada düflman› tafl›yan hücreye yine zehirli bir

madde verilerek hücre öldürülür.
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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. 

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



Bu hücrelerin düflman› nas›l tan›d›klar›, savunma sistemiyle ilgili flim-

dilik cevaps›z kalm›fl sorulardan biridir. Çünkü yüzeylerindeki hedef hüc-

releri tan›mada rol alan reseptörlerin varl›¤› henüz ortaya konulmam›flt›r.

Dolay›s›yla düflman› tan›mada kulland›klar› mekanizma tam olarak anlafl›l-

m›fl de¤ildir.

‹nsano¤lu elindeki bütün teknolojiye ra¤men bu hücrelerin düflman›

tan›mak için kulland›klar› sistemin ayr›nt›lar›n› çözebilmifl de¤ildir. Belki

teknoloji ileride bu sistemi çözecek ve bu konu bir s›r olmaktan ç›kacak-

t›r. Ancak bu durum, mevcut sistemin mükemmelli¤ini, ne kadar detayl›

planlanarak yarat›ld›¤›n› ispatlayan bir delil olacakt›r. 

Kan Hücreleri 

- Trombositler: Kan›n p›ht›laflabilmesi, ço¤u zaman üzerinde pek

durmad›¤›m›z, s›radan bir olay olarak alg›lanabilir. Ancak bunu sa¤layan

mükemmel sistem olmasayd›, ufak tefek yaralar bile insan yaflam›n› tehli-

keye sokabilecek ya da sona erdi-

rebilecek derecede büyük bir teh-

like teflkil ederdi. ‹flte, kemik ili-

¤inde oluflan kan hücrelerinden

biri olan trombositler, bu önemli

görevi üstlenmifl hücrelerdir. Ayr›-

ca alerjik reaksiyonlarda rol alan

serotonin denen maddeler içerir-

ler. 

- Eozinofil: Fagositoz kabili-

yetine sahip olan bu kan hücrele-

ri, vücuda giren yabanc› hücreleri

yutup yok ederler (fagosite eder-

ler). 

- Bazofil: Kanda pek az, fakat deri, dalak ve ba¤›rsak ba¤ dokular›n-

da daha fazla görülen büyük, kaba ve tek çekirdekli bir kan hücresi.

- Nötrofiller: Antibakteriyel özelli¤e sahip olan bu kan hücreleri or-

ganizmay› yabanc› maddelere karfl› savunmada görevlidirler. Ayr›ca fagosi-

toz özellikleriyle de savunma sistemine katk›da bulunurlar. 
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Antijen Sunan Hücreler: "APC" 

(Antigen Presenting Cells) 

Bu hücrelerin görevleri, antijeni (düflman›) T hücrelerine sunmakt›r.

Bu hücrenin böylesine bir görevi üstlenmesi mutlaka üzerinde düflünülme-

si gereken bir konudur. Çünkü hücre önemli bir sorumlulu¤u yerine getir-

mektedir. T hücrelerinin vücudu savunaca¤›n› bilmekte ve düflman› tan›-

makta, yakalad›¤› düflman›, istihbarat sa¤layabilmeleri için T hücrelerine

vermektedir. 

Peki hücre böyle bir görevi niçin yapar? Evrim teorisine göre bu hüc-

renin yaln›zca kendi hayat›n› düflünen bir canl› olmas› gerekir. Ancak o,

hiçbir ç›kar› olmad›¤› halde bir sisteme hizmet eder.

Daha da ilginci APC hücresinin, T hücresinin neye ihtiyac› oldu¤unu

bilmesidir. Bu bilgi do¤rultusunda, düflman hücreyi parçalar ve yaln›zca
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lenfositler 

Çeflitli kan hücreleri.

nötrofil

eozinofil



aminoasit dizilimini T hücresine sunar. Buradan anlafl›lan fludur; APC hüc-

resi, T hücresinin, aminoasit diziliminden bilgi ç›kard›¤›n› bile bilmektedir. 

Ancak bu noktada bir kez daha hat›rlatmakta fayda var ki; "bilmek",

"hesaplamak", "düflünmek", "hizmet etmek" gibi fiillerden bahsettik. Kuflku-

suz bu fiillerin yap›lmas› kesin bir fluuru gerektirir. fiuuru, iradesi olmayan

bir varl›¤›n bu fiilleri uygulamas› mümkün de¤ildir. Ama burada bahsedi-

len canl›lar küçücük hücrelerdir; bildi¤imiz küçük fluursuz hücreler. O hal-

de hücrelere bu fluuru, yetene¤i, muhteflem sistemi veren kimdir?

Bu sorunun cevab› son derece aç›kt›r: Görülmektedir ki, APC hücresi

de, T hücresi de ve vücuttaki di¤er tüm hücreler de birbirlerine uygun ola-

rak, ayn› sistem içinde görev alacak flekilde Allah taraf›ndan yarat›lm›fllar-

d›r. Bir ayette Rabbimiz flöyle buyurmaktad›r:

Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. fiüphesiz Allah, hiçbir

fleye ihtiyac› olmayan (Gani)d›r, övülmeye lay›k oland›r. (Hac Su-

resi, 64)
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antijenin peptid parças›

peptidi gösteren alan

antijen sunan hücre 

APC hücrelerine bir örnek makrofajlard›r. Bu görevlerini, yabanc› maddeyi
hücrelerinin içindeki bir bofllu¤a alarak ve sindirici kimyasallar ekleyerek yeri-
ne getirirler. Bu kimyasallar bakteriyi parçalayarak protein parçac›klar›na dö-
nüfltürür. Bu parçac›klar art›k zarars›zd›r, ama ayn› zamanda kullan›labilecek
malzemelerdir. 



HARUN YAHYA78

uraya kadar savunma sisteminin ne oldu¤unu, bu sistemde yer alan

organlar›m›z›, hücrelerimizi ve düflmanlar›m›z› tan›d›k. Bu bölümde

savunma sistemimizle, düflman hücreler aras›nda geçen s›cak savafla ve vü-

cudumuzun gösterdi¤i mükemmel savunmaya flahit olaca¤›z.

Savunma sistemimizin cesur savafl›, üç önemli bölümden oluflur. 

1- Düflman›n tespiti, ilk müdahale.

2- Gerçek ordunun müdahalesi, s›cak savafl.

3- Sakin duruma dönüfl. 

Savunma sistemimizin savafla bafllamadan önce mutlaka düflman› iyi-

ce tan›mas› gerekir. Çünkü her savafl, düflmana göre de¤iflen farkl›l›klar

gösterir. Dahas› bu istihbarat gerekti¤i gibi yap›lmazsa, savunma sistemimiz

yanl›fll›kla kendi hücrelerimize sald›rabilir.

‹lk müdahale savunma sisteminin çöpçü hücreleri olan fagositlerden

gelir. Fagositler düflmanla gö¤üs gö¤üse bir savafl verirler. Bir anlamda düfl-

manla ilk fiziksel temas› sa¤layan piyade birlikleri gibidirler.

Kimi zaman fagositler düflman›n yay›lma h›z›na yetiflemezler. Bu du-

rumda devreye makrofajlar girer. Makrofajlar› da düflman›n içine dalan sü-

varilere benzetebiliriz. Ayn› zamanda makrofajlar, salg›lad›klar› özel bir

protein sayesinde, vücutta genel alarm verilmesini, yani vücut ›s›s›n›n yük-

selmesini sa¤larlar.

Ancak makrofajlar›n çok önemli bir özellikleri daha vard›r. Makrofaj

hücresi bir virüsü yakalay›p yutunca, virüsün özel bir bölümünü kopart›r.

Bu parçay› bir bayrak gibi üzerinde tafl›r. Bu parça savunma sisteminin di-



¤er elemanlar› için bir iflaret, ayn› zamanda da bir istihbaratt›r. 

Düflman› makrofajdan ald›klar› istihbarat sayesinde tan›yan yard›mc›

T hücrelerinin ilk ifli, katil T hücrelerine haber vermek ve onlar› ço¤alma-

lar› için uyarmakt›r. Uyar›lan katil T hücreleri, k›sa sürede bir ordu haline

gelirler. Yard›mc› T hücreleri, sadece katil T hücrelerini uyarmakla kalmaz-

lar. Hem olay yerine daha fazla fagositin gelmesini sa¤larlar hem de düfl-

manla ilgili toplad›klar› bilgileri, dalak ve lenf bezlerine ulaflt›r›rlar. 

Lenf bezlerine ulafl›ld›¤›nda, tafl›nan bu bilgi sayesinde, görev s›ralar›-

n› bekleyen B hücreleri harekete geçirilir. (B hücreleri kemik ili¤inde üre-

tildikten sonra görevlerini beklemek üzere lenf bezlerine giderler.)

Harekete geçen B hücreleri bir tak›m aflamalardan geçerler. Uyar›lan

her bir B hücresi, ço¤almaya bafllar. Ta ki ayn› tipte binlerce hücre olufla-

na kadar. Savafla haz›r hale gelen B hücreleri bölünür ve baflkalaflarak plaz-

ma hücreleri haline gelirler. Plazma hücreleri de antikorlar› salg›larlar. Sal-

g›lanan antikorlar düflmanla savafl›rken kullan›lacak birer silaht›rlar. Daha

önceki bölümlerde de belirtildi¤i gibi B hücreleri, saniyede binlerce silah

(antikor) üretebilirler. Üretilen bu silahlar oldukça kullan›fll›d›r. Önce düfl-

mana ba¤lanacak, daha sonra da düflman›n (antijenin) biyolojik yap›s›n›

bozacak niteliktedirler. 

E¤er virüs hücrenin içine girerse, antikorlar virüsü yakalayamazlar. Bu

sefer devreye yine katil T hücresi girer ve MHC molekülleri sayesinde hüc-

renin içindeki virüsleri tespit eder ve hücreyi öldürürler.

Fakat virüs, katil T hücrelerinin bile fark edemeyece¤i flekilde kamuf-

le oluyorsa, bu sefer devreye k›saca NK olarak adland›r›lan "do¤al katil

hücreler" (natural killer cells) girerler. Bu hücreler, di¤er hücrelerin fark

edemedikleri, içlerinde virüs bulunan hücreleri tahrip ederler.

Zafer kazan›ld›ktan sonra bask›lay›c› T hücreleri savafl› durdururlar.

Savafl bitmifltir; ama asla unutulmayacakt›r. Bellek hücreleri, düflman› art›k

haf›zas›na alm›flt›r. Y›llarca vücutta kalan bu hücreler, ayn› düflmanla tekrar

karfl›lafl›ld›¤›nda savunman›n çok süratli ve etkili olmas›n› sa¤larlar. 

Bu savafl›n kahramanlar› askeri e¤itimden geçmemifltir.

Bu savafl›n kahramanlar› ak›l sahibi insanlar de¤ildir.

Bu savafl›n kahramanlar›, milyonlarcas› biraraya geldi¤inde bir nokta-

ADNAN OKTAR 79



1- istila eden bir organizmay›
içine alan ve yard›mc› T
hücresiyle birleflen bir
makrofaj. Yard›mc› T hücresi-
ni harekete geçiren salg›
(interleukin, IL-1). IL-1 ayr›ca
vücut ›s›s›n› artt›rmas› için
beyni uyar›r. 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
bölünmesini sa¤layan inter-
leukin 2 (IL2)'yi üretir.
(BCGF)
3- B hücrelerinin say›lar›
art›nca yard›mc› T hücreleri
baflka bir madde (BCDF) üre-
tir. Bu da B hücrelerine
ço¤almalar›n› durdurmalar›
ve antikor üretmeye
bafllamalar› emrini verir. 
4- Yard›mc› T hücreleri ayn›
madde ile öldürücü T
hücrelerini de harekete
geçirir. 

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



n›n içini doldurmayacak kadar küçük olan hücrelerdir.

Üstelik insanlar› hayrete düflüren bu ordu, sadece savaflmakla kalmaz.

Savafl›rken kullanaca¤› tüm silahlar› kendisi üretir, tüm savafl planlar›n›,

stratejilerini kendisi ayarlar ve savafl sonras› ortal›¤› temizler. Sizce bütün

bu ifllemler hücrelerin de¤il, insan›n kontrolünde olsayd›, acaba bu organi-

zasyonun üstesinden gelebilir miydik?

E¤er Vücut ‹çindeki Savafl 

‹nsanlar›n Kontrolünde Olsayd›...

‹nsanlar, vücutlar›na mikroplar›n ya da virüslerin girdi¤inin, ilk anda

fark›na varmazlar. Ancak belli bir süre sonra, yakaland›klar› rahats›zl›¤›n

belirtileri bafllay›nca bunu anlayabilirler. Bu, virüsün, bakterinin vb. vücu-

da çoktan yerleflmifl oldu¤unun delilidir. Dolay›s›yla mikroplara karfl› ilk

müdahale yap›lamam›flt›r. Bu tarz durumlar genellikle hastal›¤›n çok ilerle-

mesine sebep oldu¤undan, neticede telafisi mümkün olmayan rahats›zl›k-

lar meydana gelir. Tedavisi mümkün ya da basit bir hastal›¤a yakalanm›fl

olunsa bile, geç kal›nm›fl bir müdahale, bazen ölüme dahi neden olabilir. 

fiimdi savunma sisteminin elemanlar›n›n kontrollerinin tümüyle insa-

n›n iradesine b›rak›ld›¤›n›, savafl›n gidifl seyrini insan›n kendisinin belirle-

mesi gerekti¤ini varsayal›m. Acaba ne gibi zorluklarla karfl›lafl›rd›k?

Diyelim ki ilk anda rahats›zl›k teflhis edilebildi. Hemen yabanc› hüc-

relerin bulundu¤u bölgeye savaflç› hücrelerin yollanmas› ve B hücrelerinin

silah (antikor) üretimi için harekete geçirilmesi gerekir.  Peki yabanc› hüc-

relerin cinsi ve yeri tam olarak nas›l tespit edilecektir? Bu çok önemlidir,

çünkü yap›lacak tedavi buna göre seçilecektir. Vücuda düflmanlar›n girdi-

¤ine dair en ufak bir flüphe oldu¤unda tek çözüm, vakit geçirmeden dok-

tora gidip bedenin her bölgesini, her damla kan› çok detayl› bir flekilde

kontrol ettirmektir. Baflka türlü antijenlerin cinsini ve yerini tespit etmek

mümkün de¤ildir. Üstelik bunun için gereken uzun süreç, müdahalede geç

kal›nmas›na neden olur. Bu flekilde, en ufak bir flüphede doktora gidip,

böylesine ifllemler yapt›rman›n, yaflam› insanlar için ne kadar zor ve s›k›n-

t›l› hale getirece¤i ortadad›r. 

Bir flekilde müdahalenin zaman›nda yap›labildi¤ini, antijenlerin cinsi-
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SAVAfi BAfiLIYOR
Virüsler vücudu istila etmeye bafllay›nca,
bu virüslerden baz›lar› makrofajlar tara-
f›ndan antijenlere yakalanarak imha edi-
lir. Kan dolafl›m›nda devriye gezen mil-
yonlarca yard›mc› T hücresinin aras›n-
dan baz›lar› bu antijeni "okumak" için
programlanm›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 geçtikten sonra
yard›mc› T hücreleri ço¤almaya bafl-
lar. Daha sonra bunlar istilac› virüsle-
re karfl› hassas olan birkaç öldürücü
T ve B hücrelerinin ço¤almas› için
hareket bafllat›r. B hücrelerinin say›s›
artmaya bafllad›kça, yard›mc› T hüc-
releri onlara antikor üretimine baflla-
malar› için sinyal verir. 

ENFEKS‹YONU YENME
Bu s›rada, virüslerin baz›lar› vücut
hücrelerine girmifltir. Virüslerin ken-
dilerini ço¤altabilecekleri tek yer vü-
cut hücreleridir. Öldürücü T hücrele-
ri, bu virüslerin zarlar›n› kimyasal
olarak deler ve içindekilerin d›flar›
ç›kmas›n› sa¤lar. Böylece virüsün
ço¤alma döngüsünü keserek onu
öldürmüfl olur. Daha sonra antikor-
lar bu virüslerin yüzeyine yap›flarak
onlar› etkisiz hale getirirler. Bu fle-
kilde onlar›n di¤er hücrelere s›çra-
mas›n› da engellemifl olurlar. 
Sonuç olarak, onlar enfeksiyondan
etkilenmifl hücreleri yok edecek
kimyasal reaksiyonlar› önceden ha-
z›rlarlar.  

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



nin ve yerinin tam olarak tespit edilebildi¤ini varsayal›m. Düflman›n cinsine

göre, ilk önce fagositlerin gönderilmesi gerekecektir. Fagositlerin, istenilen ye-

re gitmesi nas›l sa¤lanabilir? Onlara nas›l bir mesaj vererek, düflman hücrele-

rin yerlerini kolayca bulabilmelerine yard›mc› olunabilir? Bu imkans›z olay›n

da baflar›ld›¤›n› düflünelim. fiimdi s›ra fagositlerin düflman› yenip yenemedi¤i-

nin ö¤renilmesine gelir. Çünkü ona göre ya makrofajlar gönderilecek ya da

savafl durdurulacakt›r. Kuflkusuz bunun da tek kesin çözümü yeniden dokto-

ra gidilip, iyi bir kontrolden geçilmesidir. E¤er savafl kazan›lmad›ysa, o bölge-

ye ikinci kuvvetin, makrofajlar›n gönderilmesi gerekir. Bu arada doktor kont-

rolü için geçen süre aleyhimize ifller. Makrofajlar›n da zaman kaybetmeden,

düflmandan parça kopar›p bununla yard›mc› T hücrelerini uyarmalar›n›n ayar-

lanmas› flartt›r. Çünkü yard›mc› T hücreleri de katil T hücrelerini uyaracak ve

böylece bir baflka mücadele bafllayacakt›r. Bu hücrelerin de baflar›l› olup ol-

mad›¤›n›n kontrol edilip -ki bunun için de tekrar bir doktor kontrolüne ihti-

yaç vard›r- NK hücrelerinin ça¤r›lmas› gerekir. Son bir denetimin ard›ndan vü-

cudun hastal›¤›, savunma sistemi sayesinde yenip yenemedi¤i anlafl›lacakt›r. 

‹flte, insandan sadece savunma sistemini kontrol etmesi istense, yap›lma-

s› gerekenler bu denli zor ve karmafl›kt›r. Yani basit bir nezle için bile defa-

larca doktora gidilmesi, son derece geliflmifl t›bbi aletlerle, büyük miktarlarda
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masraf göze al›narak hücrelerin takip edilmesi, sürekli onlar›n yönlendiril-

mesi gerekecektir. Ufak bir gecikme ya da yap›lacak ifllemler s›ras›ndaki bir

aksama durumunda rahats›zl›k daha da artacakt›r.

Peki ya insandan bu hücreleri oluflturmas›, onlar›n düflman› tan›mala-

r›n›, uygun antikor üretmelerini sa¤lamas› ve yapacaklar› tüm ifllemleri ken-

dilerine ö¤retip organize etmesi istense... Kuflkusuz böyle bir yaflam, az ön-

ce anlat›lan modelden çok daha zor, s›k›nt› verici ve hatta imkans›z olur-

du.

Oysa Allah insandan bu yükü alm›fl, tüm sistemi kendi kendine yete-

cek flekilde, hiçbir aksakl›¤a da u¤ramayacak bir yeterlilikte yaratm›flt›r. Sa-

vunma sistemimiz de evrendeki herfley gibi kendi yarat›l›fl› gere¤ine uygun

hareket edip canl› hayat›n›n vazgeçilmez, çok önemli bir ö¤esi olmufltur:

Ve 'kendi yarat›l›fl›na uygun' Rabbine boyun e¤di¤i zaman… (‹nfli-

kak Suresi, 2)

Tolerans

Savunma sisteminin, dost ve düflman hücreleri, reseptörleri sayesinde

tan›d›¤›n› önceki sayfalarda inceledik. Ancak baz› düflmanlar›n yap› tafllar›,

vücuda ait baz› dokular›n yap› tafllar›yla ayn›d›r. Bu da savunma sistemi

için büyük bir problemdir. Bu durumda savunma sisteminin yanl›fll›kla

kendi dokular›ndan baz›lar›na da sald›rmas› gerekir.

Ancak normal flartlarda, sa¤l›kl› bir insan vücudunda bu gerçeklefl-

mez. Savunma sistemi, ait oldu¤u organizmada bulunan molekül, hücre ve

dokulara sald›rmaz. T›pta savunma sisteminin bu özelli¤ine "tolerans" ad›

verilir.

Bu çok önemli bir mucizedir. Çünkü savunma sistemi binlerce farkl›

proteini birbirinden ay›rt edebilmektedir. Örne¤in savunma sisteminin

kandaki hemoglobini, pankreastaki insülinden ya da gözdeki cams› cisim-

den ve di¤er bir çok protein yap›s›ndan ay›rt edebilmesi gerekir. Savun-

ma sistemi yabanc› moleküllere karfl› amans›z bir savafl verirken, vücuda

ait dokulara zarar vermemelidir. 

Araflt›rmac›lar, vücudun kendi dokular›na tolerans göstermeyi nas›l

ö¤rendi¤i konusu üzerinde uzun y›llar çal›flm›fllard›r. Fakat en önemli len-
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fositler olan T ve B hücrelerinin, vücudun kendisine neden sald›rmad›kla-

r› konusundaki ayr›nt›lar ancak son yirmi y›lda anlafl›labilmifltir. ‹nsano¤lu-

nun y›llarca yapt›¤› çal›flmalar sonucu -ancak bir k›sm›n›- çözebildi¤i bu to-

lerans ifllemi, insan›n varoluflundan bu yana ifllemektedir. 

Peki hücreler bu kadar farkl› yap›y› tan›yabilecek bir sisteme nas›l sa-

hip olmufllard›r? Evrim teorisinin iddia etti¤i gibi bilinçsiz tesadüfler sonu-

cunda m›? Böyle bilinç, bilgi ve ak›l gerektiren bir seçim yetene¤inin fluur-

suz atomlar›n oluflturdu¤u yap›lar taraf›ndan tesadüfen edinilmesi elbette

ki imkans›zd›r.

Lenfositlerin de do¤ru seçimi yapmalar› için özel olarak yarat›lm›fl

olan sistemleri daha yak›ndan incelendi¤inde, tesadüf iddias›n›n ne kadar

mant›ks›z ve ak›ld›fl› oldu¤u daha da iyi anlafl›lacakt›r

Timüs bezi ya da kemik ili¤i içinde geliflen bir savunma hücresi, vü-

cudun kendi ürünlerine tepki gösterirse öldürülür ya da etkisiz hale getiri-

lir. Olgunlaflm›fl bir lenfosit, vücudun kendi ürünlerinden birine tepki gös-

terirse genellikle ayn› ak›bete u¤rar. Yani vücuda zarar verebilecek bir sa-

vunma eleman› ya öldürülür ya da kendini yok eder.

E¤er bir T hücresi, vücut hücresi ile karfl› karfl›ya kal›rsa, sald›rmaz ve
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kendini etkisiz hale getirir. Ayn› flekilde vücutta antijen özelli¤i gösteren an-

cak yok edilmemesi gereken bir madde varsa, vücut antikor üretmez ve bu

maddeye sald›rmaz.

Vücutta 1 trilyon lenfosit oldu¤u düflünülürse, bu hücrelerin her biri-

nin yaln›zca düflman hücreleri hedef al›p, dost hücrelere sald›rmamalar›n›n

ne kadar büyük bir disiplin ve seçicilk gerektirdi¤i daha iyi anlafl›l›r. 

Korunmufl Bariyer

Anne rahmindeki embriyo, asl›nda vücut için yabanc› bir maddedir.

Dolay›s›yla, vücutta ilk olufltu¤u anda, organizma kendisine karfl› bir savafl

bafllatacakt›r. Düflman muamelesi gören embriyonun oluflmas›na izin veril-

meyecektir. Ancak bu yabanc›, muhtemel sald›r›ya karfl› haz›rl›kl›d›r. Rahat-

ça oluflabilmesinin yan›s›ra, dokuz ay gibi uzun bir süre bulundu¤u ortam-

da antikorlar›n sald›r›s›na u¤ramadan geliflimini tamamlamay› baflarabilir. 

Peki bu nas›l gerçekleflmektedir?

Embriyoyu çevreleyen özel bir bariyer, sadece kandaki besin madde-

lerini içine alacak flekilde yarat›lm›flt›r. Embriyo, yaflamas› için gerekli besi-

ni al›rken onu yok edebilecek antikorlardan izole edilmifltir.

Aksi takdirde antikorlar, bir yabanc› olarak alg›lad›klar› embriyoya sal-

d›r›r ve onu yok ederlerdi. Embriyonun bu kadar özel bir korumayla anti-

korlardan ar›nd›r›lmas›, anne karn›ndaki yarat›l›fl›n en mükemmel örnekle-

rinden biridir. 

Ne mutasyon, ne do¤al seleksiyon, ne de bir baflka sözde evrimsel

mekanizma böylesine mükemmel bir yarat›l›fl›, evrim masal› içinde bir ye-

re yerlefltiremez. Bu sistemde çok aç›k bir yarat›l›fl mucizesi bulunmakta-

d›r. Allah Kuran’da embriyonun savunmas› sa¤lam bir yere yerlefltirildi¤ini

flöyle haber verir:

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 Su-

resi, 20-23)

Elbette ki söz konusu hücrelerin de yan›ld›¤›, görevlerini tam yapama-

d›¤› zamanlar vard›r. Ama unutulmamal›d›r ki, e¤er Allah dileseydi bu da
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olmazd›. Fakat, dünya hayat›n›n ne kadar geçici ne kadar eksik oldu¤unun

anlafl›lmas› aç›s›ndan, bu tip rahats›zl›klara hikmetle yarat›l›rlar. Var olan tüm

hastal›k çeflitlerine ra¤men insan, kendisini yaratan Allah'›n karfl›s›nda ne ka-

dar aciz oldu¤unu unutabilir. Bütün ileri teknolojiye ra¤men ancak Allah di-

lerse flifa bulabilece¤ini, hayatta kalabilece¤ini düflünmedi¤i anlar olabilir.

Hep hayatta, diri ve sa¤l›kl› kalabilecekmifl, hiç ölümle yüzyüze gelmeyecek-

mifl ve hesap günü Allah'›n huzurunda hiç hesap vermeyecekmifl yan›lg›s›

içinde yaflam›na devam edebilir. Hasta, zorluk ve ihtiyaç içinde olan›n halin-

den hiç anlamadan yaflam›n› sürdürür. Dolay›s›yla sahip oldu¤u sa¤l›¤›n ne

denli büyük bir nimet oldu¤unun, bu anlar› iyi ve verimli bir flekilde geçirme-

si gerekti¤inin fark›nda da olmaz. Bu yap›da olan bir insana az önce sayd›k-

lar›m›z› anlatmak oldukça güçtür. ‹flte hastal›klar, insana tüm bunlar› bir ç›rp›-

da anlat›r. O ana kadar belki de hiç düflünmediklerini, Allah'›n gücü karfl›s›n-

daki acizli¤ini, çaresizli¤ini, Rabbimiz'in izniyle var olan teknolojinin de ancak

yine O'nun izniyle ifle yarayabildi¤ini, ihtiyaç içinde olan›, ölümü hatta hasta-

l›¤›n derecesine göre ölüm sonras›n› bile düflünmeye bafllar. Sa¤l›¤›n›n k›yme-

tini anlar. Körü körüne ba¤land›¤›, u¤runa neredeyse herfleyini verdi¤i dünya

hayat›n›n kendisine olan sadakatsizli¤ine tan›k olur. Ve o ana kadar as›l yurt

olan ahiret hayat› için yapt›klar›n›n yeterli olup olmad›¤›n› tartmaya bafllar.

Gerçekten de bizim için as›l olan bu dünya de¤il ahiret yurdudur. Ora-

daki yaflam, buradaki gibi ne senelerle s›n›rl›d›r, ne de uyku, beslenme, temiz-

lenme gibi zaruri ihtiyaçlarla, hastal›klarla k›s›tl›d›r. Cennetteki sonsuz nimet-

ler bir ayette flöyle vurgulan›r: 

Onlar nefislerinin arzulad›¤› (say›s›z nimet) içinde ebedi kal›c›d›rlar.

(Enbiya Suresi, 102)

Ancak insanlar›n birço¤u ancak hastaland›klar› zaman tüm bunlar›, sa¤-

l›klar›n›n k›ymetini, dünyan›n gelip geçici oldu¤unu düflünür, flifa için dua

eder fakat flifas›na kavuflup, herfley yoluna girince hepsini, duas›n› unutur. Yü-

ce Allah, hak kitab›m›z olan Kuran'da, "insanlara bir zarar dokundu¤u za-

man, 'gönülden kat›ks›z ba¤l›lar' olarak, Rablerine dua ederler; sonra

Kendinden onlara bir rahmet tadd›r›nca hemencecik bir grup Rableri-

ne flirk koflarlar." (Rum Suresi, 33) ayetiyle insanlar›n bu özelli¤ine dikkat

çekmifltir. 
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Herfleyden haberdar olan Allah (Habir), kullar›n›n bu durumundan da

haberdar oldu¤undan binlerce hastal›k çeflidi yaratm›flt›r. Hepsi de insanlar›n

hemen yan› bafl›ndad›r. Bunlardan birinin, belki de en tehlikelisinin size isa-

bet etmeyece¤inden asla emin olamazs›n›z. Sahip oldu¤umuz her mucizevi

organ›n, her sistemin iflleyiflini ve düzenini bozabilecek çeflitli durumlar var-

d›r. Bütün bunlar insana dünya hayat›n›n geçiçi oldu¤unu hat›rlatmak için ya-

rat›lan sebeplerdendir. ‹nsana düflen ise, bütün bunlar üzerinde düflünmek ve

Allah'a yönelerek, Rabbimiz'in hoflnut olaca¤› umulan flekilde, Kuran ahlak›-

n› yaflamakt›r.

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)



n basit tan›m›yla kontrolsüz hücre ço¤almas› olarak tarif edilebilecek

olan kanser, hangi türde olursa olsun bafllang›çta normal, sa¤l›kl› bir

hücreden do¤ar ve en az›ndan geliflmesinin bafllar›nda bu normal hücrenin

temel özelliklerini tafl›r. Ancak bu hücreler baz› yeteneklerini kaybederler.

Özellikle de yak›nlar›ndan veya organizman›n bütününden gelen ve hücre

bölünmesini ayarlamaya yarayan mesajlara cevap verme yeteneklerini... Bu

tür bir bozukluk ortaya ç›kt›¤›nda hücre kendi ço¤almas›n› ve dolay›s›yla

dokular›n büyümesini kontrol edemez. Ayr›ca "durmaks›z›n bölünme özel-

li¤i" genetik olarak yeni hücrelere de aktar›ld›¤›ndan gittikçe yay›lan bir ya-

p›yla vücutta tümörler oluflur ve bu hücreler komflu dokular› istila etmeye

bafllarlar. Bozulan bu hücreler, di¤er hücrelerin besinlerini yerler ve ihtiyaç

duyulan aminoasit kaynaklar›n› tüketirler, geniflleyen hacimleriyle de vü-

cuttaki geçiflleri kapat›rlar. Biraraya gelip akci¤er, beyin, karaci¤er, böbrek

gibi organlar›n normal, sa¤l›kl› hücrelerini çevreleyerek, organ›n faaliyetle-

rini yerine getirmesine engel olduklar›ndan hayati aç›dan tehlikeli bir yap›

oluflturabilirler. 

Normal hücreler ancak komflu hücrelerden emir ald›klar› takdirde ço-

¤al›rlar. Bu sistem tamamiyle organizman›n güvenli¤i içindir. Fakat bu me-

kanizmaya karfl› sa¤›r kalan kanser hücreleri, sahip olduklar› ço¤alma sis-

temleri üzerindeki "kontrolü" reddederler. Yaln›z buraya kadar tarif edilen

kanser türü, savunma sistemi için bir problem de¤ildir. Afl›r› derecede bü-

yüyen ve say›lar› artan kanser hücreleriyle güçlü bir bünye yani güçlü bir

savunma sistemi kolayl›kla mücadele edebilir ve hastal›¤› yenebilir. Esas
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problem; kanser hücrelerinin bir enzim (pac-man enzimi) arac›l›¤› ile ken-

di zar›n› delip kan ve lenf s›v›lar›na s›zarak vücudun dolafl›m sistemine (ta-

fl›ma a¤›na) girdikten sonra uzaktaki dokulara, hücrelere ulaflmalar›yla bafl-

lar. 

Ortaya ç›kan tablo gerçekten kayg› vericidir. Vücuttaki bir tak›m hüc-

reler, o dakikaya kadar sa¤l›kl› bir flekilde görmemizi, duymam›z›, nefes al-

mam›z›, hayat›m›z› sürdürmemizi sa¤layan tam bir iflbirli¤i içinde çal›fl›rlar-

ken bir anda komflu hücrelerden ald›klar› "dur" emrine uymaz ve asileflir-

ler. Bu emri dinlemekten vazgeçip, ço¤almaya büyük bir h›zla devam eder

ve kimi zaman organizman›n tümüyle ölümüne yol açacak bir tahribat sü-

recini, gittikçe artan bir h›zla gerçeklefltirirler.

Vücudumuzu bir ülkeye, savunma sistemimizi de bu ülkenin çok ye-

tenekli, kuvvetli, tam donan›ml› ordusuna benzetirsek, kanser hücrelerini

de ülkedeki isyanc›lara benzetebiliriz. Bu isyankar topluluk, her geçen gün

say›lar›n› biraz daha artt›rarak, mevcut yap›y› bozma eylemlerine devam

eder. Ancak, söz konusu ülkenin ordusu, kolay kolay yenilebilecek bir ya-

p›da de¤ildir. 

Gerçekten de savunma sisteminin ön cephe savunucular› olan makro-

fajlar, sald›rganla karfl›laflt›klar›nda hemen onu çevrelerler ve özel olarak

ürettikleri bir tür proteinle kanser hücrelerini yok ederler. Ayr›ca sistemin

güçlü ve zeki savaflç›lar› olan T hücreleri ve onlar›n eflsiz silahlar› olan an-

tikorlar, hücre zar›n› delerek vücuda ve lenf s›v›lar›na kar›flmaya bafllayan

kanser hücrelerini öldürürler. Kanser geliflirken dahi savunma sisteminin
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bu savunmas› devam eder. Bu flekilde hastal›k iyice gelifltikten sonra bile

savunma hücreleri, kanserin geliflimini ve ilerlemesini yavafllat›c› etkiye sa-

hiptir. 

Her insan hücresinde bulunan, kanseri önleyici düzenlemelerden biri

de, hücrenin intihar sistemidir (apoptosis). Apoptosis, hücrede DNA'daki

bir hasar, bir tümör oluflumu ya da kanser önleyici genin (P53) etkisinin

azalmas› sonucu ortaya ç›kabilir. Tek bafl›na düflünüldü¤ünde olumsuz bir

olay gibi görünen hücrenin intihar›, asl›nda bu tip hayati bozukluklar›n

önüne geçerek, bir sonraki nesle aktar›lmas›n› önledi¤inden, yaflam için

çok büyük önem tafl›r. Düflünün ki, tüm organizmaya yöneltilmifl olan po-

tansiyel kanser tehlikeleri, tek bir hücrenin kaybedilmesinden tabii ki çok

daha makuldur. Kendi bünyelerinde tüm vücuda zarar verecek bir bozul-

ma oldu¤unu fark eden hücrelerimiz, kendi hayatlar› pahas›na insan› kur-

tarmak için bu süreci bafllat›rlar. 

Kanserin hayati tehdit oluflturacak yap›ya gelmesi, hastal›kl› hücrele-
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rin bu intihar sisteminden kaç›p kurtulmay› baflard›klar› zamand›r. Bu du-

rumda ise kontrolsüz ço¤almaya karfl› ikinci bir savunma mekanizmas›

devreye girer. Bu mekanizmadan da kurtulmalar› durumunda onlar› baflka

bir aflama bekler; "kriz" dönemi. Bu basamakta, önceki emniyet sistemin-

den kurtulmufl hücreler toplu halde ölürler. Fakat bunlar›n aras›nda bir

hücre, yine krizden kurtulmay› baflar›r. Bu "asi" bir kanser hücresidir ve bu

asi karakterini miras b›rakaca¤› torunlar› oldukça fazla say›da ço¤alacakt›r.

Art›k hasta için yo¤un bir kanserle mücadele dönemi bafllam›flt›r. 

Acaba kanser hücrelerini bu denli baflar›l› k›lan sebep sadece, komflu

hücrelerden emir almadan, kontrolsüz bir flekilde kendi bafllar›na ço¤ala-

bilmeleri midir? Bu baflar›n›n ard›nda baflka nedenler de vard›r:

Hücreler, yüzeylerinde nerede bulunmalar› gerekti¤ini gösteren bir tür

adres sistemi tafl›rlar. Vücuttaki tüm hücreler taraf›ndan da okunabilen bu

adresleme sistemi sayesinde hiçbir hücre, di¤erinin yerini iflgal etmez ve

hepsi ait oldu¤u yerde kal›r. Bu, dokular›n bütünlü¤ünü sa¤layan bir sis-

temdir. Nerede bulunmas› gerekti¤ini bilen, baflka yere gitmeyen ve baflka-

s›n›n kendi yerine gelmesine izin vermeyen hücreler, bu hareketleriyle vü-

cudun sa¤l›kl› kalmas›n› da sa¤lam›fl olurlar. Çünkü, bir yere tutunamayan

ya da uygun olmayan bir yere tutunan hücreler intihar ederler. Ama bu sis-

temle, hücrelerin yersiz kalmas› ya da uygunsuz bir yere tutunmas› engel-

lendi¤i için hücre intiharlar› da önlenmifl olur. Yaln›z bu kolay bir ifllem de-

¤ildir. Bunun için tüm hücrelerin kendi yerlerini ve di¤erlerinin yerlerini ta-

n›malar›, birbirlerinin yerlerini iflgal etmemeleri gerekti¤ini bilmeleri gere-

kir. Bunu da, bulunduklar› yere tutunmalar›n› sa¤layan bir tak›m arac› mo-

leküller sayesinde ö¤renirler. Ancak bazen bu arac› moleküllerin bulunma-

mas› ya da ifllememesi gibi durumlar olur. ‹flte kanser hücrelerinin sahip ol-

duklar› avantajlardan birisi de budur. Engelleyici moleküllerin olmad›¤› du-

rumlarda kanser hücrelerinin yay›lmas› daha h›zl› olur. Ayr›ca kanser hüc-

relerinin bir yere demir atma ba¤›ml›l›klar› yoktur. Bu kural› tan›mayarak

bozarlar ve hiçbir yere tutunmadan da yaflayabilirler. 

Akyuvarlar, vücutta sabit yeri bulunmayan istisna hücrelerdir. Bunlar

"metalloproteinase" denilen özel bir enzim ile di¤er hücre zarlar›n› ve do-
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kular›n› delip engelleri yok ederler. Dolay›s›yla vücudun istedikleri k›s›m-

lar›na rahatl›kla gidebilirler. Savunma hücreleri bu enzimi düflmana ulafla-

bilmek için kullan›rken, kanser hücreleri ayn› enzimi bambaflka bir amaç

için kullan›rlar. Onlar›n amac› sa¤l›kl› hücrelere sald›rmak ve istila etmek-

tir. 

Kanser hücresinin maharetleri yaln›zca bunlar de¤ildir. Savunma ordu-

suna karfl› oynad›¤› baz› oyunlar da vard›r. Ancak burada yetenekli bir ti-

yatro sanatç›s›ndan bahsetmedi¤imize göre, bir hücrenin söz konusu oyun-

lar› nas›l oynad›¤› oldukça düflündürücüdür. Bu üstün ak›l gösterisi oyun-

lara geçmeden önce buraya kadar anlatt›klar›m›za bir göz atal›m.

Savunma ordumuzun aflama aflama, düflmana karfl› bir tak›m barikat-

lar kurmas› normal karfl›lanabilecek bir durum mudur? Ordu diye bahsetti-

¤imiz bu yap›, ancak elektron mikroskobuyla görülebilen hücrelerden

oluflmaktad›r. Bulunduklar› bölgeleri koruyup gözetmeleri, gerekti¤inde iç-

lerinde bulunduklar› bedenin sahibi için canlar›n› feda etmeleri, hiç y›lma-

y›p mücadelelerini sürdürmeleri... Bunlar›n hiçbiri rastlant› ürünü de¤ildir.

Tart›flmas›z, burada bilinçli ve organize bir faaliyetin varl›¤› aç›kça görül-

mektedir. 

Tüm bu zor görev, çok iyi e¤itim görmüfl olan bir trilyonluk insan top-

lulu¤una emanet edilmifl olsayd› acaba ne olurdu? Baflar› grafi¤i bu kadar

yüksek olur muydu? Bütün bu kalabal›¤a, -uygulanan kat› disiplin kuralla-

r›na ve yapt›r›mlara ra¤men- söz geçirilebilir miydi? Buradaki insanlar›n sa-
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dece birkaç› bile, üretmeleri gereken salg›n›n, yani antikorun formülünü

unutsa, tembellik edip yapmasa, tam intihar etmesi gereken yerde vazgeç-

se... Söz konusu mücadele acaba baflar›yla sonuçlanabilir miydi? Trilyonluk

bir ordu hiç kargafla ç›kmadan, mücadelesine hatas›z devam edebilir miy-

di? Bu savafl›n organizasyonunun, bunca askerin e¤itiminin alt›ndan kalka-

bilecek kaç tane cesur ve ak›ll› yönetici bulunabilir? Ama savunma hücre-

lerimizin hiçbir yöneticiye ihtiyaçlar› yoktur, sistemin iflleyiflinde de hiçbir

zorlukla, kargaflayla karfl›laflmazlar. Çünkü bu sistemi tüm detaylar›yla mü-

kemmel bir biçimde kuran ve sistemin elemanlar›na da yapacaklar› ifli il-

ham eden Allah't›r. Secde Suresi'nin 5. ayetinde; "gökten yere her ifli O

evirip düzene koyar..." diye haber verilir. Ve savunma eleman› hücreler

de bu savafl› Allah'›n ilham›yla hiç durmaks›z›n ve zorlanmaks›z›n devam

ettirirler.

Kanser Hücrelerinin Oyunlar›

Unutulmamal›d›r ki, kanser hücreleri asl›nda vücudun kendisine ait

hücrelerdir ve insan›n kendi moleküler damgas›n› tafl›rlar. Bu nedenle kan-

ser hücrelerinin, savunma hücreleri taraf›ndan tan›nmalar› kolay de¤ildir.

Dahas› kanser hücreleri, nas›l oldu¤u hala anlafl›lamayan bir yöntemle an-

tikorlar›n bir k›sm›n› kendilerine ba¤lamay› baflar›rlar.

Antikorlar, bilindi¤i gibi düflman hücrelerin faaliyetlerini durduran

proteinlerdir. Ancak bilinmeyen bir nedenle, kanser hücreleri antikorlardan

tam ters aksi yönde etkilenirler. Faaliyetleri duraca¤›na artar, tümör daha

h›zl› ve güçlü bir flekilde yay›l›r. 

Kanser hücresinin üzerine ba¤lanan antikorlar, kanser hücresiyle bir

anlamda iflbirli¤i yaparlar. Di¤er antikorlar, üzerine antikor ba¤lanm›fl kan-

ser hücresine bir müdahalede bulunmazlar. Böylece kanser hücresi bir an-

lamda kendisini kamufle etmifl olur.

Antikorlar›n düflmanla yapt›¤› iflbirli¤i daha genifl boyutlara da ulafla-

bilir. Kimi zaman di¤er antikorlarla birleflerek, "sahte bask›lay›c› T hücrele-

ri" olufltururlar. Bu sahte T hücreleri pek çok antikora "tehlike yok" sinya-

li verir. Fakat kimi zaman bundan daha kötüsü de olur ve sahte bask›lay›-

c› T hücresi yerine, "sahte yard›mc› T hücresi" olufltururlar. Bu sefer emir
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Öldürücü T hücreleri

kanserli bir hücreye

sald›r›yor. 



çok daha fazla say›da antikor için ge-

çerlidir. Kanser hücrelerinin rahatça

geliflmesi için bundan daha uygun

bir koflul düflünülemez.

Bunun d›fl›nda kanser hücreleri

bazen "tuzak antijenler" yayarak,

kendilerini savunma sisteminin sald›-

r›lar›ndan koruma yoluna giderler.

Bu tümörler yüzeylerinden o kadar

çok say›da antijen yayarlar ki, kan bu

antijenlerle taflar. Halbuki bu antijen-

ler sahtedir ve bünyeye do¤rudan

hiçbir zararlar› yoktur. Fakat antikor-

lar›n bundan haberi olmad›¤›ndan,

düflman sand›klar› bu antijenlere kar-

fl› derhal bir mücadeleye giriflirler. 

Tüm bu karmafla esnas›nda gerçek ve tehlikeli kanser hücreleri de ra-

hats›z edilmeden, keflfedilmeden düflman›n›n elinden kurtulmay› baflarm›fl

olurlar.

Ak›ll› Bir Düflman: AIDS

‹lk bölümlerde virüslerden bahsedilmifl ve yaflam›m›zda ne kadar

önemli bir rol oynad›klar›na de¤inilmiflti. ‹flte bu virüslerin neredeyse en

tehlikelisi, insano¤lunu en çok u¤raflt›ran› ve belki de daha uzun y›llar u¤-

raflt›racak olan› "HIV" virüsüdür. Çünkü bu mikro varl›k, di¤er virüslerden

farkl› olarak, savunma sistemini tamamen devre d›fl› b›rak›r. Savunma sis-

temi çal›flmayan bir insan›n yaflam›n› devam ettirmesi ise imkans›zd›r.

‹nsan›n savunma sistemini çökerterek, her türlü hastal›¤a yakalanma-

s›na, tüm bedeninde tamir edilemez hasarlar oluflmas›na ve sonuç olarak

ölmesine neden olan HIV, araflt›rmac›lar› uzun zaman oyalam›fl, sonra da

ümitsizli¤e kapt›rm›flt›r. Bilim Teknik dergisi A¤ustos 1993 say›s›nda, bu ko-

nuyla ilgili flu cümleleri kullanm›flt›r. 
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Daha fazla fley ö¤rendikçe, her fleyden daha az emin oluyoruz." Bu cüm-

le, haftal›k bilim dergisi Science'›n AIDS üzerinde çal›flan dünyan›n en

tan›nm›fl 150 araflt›rmac›s› aras›nda yapt›¤› bir anketin ortak cevab›n›

oluflturuyor. Gerçekten de, art›k kimse y›llard›r savunulan tezler hakk›n-

da kesin yarg›lara varam›yor. Daha düne kadar do¤rulu¤u tart›flma gö-

türmeyen kimi görüfller temelden yanl›fl oldu¤u anlafl›larak bir kenara b›-

rak›l›yor. Sonunda öyle bir noktaya geliniyor ki, art›k geriye dönülerek,

bir zamanlar yaln›zca gülünüp geçilen, kimsenin de¤er vermedi¤i AIDS

ve etkeni HIV hakk›ndaki eski teoriler bile tek tek yeni bafltan ele al›n›p ge-

çerlilikleri tart›fl›l›yor.11

Aradan geçen seneler bu durumu de¤ifltirmek yerine, daha da pekifl-

tirmifltir. Bugün hala cevaps›z kalan bir çok soru olmakla beraber, yeni bu-

lufllar, mevcut sorular›n say›s›n› artt›rm›flt›r. Ve AIDS hala insano¤lu için gi-

zemini korumaktad›r. 

HIV hakk›nda bilinen en önemli fleylerden biri, bu virüsün tüm vücut

hücrelerine de¤il ancak baz›lar›na girdi¤idir. Bunlar aras›nda da esas hedef,

savunma sisteminin en etkin eleman› olan yard›mc› T hücreleridir. Bu as-

l›nda çok önemli bir noktad›r. Girebilece¤i say›s›z hücre çeflidi varken, ifli-

ne en fazla yarayacak olan savunma sistemi hücrelerini seçmesi insan vü-

cudu için büyük bir y›k›m›n bafllang›c› olur.
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Savunma sistemin can damar› olan T hücreleri ele geçirilince geriye

beyin tak›m› gitmifl, düflman› tan›yamayan bir ordu kal›r. Asl›nda bu çok

önemli bir savafl takti¤idir. Çünkü haberleflme ve istihbarat sistemi çökmüfl

bir ordu, gücünün tamam›n› yitirmifl say›l›r. 

Dahas› vücudun üretti¤i antikorlar da AIDS virüsüne bir zarar vermez-

ler. AIDS'li hastalarda antikor üretimi devam eder ama katil T hücrelerinin

olmamas›ndan dolay› etkileri çok azal›r.

Cevaplanamayan sorulardan biri de budur: HIV, odaklanmas› gereken

en iyi hedefi nas›l bilebilir? Çünkü vücuda girdi¤inde savunma sisteminin

beyninin T hücreleri oldu¤unu anlayana kadar, zaten mevcut sistem tara-

f›ndan yok edilecektir. ‹nsan bedenine daha önceden girip bir istihbarat

edinmesi de mümkün olmad›¤›na göre, bu takti¤i izlemesi gerekti¤ini ne-

reden ö¤renmifltir? 

Bu, virüsün flafl›rt›c› marifetlerinin sadece ilk basama¤›d›r.

‹kinci basamakta, hedef olarak belirledi¤i hücrelere ba¤lanmas› gere-

kecektir. Bu, onun için hiç de zor bir ifllem de¤ildir. Çünkü, bu hücrelere

anahtar›n kilide uymas› gibi ba¤lan›r. 

Üçüncü basamakta HIV virüsü

kendisine hayat verecek mucizevi bir

dizi ifllemden geçer.

HIV yaln›zca bir retrovirüstür.

Yani, yap›s›nda genetik materyal ola-

rak yaln›zca RNA bulunur, DNA's›

yoktur. Bu retrovirüsün yaflam›n› de-

vam ettirebilmesi için DNA'ya ihtiyac›

vard›r ve bunu elde etmek için de ol-

dukça ilginç bir yönteme baflvurur.

Konuk oldu¤u hücrenin nükleik asit-

lerini kullanarak, kendi bünyesinde

tafl›d›¤› (geriye do¤ru anlam›na ge-

len) reverse transkriptaz enzimi ile
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AIDS'e yol açan HIV virü-

sünün parçac›klar› (mavi

renkte) hastal›k olufltur-

mak üzere di¤er bir hücre-

ye hareket etmeden önce,

hastal›k savunma hücre-

sinde ço¤al›r. Savunma

sistemi bafllang›çta bu tür

bir yay›lmayla bafla ç›ksa

bile sonuç olarak virüs ta-

raf›ndan kontrol alt›na al›-

n›r. Bunun nedeni ise flu

an için kesin olarak bilin-

memektedir. 



RNA's›n› DNA'ya çevirir. Daha sonra bu DNA'y› içinde bulundu¤u hücre-

nin çekirde¤indeki DNA'ya yerlefltirir. Böylece virüsün kal›t›m malzemesi,

T hücresinin kal›t›m malzemesi haline gelmifl olur. Yani hücre ço¤ald›kça,

beraberindeki virüsler de ço¤al›r. Art›k hücre, virüs için bir fabrika gibi ça-

l›flmaya bafllam›flt›r. Ancak olay›n kahraman› HIV'in amac›, yaln›zca tek

hücreyi istila etmek de¤ildir. O, bu kadarla yetinmeyip, tüm vücudu ele

geçirmek isteyecektir. 

Bu da dördüncü basamakt›r: Bir flekilde o ve di¤erleri (hücre ço¤al›r-

ken, kendisini de ço¤altt›¤›ndan, art›k birçok HIV virüsü oluflmufltur) bu-

lunduklar› hücreden ç›k›p, say›lar›n› artt›rmak için yeni hücreler istila et-

mek isterler. Ancak bunun için özel bir çaba sarfetmezler. Çünkü, olayla-

r›n do¤al ak›fl› tam istedikleri biçimde gerçekleflecektir: ‹stilaya maruz ka-

lan T hücresinin zar›, bir süre sonra bas›nca dayanamay›p delik deflik olur

ve böylece yeni virüsler, hücre d›fl›na ç›karak kendilerini a¤›rlayacak bafl-

ka hücreler bulur. Böylelikle virüs, say›s›n› art›rd›¤› gibi, içinde bar›nd›¤› T

hücresini de öldürmüfl olur. 

Buraya kadar yüksek bir baflar› grafi¤i ile gelen HIV, art›k bedeni ele

geçirmifltir. En az›ndan, insanl›k onu yenecek bir ilaç bulana kadar... fiim-

di virüs dilerse uykuya yat›p, senelerce vücutta sesini ç›karmadan yaflar ya

da büyük taarruza hemen bafllar. 
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AIDS hastalar›nda T hücreleri

kendileri hastal›kl› olmasalar

da apoptosis evrelerinden geçe-

rek yok olurlar. ‹çeri bir virüs

girdi¤inde yard›mc› T hücreleri

genellikle ço¤alarak içeri s›zan

virüse karfl› bir ba¤›fl›kl›k tepki-

si olufltururlar. T hücreleri bir-

kaç gün sonra iflleri bitti¤inde

ölür. Ancak AIDS hastalar›nda

pekçok sa¤l›kl› T hücresi enfek-

siyonla henüz savaflmadan inti-

har eder.   Hücre önce içine çö-

kerek çevresindeki normal hüc-

relerden kopup ayr›l›r (üst

sa¤), daha sonra hücrenin üze-

rinde hücreye kayn›yormufl gbi

bir görünüm veren kabarc›klar

oluflur. Sonuç olarak parçalan›r

ve yay›lan parçalar› civardaki

di¤er hücreler taraf›ndan k›sa

sürede sindirilirler. 
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Neden Çözüm Bulunamad›?

HIV vücuda girdikten sonra günde on milyar kadar vi-

rüs üretmektedir. Bir gün gibi k›sa süreye s›¤an bu h›zl›

üretim ifllemi, kuflkusuz flu anki teknolojinin bile baflede-

meyece¤i bir durumdur. Üstelik üretilen basit bir fley de de-

¤ildir. Burada söz konusu olan, koskoca insan bedenini ta-

mamen ölüme götürebilecek yetenekte, mükemmel bir

plan sonucunda hücreyi ele geçiren ve kendi kopyalar›n›

ürettiren bir mikroorganizmad›r. 

Ayr›ca HIV'in yetenekleri bu kadarla da s›n›rl› kalmaz.

Bu virüs, yakalanmamak için, kendini de¤iflik kal›plara so-

kar. Bu sayede kendisine karfl› kullan›lan tüm ilaçlar etkisiz

kal›r. T›p bugün, virüse ayn› anda çok say›da ilaçla sald›ra-

rak, bu direncin bir nebze olsun önüne geçmeyi baflarm›fl-

t›r. Ama, problem kökünden hallolmam›fl, yaln›zca hastala-

r›n yaflam süresi biraz daha uzam›flt›r. 

Burada tehlikeyi sezmifl bir virüsün, kendini yenileme-

si gerçekten hayret uyand›r›c›d›r. Bilim adamlar›, bu taktik

karfl›s›nda çaresiz kalm›flt›r.

HIV'in ak›l almaz taktikleri yaln›zca bunlar de¤ildir.

Kandaki yard›mc› T hücreleri, t›pk› bir fermuar›n diflleri gi-

bi birbirlerine de¤erek yüzerler. Dolay›s›yla HIV, kandaki

antikorlara de¤memek için bir T hücresinden di¤erine atla-

yarak ilerler. Burada bahsedilen virüs, yaln›zca bir mikron

büyüklü¤ünde, DNA's› bile olmayan hatta canl› olarak bile

nitelendirilmeyen bir varl›kt›r. Bu varl›¤›n, insan bedenini

bu kadar iyi tan›y›p onunla bafledebilecek sistemler kurma-

s›, bunlar› hata yapmadan eksiksizce uygulamas› ve kulla-

n›lan tüm silahlardan kendini koruyabilecek flekilde sürek-

li de¤iflikli¤e u¤ramas›, gerçekten hayret uyand›rmaktad›r.

Bu durum, insano¤lunun gözle görülemeyen bir virüs kar-

fl›s›nda ne kadar çaresiz kald›¤›n›n önemli bir örne¤idir.
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avunma sistemi, bilim adamlar›n›n deyimiyle "indirgenemez bir komp-

leksli¤e sahiptir. Burada kastedilen, ortak çal›flan ve herhangi bir par-

ças›n›n yoklu¤unun, tümünün iflleyiflinin durmas›na neden oldu¤u bir sis-

temdir. Bu sistemin, tek bir parças›n›n dahi eksik olmas› sistemi fonksiyon-

suz k›lar. Örne¤in, bir yere faks çekebilmek için gerekli olan materyalleri

kabaca düflünelim:

Faks makinas›, telefon hatt›, kablo, ka¤›t.

Bunlardan biri bile eksik olsa faks gönderemezsiniz. Hepsinin tam ol-

mas› ve gerekli materyallerden hiçbirinde aksakl›k bulunmamas› gerekir.

Örne¤in; kablo yeterince uzun olmasa, istenilen yere kadar uzanmasa, el-

deki materyallerin hiçbiri ifle yaramayacakt›r. 

Ayn› flekilde savunma sisteminin bütün k›s›mlar› görevini eksiksizce

yerine getirse bile, küçük bir bölümünün görevini yapamamas›, vücudun

savafl› kaybetmesine neden olacakt›r. Mesela, T hücrelerinin içindeki küçü-

cük noktac›klar (granüller) ifllevlerini yitirseler, zehir depolanamaz, düflma-

na aktar›lamaz ve savafl kaybedilir. Dolay›s›yla düflman› öldüremeyen bir

sistemde ne savaflç› hücrelerin oluflumu ve e¤itimi, ne sinyalci hücrelerin

zaman›nda ve do¤ru yere sinyal göndermesi, ne genlerimizin antikor üre-

tebilmek için binlerce kombinasyona girmesi, ne de bellek hücrelerinin y›l-

larca bilgileri haf›zalar›nda tutmalar› vs. hiçbir fley ifade etmez. Sistem iflle-

mez. Ayn› flekilde, indirgenemez komplekslikteki bir sistem olan insan vü-

cudunun da, savunma sistemi oluflmadan di¤er yüzlerce fonksiyonunun

var olmas› bir anlam tafl›maz. Çünkü savunma sisteminin olmamas› ya da

görevini tam yapamamas› durumunda bir insan›n yaflamas› imkans›zd›r. 



Peki evrimciler böylesine hayati ve kompleks bir sistemin oluflumunu

nas›l aç›klamaktad›rlar? Asl›nda bu konuda hiçbir aç›klama getiremezler. ‹d-

dialar›, savunma sisteminin zaman içinde küçük küçük geliflmelerle ortaya

ç›kt›¤›d›r. Böyle bir geliflimi sa¤layacak mekanizmalar›n da  "do¤al seleksi-

yon" ve "mutasyonlar" oldu¤unu öne sürerler. 

Oysa öncelikle belirtmek gerekir ki, böylesine kompleks bir sistemin,

evrim teorisinin iddia etti¤i gibi kademe kademe, küçük rastlant›lar›n bir-

birine eklenmesiyle oluflmufl olmas› mümkün de¤ildir. Çünkü en bafltan

beri üzerinde durdu¤umuz gibi savunma sistemi tüm elemanlar›yla bir an-

da, eksiksiz var olmad›¤› sürece ifllev göremez. Ve bafltan beri belirtildi¤i

gibi, savunma sisteminin ifllev görememesi de insan›n k›sa süre içinde öl-

mesi anlam›na gelir.

‹kinci olarak evrimcilerin "do¤al seleksiyon" iddias› üzerinde durmak

gerekir. Do¤al seleksiyon do¤al seçme demektir; ve canl›lardaki faydal› de-

¤iflikliklerin seçilip sonraki nesillere aktar›lmas›n› öngörür.

Ancak böyle bir mekanizman›n, kompleks sistemleri izah etmekte son

derece yetersiz kald›¤› konusunda bilim adamlar› da hemfikirdir. Örne¤in

Amerikal› ünlü biyokimya uzman› Michael J. Behe, Darwin's Black Box

(Darwin'in Kara Kutusu) adl› kitab›nda, do¤al seleksiyon ile ilgili flunlar›

söylemifltir:

Eksiltilemez bir biçimde kompleks olan biyolojik bir sistemin varl›¤›, Dar-

win'in evrimine çok güçlü bir tehdit oluflturacakt›r. Çünkü biliyorduk ki,

do¤al seleksiyon sadece zaten önceden de çal›flan sistemleri geçebilir. O

halde, e¤er bir biyolojik sistem aflama aflama oluflmam›flsa, geriye tek bir

alternatif kal›yor demektir. Tek seferde tam ve eksiksiz bir flekilde ortaya

ç›km›flt›r ki, do¤al seleksiyonun bunda hiçbir rolü yoktur.12

Gerek teorinin kurucusu Darwin, gerekse günümüzün pek çok bilim

adam› do¤al seleksiyon mekanizmas›n›n evrimlefltirici bir gücü olmad›¤›n›

bizzat kendileri de itiraf etmifllerdir:

Charles Darwin:

Teorimle ilgili güçlükler ve itirazlar flöyle s›n›flanabilir:... Do¤al Seçmenin

bir yandan zürafan›n kuyru¤u gibi sinek kovmaya yarayan pek az

önemli bir organ, ve öte yanda, göz gibi flafl›las› bir organ türetebildi¤ine

inanabilir miyiz?13
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Günümüzün önde gelen evrimcilerinden biri olan, jeoloji ve paleoant-

ropoloji profesörü Stephen Jay Gould ise do¤al seleksiyonun evrimlefltirici

gücü olamayaca¤›n› flöyle ifade eder:

E¤er evrimin her biri do¤al seleksiyon taraf›ndan desteklenen uzun bir

ara aflamalar dizisi içinde ilerlemesi gerekiyorsa, nas›l yoktan böyle ay-

r›nt›l› bir fley elde ediyorsunuz? Bir kanad›n %2'si ile uçamazs›n›z. Bafl-

ka bir ifadeyle, sadece (flu an onlar› gözlemleyemedi¤imiz için) çok daha

ayr›nt›l› formlarda kullan›labilen yap›lar›n bu bafllang›ç aflamalar›n›

do¤al seleksiyon nas›l aç›klayabiliyor? Bu aflamada bir nokta di¤erlerin-

den önde geliyor: bafllang›ç evrelerinin ç›kmaz›. Mivart bu problemi en

önemli problem olarak saptad› ve bu bugün hala devam ediyor.14

Peki böyle bir sistemin oluflumu neo-Darwinizm'in iddia etti¤i gibi,

"mutasyonlar" ile aç›klanabilir mi? Acaba peflpefle oluflan mutasyonlar so-

nucunda böylesine mükemmel bir sistem meydana gelmifl olabilir mi? 

Bilindi¤i gibi mutasyonlar, canl›lar›n genetik flifrelerinde, çeflitli d›fl et-

kenler sonucu meydana gelen bozulma ve tahribatlard›r. Mutasyonlar›n ta-

mam› canl›n›n DNA's›nda programl› olan genetik bilgiye zarar verir ve hiç-

bir yeni genetik bilgi eklemezler. Dolay›s›yla, mutasyonlar›n hiçbir geliflti-

rici ve evrimlefltirici özellikleri yoktur. Bu gerçek de günümüzde pek çok

evrimci taraf›ndan istenmeden de olsa dile getirilmektedir. Bu evrimciler-

den biri olan, California Üniversitesi'nden genetikçi John Endler flöyle bir

itirafta bulunur:

Mutasyonlarla ilgili çok fazla fley biliyor olsak da, evrim gibi o da hala bir

"kara kutu" görünümündedir. Evrimde yeni biyolojik fonksiyonlar›n olufl-

mas›na pek rastlanmaz ve bunlar›n kökeni de zaten bilinmemektedir.15

Ünlü evrimci Frans›z biyolog Pierre P. Grassé ise mutasyonlar›n say›-

s›n›n da sonucu de¤ifltirmeyece¤ini flöyle itiraf eder: 

"Ne kadar çok say›da olursa olsunlar, mutasyonlar herhangi bir çeflit ev-

rim üretemezler."16

Aç›kça görülüyor ki, küçücük hücrelerin sahip olduklar› ola¤anüstü

özelliklerin, sergiledikleri ak›l almaz baflar›lar›n tesadüflerle, mutasyonlarla,

evrimci safsatalarla aç›klanmas› gerek bilime gerekse ak›l ve mant›¤a bütü-

nüyle ayk›r›d›r. Bugün insan zekas›n›n ulaflt›¤› en son nokta dahi, hücreler-

de sergilenen ak›l karfl›s›nda çok sönük kalmaktad›r. 
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Canl›larda, evrimle hiçbir biçimde aç›klanamayan bu tür binlerce üs-

tün ak›l gösterisi karfl›s›nda, pek çok bilim adam›, zaten tereddüt içinde sa-

vunduklar› evrime olan güvenlerini günden güne yitirmektedir. Ne ilginç-

tir ki, bu güvensizliklerini de her f›rsatta dile getirmekten kendilerini ala-

mam›fllard›r. Kendileri de bu gerçeklerin fark›nda olan araflt›rmac›lar›n ço-

¤u, evrimci aç›klamalar›n avuntu ve göz boyamadan baflka bir fley olmad›-

¤›n›n fark›ndad›r. Moleküler biyoloji alan›nda tan›nm›fl bir araflt›rmac› olan

Klaus Dose flöyle demektedir:

Hayat›n kökleri üzerindeki 30 y›ll›k kimya ve moleküler evrim araflt›rma-

lar› problemin çözümünden çok, durumun ciddiyetini anlamam›za yol

açt›. fiu andaki teoriler ve deneylerin hepsi ya baflar›s›zl›kla sonuçlan›yor

ya da görmek istemediklerimizi ortaya ç›kar›yor.17

Hatta ayn› güvensizli¤i, yaklafl›k 150 y›ld›r süregelen evrim teorisinin

kurucusu olan Darwin bile yaflam›flt›r:

Bazen bir konuyu y›llarca inceledikten sonra gayet delice bir doktrine va-

ran, sonra da bu doktrin do¤rultusunda hem kendilerini hem de baflka-

lar›n› inand›rmaya çal›flan baz› insanlar› düflünüyorum da kendimin

de bu manyaklardan birisi oldu¤umdan biraz korkuyorum.18

Aç›kça ortadad›r ki, evrendeki herfley gibi sistemin bu yönü de yine

üstün güç ve ak›l sahibi olan Allah'›n kontrolü alt›ndad›r. ‹nsano¤lunun ak-

l›n›n henüz bunu çözememifl olmas› da konunun, insan›n kavrayabilece-

¤inden çok daha üstün bir akl›n yani Allah'›n ürünü oldu¤unun kan›t›d›r.

‹nsanlar›n yüzy›llard›r tart›flarak bir sonuca varamad›klar›, mant›kl› iza-

h›n› yapamad›klar› konular›n cevab› asl›nda çok basittir. Cevap ne tesadüf-

ler, ne do¤al seleksiyon ne de mutasyonlardad›r. Hiçbiri ne bir hayat ne de

hayat›n devaml›l›¤›n› sa¤layacak bir sistem meydana getiremezler. 

Kuran'da bu ve bunun gibi tüm sorular›n cevab› 1400 sene önce ve-

rilmifltir. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah, evrendeki herfleye oldu¤u gibi,

hücrelerimize de boyun e¤dirmifltir; 

Gerçekten sizin Rabbiniz, alt› günde gökleri ve yeri yaratan, sonra

arfla istiva eden Allah't›r. Gündüzü, durmaks›z›n kendisini kovala-

yan geceyle örten, Günefl'e, Ay'a ve y›ld›zlara Kendi buyru¤uyla bafl

e¤direndir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yaln›zca)

O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir. (Araf Suresi, 54) 

ADNAN OKTAR 107



kudu¤unuz bu kitapta sizlere içinizdeki ordunun, yani savunma sis-

teminin pek bilinmeyen yönleri anlat›ld›. Ancak vücuttaki bu savun-

ma hücrelerinin yapt›klar› ola¤anüstü ifllerin karmafl›k detaylar›ndan çok,

bunlar› nas›l yapt›klar› üzerinde duruldu. "Elektron mikroskobunun yard›-

m› olmaks›z›n göremeyece¤imiz kadar küçük varl›klar›n savunma sistemi

gibi son derece kompleks bir yap›y› nas›l oluflturabildikleri" sorusunun ce-

vab› arand›. Daha da derine inerek, sistemi oluflturan hücrelerin ilk olarak

nas›l meydana geldikleri araflt›r›ld›. 

Savunma hücrelerinin hepsi bafllang›çta normal birer hücre iken, çe-

flitli e¤itimlerden geçip, sonucunda bir nevi yeterlilik s›nav›na tabi tutulur-

lar. Ancak düflman› tan›yabilen, vücudun kendi hücrelerine karfl› mücade-

leye girmeyen hücrelere yaflama izni verilir. Peki ilk hücre ne zaman, nas›l

oluflmufl ve onu ilk defa kim s›nava tabi tutmufltur? Yapmas› gerekenleri

kim ö¤retmifltir?

Karfl›l›kl› konuflmak, anlaflmak, plan yapmak ve bu planlar do¤rultu-

sunda mükemmel bir organizasyon ile hareket etmek gibi vas›flar›n hücre-

lerden veya organlardan beklenemeyece¤i aç›kt›r. Düflünün ki burada söz

konusu olan, birçok organ ve bir trilyon kadar hücredir. Hiç tart›flmas›z, bir

trilyonluk insan toplulu¤u, böylesine kusursuz bir biçimde organize olarak

hareket edip yapacaklar›n› aksatmadan, unutmadan, flafl›rmadan, karmafla

ç›karmadan savunma yapmak gibi zorlu bir görevi asla yerine getiremez. 

Burada kesin olarak kabul edilmesi gereken tek bir gerçek vard›r ki o

da, tüm hücrelerin do¤adaki küçük, büyük istisnas›z herfley gibi sonsuz bir
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güç, bilgi ve ak›l sahibi olan Allah taraf›ndan özel olarak yarat›ld›klar›d›r. 

... O, her fleyi yaratm›flt›r. O, her fleyi bilendir. (Enam Suresi, 101)

Zaten tüm aç›kl›¤›yla ortada olan bu gerçek, bu kitapta bir kez daha

gözler önüne serildi. 

Gördük ki, anne karn›ndaki bebek bile, savunma sistemindeki eksik-

likleri annesinden ald›¤› antikorlarla tamamlar. Ama böyle bir imkan› olma-

d›¤› ya da ayn› eksiklikler yetiflkin halinde de devam etti¤i takdirde haya-

t›n› devam ettirebilmesi söz konusu olamaz. ‹nsan nesli ve say›s›z canl› tü-

rü hala var olduklar›na göre savunma sistemi, bu kitapta s›kça vurguland›-

¤› gibi, tüm canl›larda en bafl›ndan beri eksiksiz ve kusursuz bir biçimde

var olmufltur. Aflama aflama evrimleflerek oluflmam›flt›r. K›sacas› savunma

sistemi gibi her parças›, her hücresi, her ferdi birbiriyle ba¤lant›l›, içiçe geç-

mifl son derece kompleks bir sistem hiçbir flekilde milyonlarca y›ll›k bir sü-

reç içinde küçük küçük tesadüfi eklemelerle meydana gelemez. 

Vücudumuzda her an iflleyen say›s›z mucizevi sistemlerin biri ya da

birkaç› hakk›nda bilgi sahibi oldu¤u halde bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›ld›-

¤›n› inkar eden ve herfleyin rastlant›lar sonucu ortaya ç›kt›¤›n› iddia eden

bir kimse, asl›nda yaklafl›k 1400 y›l önce Kuran'da tan›mlanm›fl bir karak-

ter türüne mensup oldu¤unun fark›nda de¤ildir. Allah bu tür insanlar›n, al-

g› ve kavray›fllar›ndaki eksiklik nedeniyle aç›k ve net gerçekleri göreme-

diklerini Kuran'da bildirmifltir:

... Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler... (Araf Sure-

si, 179) 

Hatta bu durumdan kendilerinin de haberdar oldu¤unu Allah birçok

ayetinde belirtmifltir:

Dediler ki: "Bizi kendisine ça¤›rd›¤›n fleye karfl› kalblerimiz bir ör-

tü içindedir, kulaklar›m›zda bir a¤›rl›k, bizimle senin aranda bir

perde vard›r..." (Fussilet Suresi, 5)

‹nkar edenlerin bir kesimi de kastedilen gerçe¤i tüm ç›plakl›¤›yla gö-

rür ancak, kas›tl› olarak bunu gizlemeye çal›fl›r. Evrimle ilgili bu kadar çok

senaryo haz›rlanmas›n›n alt›ndaki sebep de asl›nda budur. Çünkü Allah'›n

varl›¤› ve büyüklü¤ü kabul edildi¤i takdirde, O'na boyun e¤meleri gereke-
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cektir ki bu, kibirli kimseler için çok zordur. Allah'a karfl› cahilce bir bü-

yüklenme içerisinde olan bu insanlar›n durumu da Kuran'da aç›kça ifade

edilmifltir: 

Vicdanlar› kabul etti¤i halde, zulüm ve büyüklenme dolay›s›yla

bunlar› inkar ettiler... (Neml Suresi, 14)

Allah'› inkar etme u¤runa evrim gibi bir yalan› ayakta tutmaya çal›flan-

lar›n ortaya att›klar› teoriler bilimsel ve mant›kl› olmaktan uzakt›r. Öyle ki,

savunma sistemi gibi karmafl›k ve çok yönlü bir sistemin, tek bir antikor-

dan yavafl yavafl meydana geldi¤ini savunabilecek kadar gülünç izahlar or-

taya atabilmektedirler.  

‹çine düfltükleri durumun bilincine varmaya bafllayan bir k›s›m bilim

adam› ise, bu tarz izahlar›n kendilerini küçük düflürdü¤ünü fark ederek ya-

vafl yavafl evrimci çevrelerden uzaklaflmaya bafllam›fllard›r.

Bir k›sm› ise, teorinin do¤rulu¤unu kabul ettikleri için de¤il, fakat or-

tada -Allah'›n varl›¤›n› inkar etmelerine zemin haz›rlayacak- baflka bir teori

olmad›¤› için buna inand›klar›n› söylemektedirler. 

Oysa herhangi bir teorinin peflinden gitmek gibi bir zorunluluk yok-

tur. Evrenin ve tüm içindekilerin nas›l var oldu¤u merak edildi¤inde, yal-

n›zca aç›k bir biçimde görünen gerçeklerin, hür bir ak›l ve objektif bak›fl

aç›s›yla de¤erlendirilmesi yeterli olacakt›r.

Bu kitapta üzerinde s›kça duruldu¤u gibi, evrim teorisinin iddialar›n›

ispatlayan hiçbir deney, gözlem ya da somut bulgu yoktur. Biyoloji, biyo-

kimya, mikrobiyoloji, genetik, paleontoloji, anatomi gibi bilim dallar› bu-

gün evrimin hiçbir zaman yaflanmam›fl ve hiçbir zaman gerçekleflmesi

mümkün olmayan, hayal ürünü bir varsay›m oldu¤unu ortaya koymufltur. 

Bugün tüm bilim dallar›nda yap›lan çal›flmalar, yerde ve gökte var

olan canl› cans›z tüm varl›klar›n ancak sonsuz akla, bilgiye ve kudrete sa-

hip üstün ve güçlü bir Yarat›c› taraf›ndan var edildiklerini göstermifltir. Kufl-

kusuz bu gerçe¤i görmek ve evrim gibi uydurma teorilerin gerçek d›fl›l›¤›-

n› anlamak için, bilimin ve teknolojinin bu derece geliflmifl olmas› da ge-

rekmez. ‹ster ilk ça¤larda, ister Ortaça¤da, dünya tarihinin hangi dönemin-

de olursa olsun, temiz bir akla ve vicdana sahip olan herkes için Allah, tüm

evrende kendi varl›¤›n›n ve yarat›fl›n›n delillerini sergilemifltir:
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fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün art

arda geliflinde, insanlara yararl› fleyler ile denizde yüzen gemiler-

de, Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra

diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› es-

tirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmifl bulutlar› evirip çe-

virmesinde düflünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Ba-

kara Suresi, 164)

Bu ayette anlat›lanlar›n kavrayabilen ak›l sahibi insanlara düflen ise,

hücrelerden dev galaksilere kadar tüm kainatta görülen apaç›k "yarat›l›fl

gerçe¤i"ni Kuran'da bildirilen flu sözlerle sürekli hat›rlatmakt›r:

... Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir, onlar› Kendisi yarat-

m›flt›r ve ben de buna flehadet edenlerdenim. (Enbiya Suresi, 56)
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek amac›yla

ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan baflka

bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia

eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤u-

nun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm ev-

reni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›fl-

t›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen pro-

paganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›-

na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara

dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bi-

lim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda

giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra

yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya

koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir.

Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan

gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›-

lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok çal›fl-

mam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz.

Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte ya-

rar vard›r. 



Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na kar-

fl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n

gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda ya-

y›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerinde-

ki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu.

Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde kü-

çük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; ken-

disinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in

kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, te-

ori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›la-

ca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu

kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam

aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incelene-

bilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›kla-

yamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrim-

lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l ön-

ce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türü-

nü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden

bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› so-
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rulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk

basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya

ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan,

do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Ya-

ni teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre

ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r›

bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir yap›-

ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane je-

nerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin

yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir düflüncey-

di. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n

üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan fare-

lerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z

maddelerden türeyebildi¤ine bir delil say›-

l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki,

etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden

oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar›

gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›-

n› yazd›¤› dönemde ise, bakterilerin cans›z

maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim

dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanma-

s›ndan befl y›l sonra, ünlü Frans›z biyolog

Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu
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inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonu-

cunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat olufl-

turabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." (Sidney

Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York:

Marcel Dekker, 1977, s. 2)

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun süre

direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› ortaya

ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha

da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birta-

k›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etme-

ye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu iti-

raf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teori-

sinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r." (Ale-

xander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications,

1953 (Reprint), s.196)

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözü-

me kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü,

Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller,

ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene-

¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda

kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi. O y›llarda evrim

ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve de-

neyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u,

ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›. ("New Evidence on Evolution of Early At-

mosphere and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c. 63,

Kas›m 1982, s. 1328-1330)

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. (Stanley Miller, Molecular

Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecu-

les, 1986, s. 7)
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Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütü-

len tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998

y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sa-

hip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat

yeryüzünde nas›l bafllad›? (Jeffrey Bada, Earth, fiubat 1998, s. 40)

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir açma-

za girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz

derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun

yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dün-

yan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirile-

rek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla

aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan protein-

lerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir

protein için, 10
950

'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›k-

lar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve ge-

netik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹n-

san DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er say-

fadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu enzim-

lerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbiri-

ne ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de

ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u se-

naryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. 

San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel,

Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöy-

le itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-

HARUN YAHYA116



lerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak

oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olma-

dan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yafla-

m›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› so-

nucuna varmak zorunda kalmaktad›r. (Leslie E. Orgel, The Origin of

Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise,

bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek ge-

rekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini

aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrim-

lefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" me-

kanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden

de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücadele-

si içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düflün-

cesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik

sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik

sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma,

geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dö-

nüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce

sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon

hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›. (Charles Darwin, The Ori-

gin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,

1964, s. 189)
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Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi döne-

minin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevapla-

maya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog Lamarck'a

göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki

nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni tür-

ler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türe-

mifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden ne-

sile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› ki-

tab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara

dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Fac-

simile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184)

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle ke-

sinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere aktar›l-

mas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve

dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n son-

lar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwi-

nizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal›

de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon

gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ek-

ledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neo-

Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu

canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n

"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda olufl-

tu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel ger-

çek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her zaman

için canl›lara zarar verirler.

HARUN YAHYA118



Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir. Ame-

rikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meyda-

na gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonla-

r›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yük-

sek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rast-

lant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatin-

de meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir.

Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacak-

t›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir. (B. G. Ranga-

nathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988)

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren mu-

tasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü.

Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutas-

yonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylar-

d›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tah-

rip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise,

Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek

bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Ev-

rim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl

olamaz.
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anten ayak

Evrimciler yüzy›l›n
bafl›ndan beri sinekleri
mutasyona u¤ratarak,

faydal› mutasyon örne¤i
oluflturmaya çal›flt›lar.

Ancak ony›llarca süren
bu çabalar›n sonucunda

elde edilen tek sonuç,
sakat, hastal›kl› ve

kusurlu sinekler oldu.
Yanda, normal bir

sine¤in kafas› ve en
sa¤da mutasyona

u¤ram›fl di¤er bir sinek.



Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en

aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Önce-

den var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün tür-

ler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlar-

ca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe ilerle-

mifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara tür-

ler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir  yandan

da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›-

lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yandan da

baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bun-

lar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar ol-

mal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu teorik yara-

t›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›lar›-
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Evrim teorisi, canl› türleri-
nin yavafl de¤iflimlerle bir-
birlerinden evrimlefltikleri-
ni iddia eder. Oysa fosil
kay›tlar› bu iddiay› aç›kça
yalanlamaktad›r. Örne¤in
530 milyon y›l önce baflla-
yan Kambriyen devirde,
birbirinden çok farkl› olan
onlarca canl› türü bir anda
ortaya ç›km›flt›r. Yandaki
çizimde tasvir edilen bu
canl›lar çok kompleks ya-
p›lara sahiptirler. Jeolojik
dilde "Kambriyen Pat-
lamas›" olarak tan›mlanan
bu gerçek, yarat›l›fl›n aç›k
bir delilidir.



n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucu-

be canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir.

Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çe-

flitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n

kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. (Charles

Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Har-

vard University Press, 1964, s. 179)

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastlana-

mam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgular,

evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, ek-

siksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

mas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,

türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan

gruplar görürüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record",

Proceedings of the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133)

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl formu

olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in

öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› göste-

ren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimlefl-

ti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek

aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog

Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek

yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mü-

kemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olma-

m›flt›r. E¤er  böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerin-
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den önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gel-

mifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya

ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl

olmalar› gerekir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York:

Pantheon Books, 1983. s. 197)

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde

ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insa-

n›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan mo-

dern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 mil-

yon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› ara-

s›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali

olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymunu"

anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte so-

yu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuc-
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Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin
önünde çok büyük bir engeldir.
Çünkü bu kay›tlar, canl› türleri-
nin, aralar›nda hiçbir evrimsel
geçifl formu bulunmadan, bir
anda ve eksiksiz yap›lar›yla or-
taya ç›kt›klar›n› göstermektedir.
Bu gerçek, türlerin ayr› ayr›
yarat›ld›klar›n›n ispat›d›r. 
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kerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü

iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl

kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türü-

ne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.

(Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publicati-

ons, 1970, s. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in

Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani insan

olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopit-

hecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri

ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema hayalidir,

çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla

ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›n-

dan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r"

diyerek bunu kabul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst

Mayr", Scientific American, Aral›k 1992)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas›

oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Aust-

ralopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerin-

de ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. (Alan Walker, Science, c.

‹nsan›n evrimi masal›n› des-
tekleyen hiçbir fosil kal›nt›s›
yoktur. Aksine, fosil kay›tlar›
insanlar ile maymunlar ara-
s›nda afl›lamaz bir s›n›r oldu-
¤unu göstermektedir. Bu
gerçek karfl›s›nda evrimciler,
gerçek d›fl› birtak›m çizim ve
maketlere umut ba¤lam›fllar-
d›r. Fosil kal›nt›lar›n›n üzeri-
ne diledikleri maskeleri
geçirir ve hayali yar› may-
mun-yar› insan yüzler olufl-
tururlar.



207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. bask›, New York: J.

B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambrid-

ge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo

sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllard›r.

(Time, Kas›m 1996)

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n ge-

çersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologla-

r›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n, Darwi-

nist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-

n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,

bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler. (S. J.

Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30)

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "ya-

r› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla

ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli

olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adam-

lar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada may-

munsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna

varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na ka-

dar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilim-

sel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede

bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpaze-

nin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre,

telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insa-

n›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:
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Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-

y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tari-

hinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir

kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine

kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda ka-

bul etmeleri bile mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory

Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19)

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m

insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›n-

dan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz

evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bi-

le anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dolay›-

s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce hüc-

reyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er canl›lar›

ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan

karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir

y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir

canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrim-

cilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay›

onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan

fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol

miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n

içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesin-

ler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir

tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu

kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri gelifl-

mifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim

adamlar›n› koysunlar. 
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Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle

milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir

canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa

hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o variller-

den kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanarya-

lar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambakla-

r›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, ka-

vunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›,

sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden

hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›k-

lar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda bafl-

ka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n›

bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak

Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir saf-

satad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek,

üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise

göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca

cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak düfler.

Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltürülür

ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya

ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkez-

de görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulun-

du¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n

asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir.

Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
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Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tekno-

lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu

anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kal-

d›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu gö-

rüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size

dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon

ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya ça-

l›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar ya-

p›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na ba-

k›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik

ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu

bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemek-

tesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon

sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek

mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k,

ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar
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net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka

görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n

tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran

televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu gö-

rüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce ki-

flinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet  te-

sadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen

oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl kulak,

çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta

kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu

titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen gör-

mede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde gerçek-

leflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de

kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa bey-

nin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses

geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k

bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla bey-

ninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim ol-

du¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yor-

sa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihaz-

lar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu

çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan

binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve ka-

litede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en

kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm›

kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›-

n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan

vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuz-

dur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya
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parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu du-

rum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz

ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük

bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuflla-

r›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›n-

da bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursunuz.

Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›-

n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›-

layan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› al-

ADNAN OKTAR 129

Gözün çal›flabilmesi için tüm bu parçalar›n›n birarada ve eksiksiz 
çal›fl›yor olmas› gerekir.



g›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu

fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni

oluflturan sinirler, ya¤ ta-

bakas› ve sinir hücreleri-

ne ait de¤ildir. ‹flte bu

yüzden, herfleyin mad-

deden ibaret oldu¤unu

zanneden Darwinist-

materyalistler bu soru-

lara hiçbir cevap vere-

memektedirler. Çünkü

bu fluur, Allah'›n yarat-

m›fl oldu¤u ruhtur.

Ruh, görüntüyü sey-

retmek için göze, se-

si duymak için kula¤a

ihtiyaç duymaz. Bunlar›n

da ötesinde düflünmek

için beyne ihtiyaç duy-

maz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i

okuyan her insan›n, beynin için-

deki birkaç santimetreküplük, kap-

karanl›k mekana tüm kainat› üç boyut-

lu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan

korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni

hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n

hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formla-
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r›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin

bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih

boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gün-

deminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutul-

maktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak

göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, materya-

list felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebi-

lecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü

bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewon-

tin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edil-

mifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir

aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de-

¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dün-

yaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kav-

ramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de,

‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. (Richard Le-

wontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books,

9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaflat›-

lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka

hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz madde-

nin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kufl-

lar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin,

balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya-

¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul

eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Dar-

winistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için,

bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise,
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flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sa-

hip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en

kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Al-

lah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin et-

kisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim

ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin ina-

n›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir vari-

lin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n ka-

r›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin,

üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Si-

natra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon

a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma id-

diaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu

nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü"

ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu

derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›ma-

yan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri gör-

melerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› ba-

z› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in

kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yap-

t›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, ba-

z› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz du-

ruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar›

flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onla-

rad›r. (Bakara Suresi, 6-7)
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… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.

(Araf Suresi, 179)

Allah Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insan-

lar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bo-

zulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret   verici bir durum-

dur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve man-

t›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir

yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya

gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz

bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip

olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar›

meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz› kim-

selerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun

aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak

dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insan-

lar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle kar-

fl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder.

Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini

büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la - Hz.

Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifllerdir. An-

cak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n

bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›fl-

t›r: 
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Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verin-

ce) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p

yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduk-

lar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller

olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek et-

kileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile,

söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün et-

kisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bun-

lar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse

gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük

duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve

ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Mug-

geridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamak-

tad›r:

Geçmifl zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›fllar› ne derece garip ve ak›l almazsa
günümüzde Darwinistlerin inan›fllar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwinistler tesa-
düfleri ve cans›z fluursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul ederler hatta bu inanca bir

dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.
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Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda,

gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri

olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir

hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle kar-

fl›layacakt›r. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand

Rapids: Eerdmans, 1980, s.43)

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tar-

ihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r.

Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n

üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen bir-

çok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmek-

tedir.

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden

baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, her fleyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olans›n." 

(Bakara Suresi, 32)
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