










YAZAR VE ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Anka-
ra'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bö-
lümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilim-
sel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra,
yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini
ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n›
ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› top-
lam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çev-

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

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Ha-
run ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitapla-
r›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembo-

lik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-›
Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de ha-
tem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm ça-
l›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edin-
mifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n›
tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak sustura-
cak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve
kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin

bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n
tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar›

Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani ko-
nular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc›

sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygula-
malar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-
tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonez-
ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹span-
ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,

Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya ka-
dar 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), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek
çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmekte-
dir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman
etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan,
inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve
ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz
edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi
biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve
felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra sa-
vunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütül-
müfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup
olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayeti-
ne vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhan-
gi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini
sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli
bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla mey-
dana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etki-
si olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden
olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yöne-
lik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Ha-
run Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak ol-
du¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel
kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri ezi-
yetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, din-
sizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n,
insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha
fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizme-
tin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç
kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.
yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, gü-
zellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r



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

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

dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n›

kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmgufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir al-

datmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizme-

tin tüm insanlar›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

bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

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

r›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetle-

rini 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 yetmi-

fle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m saye-

sinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini red-

detme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçek-

lerden etkilenmekte 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 okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübe-

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

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

mas›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 et-

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

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

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

okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser ol-

du¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak biriki-

minin bulundu¤una flahit olacakt›r.

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

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

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

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

birazdan çok genifl ve mu-

cizevi bir dünyaya ad›m ata-

caks›n›z. Bu dünyan›n sizi çok yak›ndan ilgilendiren

önemli bir özelli¤i var. Siz flimdiye kadar bunu hiç fark etme-

mifl olabilirsiniz ancak bu kalabal›k dünyan›n trilyonlarca say›-

daki iflçisi sizin için hiç durmadan çal›fl›yor. fiafl›rd›n›z de¤il mi? 

Bu ola¤anüstü dünya; kendi vücudunuz ve sizin için çal›flan ifl-

çiler de hücrelerinizdir. Bedeninizin her noktas› hücrelerden mey-

dana gelir. fiu anda vücudunuzda sizin emrinizde çal›flan tril-

yonlarca hücreniz var. Hatta siz bu yaz›y› okurken de onlar

durmaks›z›n çal›fl›yorlar. Örne¤in bu kitab› okuyabilme-

niz için göz hücreleriniz aral›k vermeden ifllemler

yap›yor, ellerinizdeki kas hücreleriniz ki-

tab› tutmak için birlikte

ÇÇ
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hareket ediyorlar. Siz nefes al›p verirken önce nefes boru-

nuzdaki hücreler, sonra akci¤erinizdeki hücreler çal›fl›yor.

Ayn› anda midenizdeki hücreleriniz de belki birkaç saat

önce yedi¤iniz yiyecekleri sindirmek için u¤rafl›yorlar.

Bu anlatt›klar›m›z vücudunuzda tek bir an bile dur-

madan gerçekleflen ifllemlerden sadece birkaç›. Bunlar›n

tümü siz hiç fark›na varmadan gerçeklefliyor. Peki trilyon-

larca hücre nas›l olup da biraraya geliyor, hepsi ne yapaca-

¤›n› nereden biliyor ve ayn› anda çal›flarak tüm bu

Vücudumuz her biri farklı görevler üstlenmiş çeşitli hücrelerden meydana ge-

lir. Yukarıdaki şemada  vücudumuzda yer alan bazı hücre çeşitleri görülmekte-

dir. Bu hücreler birlikte çalışarak yaşamamızıı sağlarlar.

YAPISAL BA⁄
DOKUSU HÜCRES‹

S‹N‹R 
DOKUSU KAS DOKUSU

EP‹TEL DOKU

ba¤ dokusu hücresi

k›k›rdak hücresi

kalp kas› hücresi

iskelet kas hücresi

düz kas hücresikemik hücresi mide hücresi bir çeflit böbrek
hücresi

baflka bir çeflit
böbrek hücresi

Adnan Oktar
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ifllemleri yap›yor? Üstelik hiç ka-

r›fl›kl›k ç›km›yor. Hiçbir hücreniz

baflka bir hücrenizin iflini yap-

maya kalkm›yor ya da "ben bu

ifli yapmak istemiyorum" demi-

yor. Hepsi bir yana, bedeninizde-

ki bütün ifllemler ola¤anüstü bir

süratle gerçeklefliyor.

Biraz sonra vücudumuzda

gerçekleflen; besinlerin sindiril-

mesi, nefes alma, görme, duyma

gibi günlük ifllemlerin ne kadar

ola¤anüstü oldu¤unu birlikte in-

celeyece¤iz. Hücrelerimizin bu

ifllemler s›ras›nda kimi zaman

bir kimyager gibi kimyasal mad-

deler ürettiklerine, kimi zaman

bir mühendis gibi hesaplamalar

yapt›klar›na, kimi zaman baflka

bir hücrenin ihtiyaçlar›n› karfl›-

lamak için çal›flt›klar›na flahit

olaca¤›z.

VEVE
HÜCRELER‹M‹ZHÜCRELER‹M‹Z
M‹KROSKOPM‹KROSKOP
ALTINDA...ALTINDA...

s in i r  hücres is in i r  hücres i

kan hücres ikan hücres i

göz hücres igöz hücres i

Harun Yahya
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Bütün bu ifllemleri gözü-

müzle göremeyece¤imiz kadar

küçük olan hücrelerin baflarma-

s› çok hayret uyand›r›c› bir

durumdur. Üstelik vücudu-

muzdaki hücreler hiç yard›m

almadan bu önemli iflleri ba-

flar›rlar. Hücrelerimiz bizim

gibi birer insan de¤ildir. Onlar ne birbirlerini görebilir, ne

iflitebilir, ne de "ak›ll› bir ifl yapay›m" diye düflünüp karar

alabilirler. Ne gözleri ne kulaklar› ne de beyinleri vard›r.

Biraz sonra detayl› olarak anlataca¤›m›z gibi kimyasal

formülleri bilir, bu formüllere göre maddeler üretirler an-

cak kimya e¤itimi almam›fllard›r. Fizik kurallar›n› bilirler,

›fl›¤› ayarlay›p görmemizi sa¤larlar ancak fizik

e¤itimi de almam›fllard›r. O halde tüm bunlar›

nas›l baflarmaktad›rlar?

Elbette ki hücrelerimiz ileride hayranl›k-

la okuyaca¤›n›z bütün bu ifllemleri kendi

ak›llar› sayesinde yapamazlar.

Bunlar› zaman içinde tesadü-

fen ö¤renemeyeceklerini de he-

men anlam›fls›n›zd›r.

Adnan Oktar
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Ama biz, gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu

varl›klar›n fluurlu hareketleri sayesinde yaflam›m›z› sür-

dürürüz. Bütün bunlar bizim çok önemli bir gerçe¤i anla-

mam›z içindir. Hücrelerimize tüm bu ifllemleri yapt›ran,

onlara neler yapacaklar›n› ö¤reten çok üstün bir ak›l sa-

hibi vard›r. Bu sonsuz akl›n sahibi bizi çok seven, bizim

her türlü eksikli¤imizi ve ihtiyac›m›z› bilen, herfleyi yara-

tan Allah't›r.

VVücudumuzun gözle görülmeyecek ka-
dar küçük olan her bir hücresinde afla¤› -
daki laboratuvarda yap›llan ifllemlerin
tamam›, hatta daha fazlas› yap›l›r.

Harun Yahya
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Vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin her biri Allah'›n

kusursuz plan› sayesinde zor görevlerini eksiksizce yerine

getirir. Böylece biz de hiçbir aksakl›k olmadan yaflam›m›z›

devam ettiririz. Sizin her sabah okula gitmek için uyanma-

n›z, yedi¤iniz bal›n flekerli tad›n› hissetmeniz, hiç zorlanma-

dan nefes alman›z, sonra okulun bahçesinde koflup, arka-

dafllar›n›zla oyun oynayabilmeniz, yaz› yaz›p, bu kitab› oku-

yabilmeniz ve daha yapt›¤›n›z birçok fley Allah'›n size olan

merhametinin ve flefkatinin bir sonucudur.

ççç ee kk ii rr dd ee kk

rr ii bb oo zz oo mm

Resimde bir hücrenin içini görüyorsunuz. Tam ortada hücrenin çekirdeği var-
dır. Çevresindekiler ise hücrede görev yapan diğer parçalardır.

Adnan Oktar
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Allah dünyadaki herfley gibi sizi de

kusursuz yaratm›fl ve ihtiyac›n›z olan

herfleyi vermifltir. Bu nedenle yapmam›z

gereken de bize, her biri dünyadaki en gü-

zel hediyelerden çok daha de¤erli olan ni-

metleri veren Rabbimize sürekli flükret-

mektir.

Bunun için de Allah'›n bize sunduklar›n› iyice düflün-

memiz gerekir. Allah bize yol gösterici olarak gönderdi¤i

Kutsal Kitab›m›z Kuran'daki ayetlerde insanlar›n düflün-

mesi için birçok konudan örnekler vermifltir. Bir ayette

Allah bize flöyle buyurmaktad›r:

fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece

ile gündüzün art arda geliflinde, insanlara yararl›

flfleyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'›n ya¤d›r-

d›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra di--

riltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda,

rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyyun

e¤dirilmifl bulutlar› evirip çevirmesinde düflünen

bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Bakkara

Suresi, 164)

‹flte bu kitapta vücudumuz hakk›nda verilecek bilgi-

leri birlikte düflünece¤iz. Allah'›n ne kadar detayl› ve ku-

sursuz bir insan vücudu yaratt›¤›n› inceleyece¤iz. Kitab›

Harun Yahya
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bitirdikten sonra Allah'› daha çok sevecek

ve O'na daha çok flükredeceksiniz. Çevre-

nizdeki düflünmeyen insanlara flafl›racak

ve bildiklerinizi onlara da anlatarak dü-

flünmelerini isteyeceksiniz.

AKILLI TASARIM yani YARATILIfi

Çocuklar, 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'›n tüm evrende kusursuz bir tasar›m yaratm›fl ol-

mas›, Rabbimiz'in önce plan yapt›¤› daha sonra yaratt›¤›

anlam›na gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin

Rabbi olan Allah'›n yaratmak için herhangi bir 'tasar›m'

yapmaya ihtiyac› yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve yarat-

mas› ayn› anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münez-

zehtir. Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤in-

de, onun olmas› için yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayet-

lerde flöyle buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "OL"

demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi,  82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r.

O, bir iflin olmas›na karar verirse, ona yalln›zca "OL"

der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Adnan Oktar
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itab›n giriflinde

vücudunuzun trilyon-

larca hücrenin biraraya

gelmesiyle olufltu¤unu anlatm›flt›k. Ancak bu, hemen

okunup, üzerinden geçilecek bir rakam de¤ildir. Trilyon

say›s› çok büyük miktar› ifade eder. Her yetiflkin insan›n

vücudunda toplam 100 trilyona yak›n hücre vard›r. Ancak bu

hücreler çok küçük olduklar› için bizim bedenimiz dev boyut-

larda de¤ildir. fiimdi verece¤imiz örne¤i okudu¤unuzda, hüc-

relerin ne kadar küçük oldu¤unu daha iyi anlayacaks›n›z.

Vücudumuzdaki hücrelerin bir milyon tanesi biraraya

geldi¤inde ancak bir i¤ne ucu kadar yer kaplar. Bu

kadar küçük olmas›na ra¤men hücrenin nas›l

bir yap›ya sahip oldu¤u henüz tam

olarak çözülememifltir. Bilim

KK
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adamlar› hala hücrenin içindeki

sistemleri araflt›rmaktad›rlar.

Sizi oluflturan ilk hücre,

anne ve baban›zdan gelen bi-

rer tane hücrenin, annenizin

bedeninde birleflmesiyle or-

taya ç›kar. Bu hücre hiç

durmadan bölünür ve bir

süre sonra önce küçük bir

et parças› haline gelir.

Sonra bu et parças›n›

oluflturan hücreler

de bölünmeye de-

vam ederler ve

yavafl yavafl

vücudunuz fle-

killenmeye bafllar.

Oluflan her yeni hücreniz

farkl› bir flekle girer. Biri kan hücresi olurken, di¤eri kemik

hücresi, baflka bir tanesi ise sinir hücresi olur. Vücudu-

muzda birbirinden farkl› tam 200 çeflit hücre vard›r. Bu

hücrelerin hepsi asl›nda ayn› parçalardan oluflurlar an-

cak farkl› ifller yaparlar. Örne¤in bacaklar›n›zdaki kas

iii ¤¤ nn ee   uu cc uu
bb üü yy üü kk ll üü ¤¤ üü nn dd ee

bb ii rr   nn ooo kk tt aa dd aa

1  T R ‹ L Y O N
H Ü C R E

.
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hücreleri sizin yürüyebilmeniz

ve koflabilmeniz için yandaki

resimde de gördü¤ünüz gibi

örülmüfl birer halat gibidir. Bu

yap›lar› sayesinde siz topla oy-

narken baca¤›n›zdaki veya ko-

lunuzdaki kaslar afl›r› gerilme-

den dolay› kopmazlar. Kan

hücreleriniz ise yuvarlak disk

fleklindedirler. Bu hücrelerin

görevi, vücut için gerekli olan

oksijeni damarlar› kullanarak

tafl›makt›r. Bu flekilleri saye-

sinde oksijenle birlikte kan da-

marlar›n›n içinden kolayl›kla

ak›p giderler. Deri hücreleriniz

de birbirlerine s›k› s›k› kenetle-

nerek yanyana dizilmifllerdir.

Böylece derimiz mikroplar› ve

suyu geçirmez.

Bunlar gibi di¤er tüm hüc-

relerimiz de tam görevlerine

Üstteki resimdeÜstteki resimde

bölünerek ço¤alan bubölünerek ço¤alan bu

hücreler daha sonra afla¤›dahücreler daha sonra afla¤›da

birkaç tanesini gördü¤ünüzbirkaç tanesini gördü¤ünüz

yüzlerce farkl› hücreyeyüzlerce farkl› hücreye

dönüflür.dönüflür.

kas dokusukas dokusu

kan hücrelerikan hücreleri

sinir hücresisinir hücresi

deri hücreleri

Harun Yahya
18



uygun flekillere sahiptirler. Ancak onlar›n

bu flekillere sahip olmalar› elbette tesadü-

fen olmam›flt›r. Bilgisayarlar›, arabalar›

ya da uçaklar› düflünün. Bu makinelerin

flekillerini, çal›flabilmeleri için gerekli olan

sistemleri tasarlayan biri vard›r. Tüm de-

taylar›, bu makineleri üreten firma teknis-

yenleri düflünür ve planlarlar. Arabalar

yolcular›n en rahat ve güvenli flekilde ha-

reket edece¤i, televizyonlar ise görüntü ve

sesi en kaliteli flekilde izleyicilere ulaflt›racak flekilde üretilir.

Bu durum sadece teknolojik aletler de¤il kulland›¤›m›z her

türlü malzeme için geçerlidir. Masa, sandalye, oturdu¤unuz

bina, kulland›¤›n›z kalem, yemek yedi¤iniz kafl›klar, çatal-

lar… Hepsi bir tasar›m ürünüdür. Her birinin bütün detay-

lar› ince ince hesaplanm›flt›r, hiçbir flekilde tesadüfen orta-

ya ç›kmam›fllard›r. Sizin de bildi¤iniz

gibi bir tasar›m›n ve sonucunda

da bir ürünün ortaya ç›kmas›

için bir akl›n olmas› gerekir.

fiimdi ayn› örne¤i vücudu-

muzdaki hücreler için düflünelim.

Yukarıda gördüğünüz
kabloları bu işi iyi bilen
uzman kişiler yaparlar.

Yani bu kablolar tasarım
ürünnüdür.

Adnan Oktar
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Hücrenin yapısının ne kadar mucizevi ve detaylı olduğunu daha iyi anlamanız
için şöyle bir örnek verrelim: Bir hücre, içinde her türlü çalışma sistemini barındı-
ran bir şehre benzer. Bu şehirde enerjii üreten santraller, gerekli malzemeleri
üreten fabrikalar, üretilen malzemeleri saklayan depolar, ihhtiyaç duyulan mal-
zemeleri taşıyan boru hatları, laboratuvarlar ve rafineriler vardır. İşte hücreleeri-
mizin içlerindeki bu sistemlerin kusursuz şekilde çalışmasıyla hayatımız devam
eder. 
Ancak şunuu unutmayın ki hücrenin büyüklüğü modern bir şehir gibi kilomet-
relerce kare değil, yalnızca milimettrenin 100'de biri kadardır. 

Hücrenin besinini
tafl›yan depolar

Çekirdekçik:
Ribozom yapar ve
depolar

Lizozom: Hücrenin 
sindirim organ›d›r. 
At›klar› ve 
tehlikeli maddeleri
yok eder.Hücrenin içindeki

yap›lara organel ad›
verilir. Hepsinin
hücre içinde farkl›
görevleri vard›r

Hücre çe-
kirde¤i:
Genleri ta-
fl›r ve
hücre faali-
yetlerini
düzenler.

Mitokondri: Hücrenin 
enerji kayna¤›d›r.

Golgi: Bu uzun keseler hücre
d›fl›na gönderilmek üzere
hücre ürünlerini haz›rlarlar.

Ribozom: Bu fabrikalar hücre-
nin kullanmas› için protein
üretirler.



Hücrelerimiz bir televizyondan ya da bafl-

ka bir teknolojik aletten çok daha üstün bir

plana ve iflleyifle sahiptir. Üstelik ola¤a-

nüstü özelliklere sahip olan hücrelerimiz

canl›d›r. Bilim adamlar›, daha önce de söy-

ledi¤imiz gibi, bu küçücük varl›klar›n için-

deki harikulade sistemi henüz tam anla-

m›yla keflfedememifllerdir.

Küçücük bir alanda insan akl›n›n

keflfedemedi¤i böyle bir tasar›m nas›l var

olmufltur diye düflündünüz de¤il mi?

Bu durum, hücrelerimizi çok üstün

bir ak›l sahibinin planlay›p yaratt›¤›n› bize

göstermektedir. Bu üstün akl›n sahibi, bizi

herfleyimizle kusursuz bir flekilde yaratan

Allah't›r.

ÇOCUKLAR!ÇOCUKLAR! Resimleri oklar›n

yönünde takip ederseniz, hücre için-

de nas›l bir düzenle ifllerin yürütül-

dü¤ünü görebilirsiniz.

11 ve 2. kareler: Yabancı
her cisim hücrenin kapı-
larında durdurulur ve de-
netimden geçer.
3. kare: Hücrenin içi işlek
bir fabrika gibidir.
4. kare: Hücrenin tam or-
tasında bilgi işlem mer-
kezi şeklinde çalışan çe-
kirdek vardır.
5. kare: Ayrıca hücrede
rafineri gibi çalışan bir
bölüm de vardır.

11 22 33

44
55
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aha önce kendinize

bu sorular› hiç sormufl

muydunuz?

✓✓✓  fiu an nefes almal› m›y›m?

✓✓✓ Kalbimin pompalad›¤› kan yeterli mi?

✓✓✓ Hangi hücrelerimin, hangi organlar›m›n ne kadar miktarda

enerjiye ihtiyac› var?

✓✓✓ Midem, yedi¤im yiyecekleri ne zaman ö¤ütmeye bafllamal›?

✓✓✓ Gözüme giren ›fl›k ayar› tam gerekti¤i gibi mi?

✓✓✓ Kolumu hareket ettirmek için hangi kaslar›m› oynatsam?

Bu sorular kula¤a garip geliyor de¤il mi? Çünkü hiçbir za-

man biz kendimize bu sorular› sormay›z, hatta ço¤umuz bu

ifllemlerin her an yap›lmakta oldu¤undan haberdar bi-

le de¤ildir. Vücudumuz tüm bu iflleri otomatik

olarak yapar. Bunun için de her yeri-

mizi saran sinir a¤›-

DD
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n› kullan›r. Sinir a¤›, bu sayfalarda gördü¤ünüz sinir

hücrelerinin trilyonlarcas›n›n birbirleriyle birleflmesiyle

oluflur. Vücudumuzun her köflesine ulaflan sinir a¤›n›

afla¤›daki resimde görülen otoyollara ben-

zetebiliriz. Bu a¤ sayesinde beynimizde-

ki hücreler ile ayaklar›m›zdaki kas

hücreleri aras›nda ba¤lant› kurulur

ve vücuttaki bütün hücreler birbirleri

ile haberleflir. Ancak sinir sistemimiz ki-

lometrelerce uzunlukta, çok kavflakl›, çift

katl› yollar› olan, gidifl-geliflin ayr›

yollardan sa¤land›¤› bir otoyoldan

çok daha kapsaml› bir sisteme



sahiptir. Otoyollarda arabalar›n bir böl-

geden baflka bir bölgeye gitmesi gibi, vücudu-

muzdaki sinir a¤› üzerinde de ilerleyen elektriksel sinir

uyar›lar› vard›r. Bu uyar›lar, bir bölgeden di¤er bölgeye

haber tafl›rlar.

Vücut içindeki bu uyar›lar tahmin bile edemeyece¤i-

niz kadar h›zl› hareket ederler. Örne¤in siz kolunuzu kas-

mak istedi¤inizde beyninizden bir elektrik sinyali yola ç›-

kar. Bu karmafl›k yolculuk s›ras›nda sinyal öncelikle omu-

rili¤e u¤rar. Oradan da mesaj›n iletilmesi gereken organa

do¤ru h›zla yol al›r. Kol kas›n›z bütün olarak kas›l›r ve

kolunuz dirsekten bükülür. Tüm bu ifllemler saniyenin

binde biri gibi çok k›sa bir zamanda gerçekleflir. Gözünü-

zü yavaflça aç›p kapaman›z s›ras›nda geçen süre yaklafl›k

olarak 1 saniye oldu¤unu düflünürsek, saniyenin binde

birinin ne kadar k›sa bir zaman

dilimi oldu¤unu daha iyi

Harun Yahya
24



anlar›z. ‹flte bu örnekte oldu¤u gibi vücudun her noktas›-

na ulaflan uyar›lar sinirler vas›tas›yla beyne gönderilir.

Ola¤anüstü bir h›zla vücudunuzun her bölgesinden dur-

maks›z›n beyne haber gider. Böylece siz konuflursunuz,

gülersiniz, koflars›n›z, dondurman›n tad›n› al›rs›n›z, kö-

pe¤inizle oynars›n›z. Bu ifllemleri yaparken arada hiç ke-

sinti olmaz, düflündü¤ünüz fleyi an›nda yapabilirsiniz.

Bakt›¤›n›z anda görür, konufluldu¤u anda duyar, bir cis-

me dokundu¤unuz anda s›cak m› so¤uk mu hemen anlar-

s›n›z. ‹flte bütün bunlar sinir sisteminizin ve beyninizin

mükemmel uyumu sayesinde gerçekleflir.

fiu anda da sinir uyar›lar› flafl›rt›c› bir h›zla çal›fl›yor.

SSiz gün içinde bu hareketleri yapar-
ken vücudunuzdaki sinir hücreleri sü-
rekli hareket halindedir..

Adnan Oktar
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Parmaklar›n›z›n uçlar›n-

daki sinirler elinizde tuttu-

¤unuz bu kitab›n a¤›rl›¤›

hakk›nda beyninize bilgi

yolluyor ve siz kitab› bu

a¤›rl›¤a uygun bir kuvvet-

le kald›r›yorsunuz. Bunun

yan› s›ra gözlerinizden,

burnunuzdan, kulaklar›-

n›zdan, ayaklar›n›zdan ve

vücudunuzun daha pek

çok köflesinden beyninize

uyar›lar geliyor.

‹flte beyniniz bu gelen

uyar›lar› de¤erlendirir ve

her yere gereken cevaplar›

gönderir. Vücudunuz da

bu cevaplara göre hareket

eder. fiimdi tüm bunlar›

bafltan bafllayarak tekrar

düflünelim. Vücudunuzda

ayn› anda birçok ifllem

gerçeklefliyor. Ayn› anda

VVücudunuzu saran sinirler sayesinde
beyninize sürekli uyarılar gelir. Beyin de
bu uyarıları değerlenndirir ve gereken yer-
lere cevaplar gönderir. Hareket edebil-
menizi, görebilmenizi, duyabilmenizi ssağ-
layan işte beynin gönderdiği bu cevap-
lardır.

beyin

omurilik

Harun Yahya
26



kitap okuyorsunuz,

d›flar›dan gelen ses-

leri duyuyorsunuz,

aya¤›n›za sürtünerek

geçen kedinizin yumuflak

tüylerini hissediyorsu-

nuz, meyve suyunun tad›n› al›yorsunuz, kalbiniz at›yor

ve vücudunuzda daha pek çok faaliyet gerçeklefliyor.

Peki bunlar›n hepsini sadece bir-iki saniye için sizin

kontrol etmeniz gerekseydi neler olurdu? Elbette bunlar›n

tümünü ayn› anda kontrol etmemiz mümkün de¤ildir. An-

cak Allah'›n kusursuz yarat›fl› sayesinde beyin ve vücudu-

muzun di¤er bölümleri iflbirli¤i içinde tüm bunlar›, biz hiç-

bir fley yapmadan hallederler. Vücuttan tüm bilgiler uyar›

fleklinde beyne gelir ve bu uyar›lar›n anlam›n›n ç›kar›l›p,

yorumlanmas› gerekir. Ancak bu flekilde siz köpe¤inizin

tüylerinin yumuflakl›¤›n›, rüzgar›n serinli¤ini, içti¤iniz

fleftali suyunun lezzetini, patates k›zartmas›n›n kokusu-

nu hissedersiniz. Peki sizce a¤›rl›¤› 1.5 kiloyu aflmayan bir

et y›¤›n› olan beyninizin bütün bunlar› kendili¤inden yap-

mas› mümkün müdür? Bu elbette imkans›zd›r. Allah'›n

kusursuz yarat›fl› sayesinde beyniniz bu ifllemlerin hepsini

ayn› anda yerine getirebilmektedir.
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BB
ir arkadaşınız

sessizce gelip

farkında ol-

madığınız bir anda ya-

nınızda hızla ellerini

çırparsa gözlerinizi

kırparsınız. Bunun ak-

si mümkün değildir

çünkü bu şekilde göz kırpmak bir refleks hareke-

tidir. Refleks sizin kontrol edemediğiniz ani bir

harekettir. Bu kadar ani olmasının sebebi ref-

leks anında uyarıların beyne kadar gitmeyip, ge-

rekli cevabı omurilikten almalarıdır. Bu, Allah'ın

bizim için yarattığı çok büyük bir nimettir çün-

kü böylece birçok tehlikeden korunmuş oluruz.

Örneğin elimizi sıcak bir bardağa değdirdiğimiz-

de reflekslerimiz sayesinde hızla geri çekebiliriz.

Refleks, Allah'ın vücudun korunması için yarat-

tığı bir güvenlik mekanizmasıdır. Allah'ın ilha-

mıyla sinir uyarıları vücudunuzda saniyede yak-

laşık 9 kilometre gibi bir hızla ilerler ve birçok

tehlikeden korunmuş oluruz. 
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Yere yap-boz parçalar›n› da¤›t›n ve bunla-

r›n dünyaya ait tüm bilgiler oldu¤unu farz edin.

Örne¤in baz› parçalar ›fl›k, baz› parçalar renk,

baz›lar› da sesler olsun. fiimdi bu parçalar› te-

ker teker al›n ve resmi oluflturacak flekilde bir-

lefltirmeye bafllay›n. Sizin uzun uzun düflünerek

yapt›¤›n›z bu ifllemi Allah'›n ilham›yla hareket

eden beyniniz saniyede yüzlerce kere yapar. Na-

s›l m›? 

Beyin gözden, burundan, kulaklardan, de-

riden, a¤›zdan gelen bilgileri al›p biraraya topla-

yarak bir anlam ortaya ç›kar›r. Bunu yapan ise

beyninizdeki 100 milyar sinir hücresidir. Bu

hücreler durmaks›z›n çal›flarak sizin yedi¤iniz

elman›n rengini görmenizi, en yak›n arkadafl›-

n›z›n sesini tan›man›z›, patates k›zartmas›n›n

kokusunu alman›z› sa¤lar.



Yan sayfadaki resimde beynin içinde konuflan, gören,

duyan, koklayan, hareket eden, uyuyan çocuklar görülü-

yor. Ancak elbette bu hayali bir resimdir. Bu resim, beynin

hangi bölgesinde hangi ifllemlerin gerçekleflti¤inin anla-

fl›lmas› için yap›lm›flt›r. Gerçekte beynin içinde var olan

sadece mikroskop alt›nda görülebilen sinir hücreleridir.

Peki, sizce sinir hücreleri en sevdi¤iniz oyunca¤› görebilir

mi veya çikolatal› dondurman›n tad›n› alabilir mi? Elbet-

te böyle bir fley mümkün

de¤ildir. Çünkü sinir

hücreleri incecik iplik gi-

bi et parçalar›ndan olu-

flur. O halde çevremizde-

ki bu mükemmel dünya-

y› yaratan çok üstün

YYanda gördüğünüz, etrafında sa-
çak gibi uzantıları olan bu hücre,
bir sinir hücresidir. Gövdesindenn
uzanan dallanmalar sayesinde
birbirlerine bağlanan milyarlarca
sinir hücresi vücudu bir ağ gibi
sarrar. Sinir uzantılarının birbirle-
riyle birleştikleri yerde de bir boş-
luk oluşur ve sinir uyarılarrı bu
boşluktan diğerine geçerler. 

çekirdekçik

dendritler

çekirdek
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baflka bir güç sahibi olmal›d›r. Bu güç sahibi Allah't›r. Her-

fleyin sahibi olan Allah, etraf›m›zdaki herfleyi kusursuzca

yaratmakta ve bize güzel bir hayat sunmaktad›r. Bize dü-

flen ise bu durumda Rabbimize flükretmektir. Allah, Ku-

ran'da gözlerimizi ve kulaklar›m›z› örnek vererek buna

flükretmemiz gerekti¤ini flöyle bildirmifltir: 

O, sizin için kulaklar›, gözleri ve gönülleri infla eden-

dir; ne az flükrediyorsunuz. (Müminun Suresii, 78)

hareket

konuflma

tat alma

dokunma koklama

uyuma iflitme

denge

görme
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ücudumuzun çal›fl-

mas› için gerekli olan

enerjiyi çeflitli yiyecek ve içe-

ceklerden sa¤lar›z. Ama yedi¤iniz her yiyece¤in, örne¤in

makarnan›n, etin ya da muzun vücutta kullan›labilecek hale

gelmesi için sindirilmesi gerekir. Bu besinler sindirildikten son-

ra art›k vücut hücreleri onlar› kullanmaya bafllar. Muzun ya da

bir elman›n içindeki fleker, hücrelerinize yak›t sa¤lar ve enerjiniz

artar, etin içindeki protein hücrelerinizin geliflmesi yani vücudu-

nuzun büyümesi anlam›na gelir. Bunu anlamak için biraz geç-

mifle dönüp, yeni do¤dunuz halinizi kafan›zda canland›r›n.

Do¤du¤unuzda yaklafl›k 2-3 kilogram a¤›rl›¤›n-

dayd›n›z. 10 yafl›ndayken 30-35, 15 yafl›nday-

ken 40-50, 20-25 yafl›nda ise 50-60 ki-

lo olacaks›n›z.

VV
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Aradaki bu büyük kilo far-

k›n›n sebebi yedi¤iniz besinlerin

içindeki maddelerin zaman

içinde vücuda kat›lmas›d›r. Bu

besinlerin bir k›sm› sizin bisik-

lete binmeniz, koflup oyun oy-

naman›z için gerekli olan enerjiyi

sa¤lar, bir k›sm› ise vücudunuza ek-

lenir ve etinizi, kemi¤inizi oluflturur.

‹fle yaramayan k›s›mlar ise vücuttan

at›l›r. ‹flte bütün bu ifllemler sindirim

sisteminizde gerçekleflir. Mide, ba-

¤›rsaklar, pankreas gibi organlar

sindirimde rol al›rlar.

Sindirim sisteminin çal›flmas›,

petrol rafinelerinin çal›flma prensibi-

ne benzer. Rafinerilere hammadde

olarak gelen petrol, makineler tara-

f›ndan ifllenerek kullan›l›r hale getiri-

lir. Midemize de yedi¤imiz besinler

hammadde olarak girer ve vücudun

kullanabilece¤i hale gelecek flekilde

çeflitli ifllemlerden geçirilir. Mide ve

ba¤›rsaklarda parçalanan besinler

YY AA ŞŞ ::   11
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hücrelerin besin olarak kullanabilece¤i hale gelmifltir ve kan

damarlar› yoluyla tüm besinler ihtiyaç duyulan bölgelere do¤-

ru ilerler.

Petrol rafinerilerinde nas›l tek bir madde farkl› flekillerde

ifllenerek baflka baflka ürünlere; örne¤in arabay› çal›flt›ran

benzine veya spor ayakkab›n›z›n lastik k›sm›na dönüfltürü-

A⁄IZDAN 
BAfiLAYARAK
BA⁄IRSAKLARA
DO⁄RU DEVAM
EDEN S‹ND‹R‹M
KANALININ
UZUNLU⁄U 10
METRED‹R 

Tükürük bezleri niflastan›n
sindirilmesini sa¤layan tü-
kürük salg›s›n› üretirler.

Karbonhidrat içerikli besin

Karbonhidratlar flekere dönüflür.

‹nsülin karaci¤ere glikozu,
glikojen olarak depolamas›n›
bildirir.

‹nsülin karaci¤ere glikojeni
glikoza çevirmesini bildirir.

Kan flekeri düfltü¤ünde,
pankreas karaci¤ere gluka-
gon hormonu gönderir.

Kan flekeri yükseldi¤inde,
pankreas karaci¤ere insülin
hormonu gönderir.

Glikoz kana kar›fl›r.

On iki parmak ba¤›rsa¤›nda
karbonhidratlar daha küçük
parçalara bölünür.

Pankreasta karbonhidratlar›
parçalayan bir baflka enzim
üretilir.

Glikoz karaci¤ere gider.

Karaci¤er glikojen depolar.



lüyorsa, yiyeceklerin içinde-

ki besinler de midede ihtiya-

ca göre ya¤, fleker ve kar-

bonhidrat olarak daha kü-

çük parçalara bölünürler.

Ancak flunu unutmay›n ki siz güzel bir sandviçi yedikten son-

ra midenizde gerçekleflen olaylar, bir rafineride gerçekleflen-

lerden çok daha detayl›d›r. Üstelik biraz sonra okuyaca¤›n›z

bu olaylar bir rafineri gibi dev bir fabrikada de¤il, vücudu-

nuzdaki çok küçük bir alanda gerçekleflir.

Vücudunuzda sindirim ifllemlerinin gerçekleflti¤i yol top-

lam 10 metre uzunlu¤undad›r. Bu, insan boyunun 6-7 kat›

fazla bir uzunluk demektir ki, böyle bir uzunlu¤un bedenimi-

ze s›¤d›r›lm›fl olmas› da çok ola¤anüstü bir durumdur. Bu ka-

dar uzun bir kanal bedenimizin içine nas›l yerlefltirilmifltir?

‹flte bu sorunun cevab›, vücudumuzun yarat›l›fl›nda çok özel

bir tasar›m oldu¤unu bir kere daha ortaya koymaktad›r.

Yan sayfada resmini gördü¤ünüz sindirim kanal›, vücu-

dumuza k›vr›mlarla yerlefltirildi¤i için çok uzun olmas›na

ra¤men çok az bir alana s›¤maktad›r. Bu özel tasar›m herfleyi

yaratan Rabbimizin kusursuz tasar›m›d›r. Sindirim sistemi-

nin bu özelli¤i Allah'›n vücudumuzda yaratt›¤› harikal›klar-

dan yaln›zca bir tanesidir.
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Bunun sebebi hepsinin farkl› görevlerinin olmas›d›r.

Örne¤in ön diflleriniz keskindir böylece elmay› kolayl›kla

›s›rabilirsiniz. Peki ya arkadaki az› diflleriniz ön k›s›mda

olsayd›? Evet, do¤ru tahmin ettiniz. Bu durumda elmay›

az› difllerinizle kesemezdiniz. Ayn› flekilde kesici ön diflle-

riniz a¤z›n›z›n arka k›sm›nda olsayd›, bu kez de yedi¤iniz

yiyecekleri çi¤neyemezdiniz.

Vücudumuzun her bölgesinde oldu¤u gibi a¤z›m›z-

daki difller de Allah'›n üstün yaratmas›yla, bizim için en

kullan›fll› olacak flekilde dizilmifllerdir.



Di l in iz in  Di l in iz in  

arkas›nda yarar l ›arkas›nda yarar l ›

bakter i ler  bakter i ler  

yafl ›yoryafl›yor

Bakteriler genel olarak zararl›d›rlar ve onla-

r›n zararl› etkilerinden korunmak için hem vücut hem de

çevre temizli¤ine dikkat edilmesi gerekir. Ancak zararl› bakterilerin yan›

s›ra bilim adamlar› son y›llarda vücudumuzda hatta dilimizin arkas›nda

yaflayan yararl› bakterilerin var oldu¤unu keflfettiler. Evet, yanl›fl oku-

mad›n›z, vücudunuzda size faydal› bakteriler var. Dilinizin arkas›nda

bulunan bu bakterilerin görevi midenizdeki zararl› mikroplar› öldürmek-

tir. Fakat elbette bu mikroplar›n öldürülmesi basit de¤ildir. Bunun için

aflamal› ifllemler gerçekleflir. Öncelikle bakteriler, yedi¤iniz yeflil yaprakl›

besinlerin örne¤in salatan›n içinde bulunan "nitrat" adl› maddeyi dilini-

zin arkas›nda "nitrit" ad› verilen bir baflka maddeye dönüfltürürler. An-

cak ifllem bununla da bitmez. Bu kez a¤z›n›zdaki tükürük, nitritle birle-

flince mikrop öldürücü etkisi olan bir baflka maddeye dönüflür. Böylece di-

linizin arkas›ndaki bakteriler sayesinde a¤›zda mikrop öldürücü bir

madde oluflur. Biliyorsunuz ki mikroplar vücudunuzda çeflitli hastal›kla-

ra yol açar. ‹flte a¤z›n›zdaki bu mikrop öldürücü madde üreten iyi bakte-

riler sayesinde birçok hastal›ktan korunmufl olursunuz. Bu iyi bakteriler

de vücudumuzu en güzel flekilde yaratan Rabbimizin bize olan flefkatinin

göstergelerinden biridir. Allah bize birçok güzellik ve nimet vermifltir ve

bir Kuran ayetinde de Allah bu nimetlerin çoklu¤unu flöyle bildirir:

EE¤er Allah'›n nimetini saymaya kalk›flacak olursan›z, onu bir ge-

nelleme yaparak bile sayamazs›n›zz. Gerçekten Allah, ba¤›fllayan-

d›r, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 18)
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Yukar›da k›saca bahsetti¤imiz sindirimi flimdi biraz

daha derinlere girerek inceleyelim. Bir düflünün nefes al-

man›z, yüzmeniz, bisiklet kullanman›z, yemek yemeniz...

Bunlar›n hepsi günlük hayat›n bir parças›d›r. Ancak ço¤u

zaman tüm bunlar›n nas›l gerçekleflti¤ini düflünme-

yiz. Vücudumuzun enerjiye ihtiyac› vard›r. Bu

enerjiyi yedi¤imiz besinlerden ald›¤›m›z›

belirtmifltik. Ancak vücudun ihtiyac› olan

besinler kan›n içinde dolaflabilecek küçük,

basit parçalar fleklinde olmal›d›r. Aksi tak-

dirde hücrelerin içine girmeleri mümkün olmaz.

Fakat bizim yedi¤imiz yiyecekler kocaman parçalar

halindedir. Bu durumda yedi¤imiz yiyeceklerin vücudu-

muz taraf›ndan kullan›labilmesi için gerekli

olan bir makineye ihtiyaç vard›r. Asl›nda bu-

na k›saca yedi¤imiz yiyecekleri daha küçük

parçalara bölecek bir ö¤ütücü de denilebilir.
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‹flte vücudumuzdaki bu ö¤ütücü makineye "sindirim sis-

temi" ad› verilir.

Bu sistem, her makinede oldu¤u gibi çeflitli parça-

lardan oluflur ve bu parçalar›n her biri eksiksizce çal›fl-

t›¤› için besinleri sindirebilirsiniz. Sindirim sisteminin 

parçalar›n›n birbirine uyumlu ve birarada olmas› çok 

Vücudumuzda hayat kurta-
ran bir kapı vardır. Bu kapı
nefes borusunun hemen yu-
karısındaki gırtlak  kapağıdır.
Yutkunduğunuzda gırtlak ka-

pağı kapanır, böylece
nefes borusunun girişi
de kapanmış olurr ve
yediğimiz yiyecekler
nefes borusuna kaç-
maz.

g›rtlak kapa¤›
aç›k

g›rtlak kapa¤›
kapal›
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önemlidir, yoksa sistem çal›flmaz.

fiimdi bir sistemin çal›flabilmesi için neden her par-

ças›n›n eksiksizce birarada olmas› gerekti¤ini daha iyi

anlayabilmek için flöyle bir ör-

nek verelim:

U z a k t a n

kumandal› bir

araba; teker-

leklerden, ku-

manda aleti,

motor, piller,

diflli, bobin, anten

benzeri çeflitli par-

çalardan oluflur. Sin-

dirim sisteminde de ayn› fle-

kilde çeflitli parçalar vard›r. Bunlar mide, yemek

borusu, difller, dil, ba¤›rsaklar gibi çeflitli organlar›m›z-

d›r.

fiimdi flöyle bir düflünün uzaktan kumandal› bir

araban›n anteni veya tekerlekleri olmadan araba hare-

ket eder mi? Elbette hay›r. Araba ancak her parças› bira-

rada oldu¤u takdirde çal›fl›r. ‹flte sindirim sistemi için de
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ayn› fley geçerlidir. Yemek borusu olmadan midenin ol-

mas›n›n bir anlam› yoktur. Çünkü yiyecekleri mideye ta-

fl›yan yemek borusudur. Veya mide olmadan ba¤›rsakla-

r›n bir ifle yaramas› mümkün de¤ildir. Çünkü midede

sindirilen besinler ba¤›rsaklara geçerek hücrelerimi-

ze kadar ulaflt›r›lacak hale getirilirler.

Bu durum aç›kça göstermektedir

ki herfleyin yarat›c›s› olan

Rabbimiz, bizim için her

yönden kusursuz bir

sistem yaratm›fl-

t›r. Bu bize

Rabbimiz-

den bafl-

ka ilah ol-

mad›¤›n› bir ke-

re daha gösterir. Bir

ayette flöyle buyrulmaktad›r: 

"Sizin ilah›n›z yaln›zca Allah't›r

ki, O'nun d›fl›nda ilah yoktur. O, ilim bak›m›ndann herfle-

yi kuflatm›flt›r." (Taha Suresi, 98)
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Besinlerin sin-

dirimi ilk olarak a¤›z-

da bafllar. Yedi¤iniz yi-

yeceklerin içinde bulu-

nan karbonhidratlar ilk

olarak a¤z›n›zdaki tü-

kürük taraf›ndan parça-

lan›r. Örne¤in sabah

kahvalt›da yedi¤iniz ek-

mek ilk olarak a¤z›n›zda

SS‹ND‹R‹M MAK‹NES‹S‹ND‹R‹M MAK‹NES‹
ÇALIfiMAYA BAfiLIYOR...ÇALIfiMAYA BAfiLIYOR...

safra kesesi

mide
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parçalanmaya bafllad›. Ama onunla birlikte yedi¤iniz pey-

nirin parçalanmas› için biraz daha zaman gerekiyor.

A¤›zda parçalanan besinler yemek borusunu geçerek

mideye gelirler. Mideye gelindi¤inde ise baflka bir mükem-

mel denge ile karfl›lafl›l›r. Besinlerin midedeki sindirimi,

parçalay›c› etkiye sahip çok güçlü bir s›v› taraf›ndan yap›l›r.

Bu s›v› midedeki hidroklorik asittir. Sizin de bildi¤iniz gibi,

asitlerin parçalay›c› etkisi vard›r. De¤dikleri yeri yakarak

eritirler. Örne¤in t›kan›k lavabola-

r› açmak için annenizin kul-

land›¤› malzemelerin içinde

asit vard›r. Bu asitler boru-

larda birikmifl olan besin ar-

t›klar›n› ve kirleri an›nda

parçalara ay›r›p, t›kan›k yer-

lerin aç›lmas›n› sa¤larlar.

pankreas

ince ba¤›rsak
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‹flte midemizde bulunan bu

güçlü asit sayesinde de bü-

yük parçalar halinde mideye

ulaflan besinler, vücudumu-

zun kullanabilece¤i hale ge-

lirler. Ancak burada dikkat

edilmesi gereken çok önemli

bir nokta daha vard›r.

Yedi¤imiz besinleri mi-

dedeki asitin parçalad›¤›n-

dan söz ettik. Peki bu asit

nas›l olur da kendisi de etten

oluflan midemizi parçalamaz? Bir düflünün, örne¤in akflam

yeme¤inde yedi¤iniz etleri midenizdeki asit sindirirken, yine

ayn› flekilde bir et olan midenizin kendisini nas›l olup da gör-

mezden geliyor? ‹flte burada da Rabbimizin yarat›fl›ndaki mü-

kemmellik ortaya ç›kmaktad›r. Herfleyi kusursuz yaratan

Allah, bu sistem içerisinde midenin kendisinin sindirilmesini

engelleyen bir koruma da yaratm›flt›r.

Bu koruma flöyle gerçekleflir; sindirim s›ras›nda hidroklo-

rik asitin mideyi parçalamas›n› engellemek için "mukus" ad›

verilen bir baflka s›v› daha salg›lan›r. Bu s›v› midenin iç du-

varlar›n› tamamen örter ve hidroklorik asitin mideye zarar

Vücudumuzun içinde 

boyumuzun 6-7 kat› 

uzunlu¤unda bir kanal var!

A¤›zdan bafllayarak 

ba¤›rsaklar›n sonuna kadar

devam eden bu kanal›n 

vücudun içine özel bir 

tasar›mla yerlefltirilmifl 

olmas› Allah'›n yaratma 

sanat›n›n delillerinden 

biridir.
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vermesini engeller. Böylece midenin kendi kendini sindirmesi

engellenmifl olur.

Besinlerin mideden sonraki dura¤› ise ba¤›rsaklard›r. ‹n-

ce ve kal›n olmak üzere iki çeflit ba¤›rsaktan geçen besinler bu

yol boyunca daha da küçük parçalara ayr›l›r ve yine vücudun

kullanabilece¤i hale gelirler. Bu besinlerin gerekli olan k›s›m-

lar› ince ba¤›rsaktan kana kar›fl›r ve gereksiz olanlar› da bo-

flalt›m sistemiyle vücuttan at›l›rlar. Yedi¤imiz besinlerin

Midemizin içindeki
hücreler farklı salgı-
lar salgılayarak yedi-
ğimiz yiyecekleri sin-
dirmemizi saağlarlar. 

mukus salg›-
layan mide
hücresi 

mukus salg›la-
yan baflka bir
mide hücresi 

hidroklorik asit
salg›layan mi-
de hücresi 

pepsinojen
salg›layan mi-
de hücresi 

gastrin
salg›layan mi-
de hücresi 

mide

mukoza
hücreleri

mide
çukuru

MMM ‹‹ DD EE NN ‹‹ NN
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ba¤›rsakta geçirdikleri aflamalar da çok önemlidir. Midede ol-

du¤u gibi ince ba¤›rsakta da sindirim devam eder. Besinler

daha da küçük parçalara ayr›l›rlar. Art›k o kadar küçülmüfl-

lerdir ki ba¤›rsaklar›n etraf›ndaki incecik kan damarlar›n›n

içine girip kan yoluyla vücudun her yerine gidebilirler.

Çocuklar dikkat ederseniz vücudumuzun sindirim meka-

nizmas› eksiksiz olarak planlanm›flt›r. A¤›zdan bafllay›p, ye-

mek borusu, mide ve ba¤›rsaklar boyunca devam eden bu yol-

culuk s›ras›nda yedi¤imiz yiyecekler çeflitli aflamalardan ge-

çerler. Ve sonunda hücrelerimizin ihtiyaç duydu¤u besinler el-

de edilmifl olur. Bunlar da ba¤›rsaklardan kan yoluyla da¤›t›l-

mak üzere vücuda gönderilir. E¤er bu mekanizma kusursuz

bir flekilde ifllemeseydi, yedi¤imiz yiyeceklerin hazmedilmesi

bizim için çok zor olurdu.

‹lk olarak, e¤er difllerimiz olmasayd›, yiyecekleri yeterince

parçalayamazd›k ve bo¤az›m›zdan geçiflleri mümkün olmazd›.

Mide sindirim görevinin yanı sıra depolama göre-
vi de yapar. Besinler mideye geldikten sonra bir
süüre burada beklerler. Daha sonra daha küçük
parçalara ayrılmak üzere yavaş yavaş ince ba-
ğırsağa geççerler. Eğer yedikleriniz midenizde
depolanmasaydı her 20 dakikada bir yemek ye-
meniz gerekirdi. Çünnkü mideniz hep boş olurdu
ve siz sürekli açlık hissederdiniz. 

mide
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Geçseler de yemek

borusunda çok bü-

yük tahribat oluflturur-

lard›. E¤er midemiz besinleri

sindirip, parçalayacak özellikte olma-

sayd›, yedi¤imiz her yiyecek koca bir kütle fleklinde

midede kal›p rahats›zl›¤a neden olurdu. Ayr›ca besinlerin sin-

dirilememesi demek vücudumuzun beslenememesi anlam›na

gelir. Beslenemeyen vücut da bir süre sonra tüm gücünü kay-

beder ve hücreler ölmeye bafllar. Ancak biz bu ihtimalleri ya-

flamay›z. Çünkü Rabbimiz vücudumuzdaki her parçay›

kusursuz olarak yaratm›flt›r. Biz hiç fark›nda ol-

madan bu mükemmel sistem ifller. Allah

bir ayette yarat›l›fltaki kusursuzlu¤u flöy-

le bildirir: 

O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir bi-

çimde) kusursuzca var edendir, 'flekil ve suret' ve-

rendirr. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olan-

lar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakkimdir.

(Haflr Suresi, 24)



nceki bölümlerde vü-

cudumuzun her yan›n› sa-

ran dev bir sinir a¤› oldu¤un-

dan bahsetmifltik. Vücudumuzu kaplayan bir baflka mu-

cizevi a¤ daha vard›r. Bu da kan damarlar›n›n oluflturdu¤u

sistemdir. Kan damarlar› da sinir a¤› gibi vücudun her noktas›-

n› dolafl›r. Hatta damarlar›m›z o kadar uzundurlar ki düz bir ala-

na yay›lacak olsalar toplam uzunluklar› yaklafl›k 100 bin kilomet-

re olur. Kan damarlar›n›n vücudunuzun her yerini kaplad›¤›n› an-

lamak asl›nda hiç zor de¤ildir. Vücudunuzun herhangi bir yerin-

de ufak bir çizik bile olsa hemen kanamaya bafllar. Bu, kan da-

marlar›n›n her yerinizi sard›¤›n› gösterir. Kan damarlar›-

n›n vücudun her noktas›nda olmas› çok önemlidir.

Çünkü önceki bölümde de bahsedildi¤i gibi,

kan damarlar› sayesinde hücrelerin

ihtiyac› olan besinler

ÖÖ
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tafl›n›r. Hücrelerin çal›flmas›

için gerekli olan oksijen de

damarlardan akan kan sa-

yesinde hücrelere ulafl›r.

Kan damarlar›nda be-

sinlerin tafl›nmas›n› deniz

tafl›mac›l›¤›na benzetebiliriz. Gemilerle yük tafl›naca¤› za-

man öncelikli olarak limanda yükleme yap›l›r. Bunun için

uygun paketleme ve yerlefltirme yap›lmas› flartt›r. Yükleme

bittikten sonra gemi denize aç›l›r ve yükü b›rakaca¤› limana

do¤ru hareket eder. Limana vard›¤›nda paketler boflalt›l›r ve

ilgili merkeze gider. Kan damarlar›nda da dev bir okyanus-

ta gemilerin yük tafl›mas› gibi hücrelerin ihtiyac› olan besin-

ler tafl›n›r. Oksijen, ya¤, amino asitler paketler halinde kan-

da ilerler ve ilgili hücreye geldiklerinde boflalt›l›rlar. Bu tafl›-

ma sisteminde hiçbir zaman hata olmaz. Her madde ilgili

hücreye do¤ru zamanda ve do¤ru miktarda ulafl›r. Aksi ol-

sayd› ve bir hücreye oksijen yerine ya¤ gitseydi, bu o hücre-

nin ölmesine sebep olurdu. Dikkat edilirse bu sistemdeki en

ufak bir hata çok büyük zararlara neden olabilirdi. Ancak

böyle bir hata olmaz. Çünkü bunlar›n hiçbiri tesadüfen

meydana gelmemifltir. Yarat›c›m›z olan Allah bu sistemi de

kusursuz olarak yaratm›fl ve bizim hizmetimize vermifltir.
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Kan tüm vücudu dolaflt›¤› için ayn› zamanda birçok

görevi de vard›r. fiimdi bu görevlerin neler oldu¤una k›-

saca bir göz atal›m.

YÜK YÜK TTAfiIMAAfiIMA
Vücudunuzun ihtiyac› olan her

türlü maddenin kan vas›ta-

s›yla ilgili organlara ta-

fl›nd›¤›ndan söz etmifltik. Kan

hücreleri, bu tafl›ma s›ras›n-

da karbondioksit gibi

at›k maddeleri de

toplar ve vücut-

tan d›flar›
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at›lmas›n› sa¤larlar. Bir anlamda kan çöp ö¤ütücü olarak

da görev yapar. Her gün 100 trilyon hücreyi defalarca ge-

zerek hem ihtiyaçlar› olan besinleri b›rak›r hem de onla-

r›n fazlal›klar›n› toplar.

Sadece bir s›v› olan kan böylesine dikkat ve sorum-

luluk gerektiren bir ifli hiç hatas›z yapar. ‹çinde tafl›d›¤›

maddelerin hepsinin ne oldu¤unu, hangi iflte kullan›ld›k-

lar›n› ve nereye b›rak›lmalar› gerekti¤ini çok iyi bilir. Ör-

ne¤in bir hücreden at›k madde olarak ald›¤› karbondiok-

siti hatayla gidip bir baflka hücreye vermez. Her zaman

hücrelerden karbondioksiti al›p, oksijeni onlara verir. Kan

bu ifli hiç yorulmadan, flafl›rmadan yapar. Bunun sebebi

kan›n, Allah'›n vücudumuzda yaratt›¤› kusursuz plan›n

bir parças› olmas›d›r. Rabbimizin yaratt›¤› sisteme kay›t-

s›z flarts›z itaat eden bütün kan hücreleri, bu nedenle hiç

hata yapmadan görevlerini yerine getirirler.

karbondioksit

kan hücresi

karbondioksit

oksijen

G‹R‹fiÇIKIfi

oksijen

oksijenka
rbon-

dioksi
t

KKan hücreleri oksijen ve karbondioksiti hücrelere taşırlar.
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KANDKANDAK‹ AK‹ ASKERLERASKERLER
Vücudumuz her gün birçok bakteri, vi-

rüs ve mikroba karfl› mücadele eder. Ki-

milerinin vücuda girmesi engellenir fa-

kat baz›lar› içeriye girmeyi baflar›r. Bu mikroplarla müca-

dele etmek için vücudumuzda özel savunma hücreleri var-

d›r. Düflmanla savafl›p vücudumuzu tehlikelere karfl› ko-

ruyan askerler olarak nitelendirebilece¤imiz bu hücreler de

kan›n içinde hareket ederler. Vücudun herhangi bir yerine

VVücudumuza gi-
ren bakteri ve

mikroplar yukarı-
daki resimde gö-

rüldüğü gibi
makrofaj adı veri-
len savaşçı hüc-
reler tarafından
çekilip, kendi

bünyelerine alı-
narak etkisiz ha-

le getirilirler.

kan
damar›

kan 
hücresi

makrofaj

bakteriler

Harun Yahya
52



düflman sald›r›s› oldu¤unda kan damarlar› vas›tas›yla her

yere ulafl›p, kolayl›kla savaflabilirler. Savunma hücreleri

görevlerini kendi çabalar›yla ö¤renmifl de¤ildirler. Savun-

ma hücreleri bunlar› ilk var olduklar› andan itibaren bilir-

ler. Siz do¤du¤unuz andan itibaren görevlerini yerine geti-

rip, vücudunuzu korumaya bafllarlar. Bu, Allah'›n yarat›-

fl›ndaki bir inceliktir. Rabbimiz, gözümüzle göremedi¤imiz

hücrelere çok önemli bilgiler ö¤retmifl ve bu flekilde onlar›

bizim hizmetimize vermifltir.

Kanın içinde farklı görevleri olan çeşitli hücreler vardır. Yukarıdaki
resimde de görüldüğü gibi bu  çeşitli hücrelerin kimisi besin taşır, ki-
misi adeta bir asker gibi savunma yapar.
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HABERLEfiMEHABERLEfiME
Kan ayn› zamanda vücudumuzun ha-

berleflme için kulland›¤› yollardan biri-

dir. Kan›n içinde vücudun bir bölgesin-

den di¤er bölgelerine haber tafl›yan mesajc›lar da bulunur.

Hormon ad› verilen bu mesajc›lar bilinçli hareket eden

postac›lar gibi tafl›d›klar› mesaj› hiç hata yapmadan ilgili

organa götürürler. Vücudumuzun geliflmesi, susamam›z,

terlememiz, kokular› alg›layabilmemiz gibi birçok önemli

faaliyet bu mesajlar›n do¤ru tafl›nmas›yla gerçekleflir.

Vücut içinde çeşitli mesajlar taşıyan hormonlar, resimde de görüldüğü gibi
kan damarları aracılığıylla hareket ederek taşıdıkları mesajları ilgili yerlere
ulaştırırlar.

hormon
hormon

hücre
çekirde¤i

hormon al›c›s› hormon al›c›s›

kan damar› kan damar›

hücre zar›
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YYARALARI ARALARI TTAM‹R EDENAM‹R EDEN

KANKAN
Derinizin üzerinde ufak bir yara ol-

du¤unda, k›sa bir süre sonra kana-

man›n kendili¤inden durdu¤u mut-

laka dikkatinizi çekmifltir. Bu çok ilginç bir durumdur.

Çünkü normal flartlarda bir s›v›n›n aç›lan bir delikten

ak›fl›n›n kendi kendine durmas› mümkün de¤ildir. Bunu

daha iyi anlamak için elinizde içi su dolu bir balon oldu-

¤unu düflünün. Balonu i¤neyle delip ufak bir delik açt›¤›-

n›zda, içindeki su hemen s›z-

maya bafllar. Peki suyun ak›-

fl› belli bir süre sonra siz hiç-

bir fley yapmadan durur mu?

Elbette ki bu mümkün de¤il-

dir. Balonun içindeki su, bite-

ne kadar delikten akmaya

devam eder. Bu durum kapa-

l› bir yerde duran bütün s›v›-

lar için geçerlidir.

Kan da damarlar›n için-

de kapal› bir yerde durur ve

en ufak bir hasarda hemen
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damarlardan d›flar› ak-

maya bafllar. Ancak bu

ak›fl›n durdurulmas› vü-

cudumuzun sa¤l›¤› aç›-

s›ndan çok önemlidir. Bel-

ki duymuflsunuzdur, bü-

yük kazalarda veya ame-

liyatlarda afl›r› kan kayb›

insan›n ölümüne bile ne-

den olmaktad›r. Peki bir

yara kanamaya bafllad›k-

tan belli bir süre sonra

kan›n durmas›n› sa¤la-

yan nedir? 

Bunu sa¤layan, vü-

cudumuzdaki otomatik

güvenlik sistemlerinden

biri olan kan p›ht›laflma-

s›d›r. Kan›n içinde bulu-

nan baz› maddeler, aç›lan

yaray› t›kay›p, kapatma

özelli¤ine sahiptirler. Bu

flekilde afl›r› kan kayb› ön-

lenmifl olur. Yandaki fle-

kilde de görüldü¤ü gibi

EElinizdeki bir kesik ya da düştüğünüzde açılan
bir yara kısa sürede iyileşir. Yukarıdaki resimde
dammarlarınızda bu iyileştirme işlemleri sırasın-
da gerçekleşen bazı olaylar anlatılıyor.

açılan yaradaan kan dışarı sızar

deliğin etrafındaki kan pıhtılaşır

hücreler yarayı bir tıpaç gibi kapatır

k›rm›z› kan hücresi

platelet

hasarl› 
deri
tabakas›

kan p›ht›s›
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damar›n hasar gördü¤ünü ö¤renen kan›n içindeki baz› hücre-

ler hemen olay bölgesine hücum ederler. ‹lk olarak yaran›n ol-

du¤u deli¤e dizilmeye bafllarlar. Buraya adeta bir a¤ örer ve

kan›n ak›fl›n› zorlaflt›r›rlar. Daha sonra bu a¤ yavafl yavafl

sertleflmeye bafllay›p bizim yara kabu¤u olarak adland›rd›¤›-

m›z hale dönüflür.

fiimdi birlikte düflünelim. Tüm bu planl› ifllemler tesadü-

fen olabilir mi? Kan›n içindeki hücreler kendi boyutlar›na göre

dev gibi bir dünya olan kan damarlar›n›n bir yerinde hasar ol-

du¤unu nas›l haber al›rlar? Neden kan ak›fl›n› engellemek için

çaba gösterirler? Kan kayb›n›n durdurulmas› için yaran›n ka-

pat›lmas› gerekti¤ini nas›l düflünmüfllerdir? Hücrelere yaray›

kapatmalar› gerekti¤ini ö¤reten kimdir? 

Tüm bunlar› hücrelerin tesadüfen ö¤renmeleri veya kendi

çabalar›yla yapmalar› mümkün de¤ildir. Ak›l sahibi insanlar›n

bile böyle detayl› bir sistemi var etmesi, neler yapacaklar›n›

KAN BANKASI
Kan örnekleri, kan
bankalarında test

edilip, saklanır.

KANIN YENİLENMESİ
Kaybedilen kan çok hız-
lı bir şekilde yenilenir.
Kemik iliğinde milyon-

larca kırmızı kan hücresi
ürretilir.

Kan hücrelerinin bir-
çoğunun ömrü çok kı-
sadır. Bir kırmızı kan
hücresi 120 gün yaşar.
Bazzı beyaz kan hücre-
leri ise sadece 1 hafta
yaşarlar. Onlar sizin
bedeninizi korumak
için ölürler.
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hücrelere ö¤retmesi mümkün de¤ildir. Hücrelerin sergile-

dikleri bu ak›l elbette ki kendilerine ait de¤ildir. Allah on-

lara ilham eder ve böylece hücreler kusursuz bir planla

hareket ederler.

Allah yaratmas›ndaki bu kusursuzlu¤u ayetlerde bi-

ze flöyle haber verir:

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde

yedi gök yaratm›fl oland›r. Rahman (olan Allah)›nn

yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygunsuzluk' (te-

favüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir;

hherhangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) gö-

rüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-

gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu

kesmifl bir halde bitkin olarak sana dönecektir.

(Mülk Surresi, 3-4)

RResimde iplikçikler şeklinde görülen kan pıhtısının arasına takılıp kalan kır-
mızı kan hücreleri göörülüyor. Bu pıhtılaşma sayesinde bir yeriniz yaralandı-
ğında kanın akışı bir süre sonra kesilir.

Harun Yahya
58



BB EE NN ZZ EE RR ‹‹   ÜÜ RR EE TT ‹‹ LL EE MM EE YY EE NN   

MM UU CC ‹‹ ZZZ EE VV ‹‹   SS II VV II ::   KK AA NN

Bilim adamlar› bugüne kadar kan ben-

zeri bir s›v› üretebilmek için çok fazla çal›fl-

ma yapt›lar. Ancak bunu baflaramay›nca

kan› taklit etmekten vazgeçip, araflt›rmala-

r›n› baflka yöne çevirdiler.

Bilim adamlar› kan› taklit edemezler

çünkü incelemek üzere damardan al›nan

kan hemen p›ht›lafl›r yani yap›s› bozulur.

Cam tüpte kan› saklayarak incelemeye ça-

l›flmak da sonuç vermez. Çünkü kan hücre-

leri tüpte tam olarak canl› kalamazlar. Bu

nedenle bilim adamlar› kan›n içindeki hüc-

releri ayr› ayr› al›p incelemek zorunda kal-

m›fllard›r. ‹nsanlar›n bu kadar y›ll›k bilgi

birikimiyle taklit dahi edilemeyen böyle

mükemmel bir maddenin kendili¤inden, te-

sadüfen olufltu¤unu söylemek, dünyadaki

en ak›l ve mant›k d›fl› aç›klamalardan biri-

dir. Allah, kan› örneksiz bir madde olarak

yaratm›flt›r. Ola¤anüstü birçok kabiliyete

sahip olan kan hücreleri, Allah'›n sonsuz

akl›n›n vücudumuzdaki örneklerinden yal-

n›zca bir tanesidir.
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Vücudunuzdaki litrelerce kan›n nas›l olup da bir afla¤›

bir yukar›, üstelik durmaks›z›n hareket etti¤ini hiç düflündü-

nüz mü? Herhangi bir nesnenin sürekli hareket edebilmesi

için bir motora ihtiyac› vard›r. Arabalar, uçaklar, deniz motor-

lar› hatta sizin uzaktan kumandal› oyuncaklar›n›z da motor-

lar sayesinde hareket ederler. O halde vücudumuzda durmak-

s›z›n hareket eden kan›n da bir motorunun olmas› gerekir.

Kan›, gece-gündüz, aylar, y›llar boyunca hareket ettiren bu

motor kalbimizdir.

Parmaklar›n›z› bile¤inizin iç k›sm›na koyup biraz bekle-

yin. Kalbinizin kan› nas›l pompalad›¤›n› hissedeceksiniz. Kal-

biniz dakikada 70 kere atar ve tüm hayat›n›z boyunca toplam

300 milyon litre kan pompalar. Bu miktardaki kan 10 bin adet

petrol tankerini doldurabilir. Tüm bu

rakamlar hayret verici de¤il mi? fiim-

di kendinizin bir dakikada 70 defa bir

kovadan bardakla su boflaltt›¤›n›z› düflü-

nün. Sonunda kol ve el kaslar›n›z›n

›s›nd›¤›n› hissedeceksiniz ve mutlaka

dinlenmeniz gerekecek. Ancak kalp

bu ifli hiç dinlenmeden, üstelik tüm

hayat›m›z boyunca yapar.
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Yeryüzünün en mükemmel yap›ya sahip pompas›, flu anda

sol gö¤sünüzün hemen alt›nda çal›flmaktad›r. Kalp, ak›l almaz

tasar›m› ve durmak bilmeyen at›fllar›yla, 1 gün içinde vücudu-

muzdaki kan›n tamam›n›n 1.000 tam devir yapmas›n› sa¤lar.

Kalp d›fl görünüfl olarak afla¤›-yukar› yumru¤unuz büyük-

lü¤ünde, etten yap›lm›fl bir pompad›r. Ancak kapasitesi düflü-

nüldü¤ünde, dünyadaki en güçlü, en uzun ömürlü ve en verimli

ifl makinesi oldu¤u anlafl›lacakt›r. Kalbin gücünü bu flekilde ifa-

de etmemizin çok fazla nedeni vard›r. Öncelikle kalbin çal›fl›rken

kulland›¤› güç muazzamd›r. Bu güç sayesinde kalp, kan› 3 met-

re kadar yukar› s›çratabilir. Kalbin kapasitesini flöyle bir örnek-

le daha da netlefltirebiliriz. Kalp, bir saatlik zaman zarf›nda, or-

ta boy bir arabay› yerden yaklafl›k bir metre yukar› kal-

d›rmaya yetecek kadar enerji meydana getirebilir.

Kalbiniz şaşırtıcı derecede güçlü bir kastır. Kalp, ortalama daki-
kada 70 kere atar ve her atışta 559 santimetreküp kan pompalar.
70 yıl boyunca 2.500.000 kere atan kalp yaklaşık 152.000.000 lit-

re kkan pompalar. Bu miktar her yıl 10 adet Boeing 747
jumbojet uçağının yakıt tankını dolduracak

kadardıır. 
Jumbo jetlerin
yakıt depoları
tam dolu oldu-
ğunda 217.000
litrelik yakıt ta-
şır. 

Adnan Oktar
61



Yumruk bü-

yüklü¤ünde bir

kastan oluflan

kalp, resimde de

görüldü¤ü gibi

iki bölümden olu-

flur. Bu bölümler-

de iki ayr› pompa

vard›r. Sol taraf-

taki pompa daha

güçlüdür ve te-

miz kan› vücuda

pompalar. Sa¤

taraftaki ise daha zay›f bir pompad›r ve kirli kan› akci-

¤erlere do¤ru pompalar. Kalpten akci¤erlere do¤ru olan

bu yolculuk k›sa sürelidir ve bu nedenle "küçük dolafl›m"

olarak adland›r›l›r. Di¤eri ise "büyük dolafl›m" ad›n› al›r.

Kalbin bu iki bölümü de kendi içlerinde ikiye ayr›l›r.

Bu bölümler aras›ndaki kan, kapakç›klar sayesinde di¤er

bölüme geçer. Bu pompalar durmaks›z›n büyük bir ener-

jiyle çal›fl›rlar. Bu sayede damarlar›m›zdaki kan gün için-

de 1.000 kere vücutta tur atm›fl olur.

KKaallpptteekk ii
oorr ii jj iinnaall   ppoommppaallaarr

akci¤er akci¤er

doku hücreleri

akci¤er 
atardamar›

sa¤ 
kulakç›k

sol
kulakç›k

sol kar›nc›ksa¤
kar›nc›k

aort

büyük dolafl›m
k›lcal damarlar›

akci¤er
toplar
damar›

CO2

CO2

CO2

O2

O2

O2

KKan, kalp saye-
sinde beyinden
akciğere kadar
bütün vücudu
dolaşır.



Sürekli çal›flan makineler düzenli bak›ma ihtiyaç du-

yarlar. Makineyi oluflturan parçalar›n bak›mdan geçmesi

ya da afl›nan parçalar›n de¤iflmesi gerekir. Belli bir süre

kullan›lan makineleri ya¤lamak gerekir, aksi takdirde

afl›r› sürtünmeden dolay› parçalar afl›nabilir.

Makinelerde oldu¤u gibi hiç durmadan çal›flan kal-

bin de bak›ma ihtiyac› vard›r. Ancak kalp kendi bak›m›n›

kendisi yapar, örne¤in kendi kendini ya¤lar.

Peki sizce kalp kendi kendini nas›l ya¤lar? Bu soru-

nun cevab› kalbin yarat›l›fl›nda gizlidir. Kalbin d›fl› iki

katl› zardan oluflan bir k›l›fla kapl›d›r. Bu iki zar›n ara-

s›nda ise kaygan bir s›v› bulunur. Bu s›v› adeta motor ya-

¤› görevi görerek kalbin kolay çal›flmas›n› sa¤lar. Kalpte-

ki kendi kendini koruyan bu yap› Allah'›n yaratma sana-

t›n›n ne kadar mükemmel ve eksiksiz oldu¤unu bize bir

kere daha gösterir.

KKaallbbiimmiizz   kkeennddii
bbaakk ıımmıınn ıı
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ücudunuzda top-

lam 206 tane kemik var.

Bu kadar kemi¤in çok fazla oldu¤unu düflünmüfl

olabilirsiniz, ancak flimdi verece¤imiz örnekle bunun ne

kadar gerekli oldu¤unu anlayacaks›n›z. Parmaklar›m›z› dü-

flünelim. E¤er parmaklar›m›z birer kemikten oluflsayd›, siz flu

anda bu kitab› tutamazd›n›z. Neden mi? Çünkü dimdik duran bir

kemi¤i bükmeniz mümkün de¤ildir, zorlad›¤›n›zda kemik k›r›l›r.

Parmaklar›n›z› bükemeyece¤iniz için de cisimleri kavraman›z,

bir yere tutunman›z, yaz› yazman›z, yemek yemeniz imkans›z

hale gelir. fiu an bu kitab› rahatl›kla tutabilmeniz hatta bir

taraftan da meyve suyunuzu içebilmenizin sebebi, eli-

nizde -parmaklar›n›zdakiler de dahil olmak

üzere- birbirine ba¤l› tam 27 tane ke-

mi¤in olmas›d›r.

VV
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Biraz önce de söyledi¤imiz gibi, vücudumuzda, eli-

mizde oldu¤u gibi, birbirine ba¤l› toplam 206 kemik bulu-

nur. Bu kemiklerin hepsi yerlerine çok ak›ll›ca bir planla

yerlefltirilmifltir. Bu kusursuz plan sayesinde öne do¤ru

e¤ilebilir, dizlerinizi bükebilir, bafl›n›z› yanlara do¤ru çevi-

rebilirsiniz. Ancak dikkat edin tüm bunlar› sadece kemik-

lerinizi kullanarak yapman›z da mümkün de¤ildir. Çünkü

kemikler e¤ilip, bükülemezler. Bu ifllemler için kemiklerin

birbirleriyle ba¤lant› noktalar›nda eklemlerimiz bulunur.

Eklemler sayesinde rahatl›kla

kolumuzu büker, baca¤›m›z›

kald›r›r, parmaklar›m›z› kul-

lanabiliriz.

Eklemlerin kemiklerimi-

zin hareketi için ne kadar

önemli oldu¤unu daha iyi

anlamak için flöyle bir örnek

verelim: 
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Tahtadan bir kukla yapt›¤›n›z›

düflünün. Bu kuklan›n kollar›n› oy-

natabilmesi için ne yapman›z gere-

kir? Elbette ki omuzuyla kolunun

birleflti¤i yere oynak bir parça tak-

madan kuklan›n kollar› hareket et-

meyecektir. Peki ya bacaklar›n› na-

s›l oynar hale getireceksiniz? Bu-

nun için de bacakla gövdenin bir-

leflti¤i yerde oynar bir parça kul-

lanmak gerekir. Ancak bu flekilde

tahta kuklan›n kollar›n› ve bacak-

lar›n› oynatabilirsiniz. Ayn› flekilde kol ve bacak yap›m›n-

da kulland›¤›n›z tahtalar› iki parçaya bölüp, aralar›na oy-

nar parça yerlefltirirseniz bu kez kuklan›n kollar› dirsekle-

rinden, bacaklar› da dizlerinden bükülebilir. Bu basit ör-

nekten de anlafl›laca¤› gibi ke-

miklerimizin fazla say›da olu-

flu ve aralar›nda gerekli yerle-

re eklemlerin yerlefltirilmifl ol-

mas› bizim rahat hareket et-

memizi sa¤lar.
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mentefle eklem

eyer fleklinde eklem

merdane eklem

küresel eklem
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Kemiklerimizin ara-

s›ndaki eklemlerin fark-

l› çeflitleri vard›r. Baz›

eklemler kemiklerin

ileri geri hareket et-

mesini sa¤larken, ba-

z›lar› ise yanlara do¤ru

hareket etmesini sa¤lar. fiim-

di eklem ve kemiklerin içine gire-

rek, onlar› biraz daha yak›ndan in-

celeyelim.

Kemiklerimiz vücudun tafl›nmas› ve

korunmas› gibi önemli görevleri üst-

lenmifllerdir. Buna karfl›l›k, zor

görevlerini yerine getirebilecek-

leri kapasite ve sa¤laml›kta

yarat›lm›fllard›r.

Kemiklerimiz hafiftir çün-

kü içleri bir bal pete¤i gibi de-

liklidir. Bu delikli yap› sayesin-

KK e m i k l e r i n  T a k l i t       

Eyfel

Kules i
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de çok hafif olmalar›na ra¤men çok serttirler. Ancak bu

onlar›n k›r›lgan olduklar› anlam›na gelmez. Aksine

öylesine serttirler ki

çelikten 5 kat daha

fazla dayan›kl›d›r-

lar. Örne¤in; ba-

caklar›m›zdaki uy-

luk kemi¤i dik du-

rurken 1 ton a¤›rl›¤›

kald›rabilecek kadar muaz-

zam bir kapasiteye sahiptir.

Yürürken att›¤›n›z her

ad›mda bu kemi¤inize,

vücut a¤›rl›¤›n›z›n 3

kat› kadar bir yük

binmektedir ancak

kemiklerinizin

dayan›kl›l›¤›

sayesinde size

hiçbir fley olmaz.

EE d i l e m e y e n  Ö z e l l i k l e r i

Kemiklere

sağlamlığını

veren resimde

gördüğünüz bu

kafes gibi yapı, bi-

naların sağlam olması

için dde kullanılır. Kemik-

lerin iç yapısına benzetile-

rek inşa edilen Eyfel Kulesi

böyle binalara bir örrnektir.
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Peki kemiklerimizi bu kadar kuvvetli k›lan nedir? Bu

sorunun cevab› asl›nda yukar›da yap›s›ndan k›saca bah-

setti¤imiz, kemiklerin benzeri olmayan yarat›l›fllar›nda

gizlidir. Kemiklerin içi, bal pete¤i gibi kafesli bir yap›da-

d›r. Bu sayede kemikler, hem son derece sa¤lam, hem de

rahatl›kla kullan›labilecek hafifliktedirler. E¤er aksi ol-

sayd›, yani kemiklerin içleri de, d›fllar› gibi sert ve tama-

men dolu olsayd›, kemikler çok a¤›r olurdu. Ayn› zaman-

da hiçbir esneklikleri de kalmayaca¤› için en küçük bir

darbede örne¤in, kolunuzu hafifçe dolab›n kenar›na çarp-

t›¤›n›zda bile kemi¤iniz k›r›l›p, çatlayabilirdi. Ancak Allah

çok merhametli oland›r ve kemiklerimizi bizim rahat ede-

ce¤imiz, zarar görmeyece¤imiz flekilde yaratm›flt›r.

Kemikler bilim adamlar›n›n çok önem verdikleri ve

taklit etmek için y›llard›r üzerinde çal›flmalar yapt›klar›

bir maddeden oluflurlar. Çok hafif olmas›na ra¤men, çok

dayan›kl› olan ve en önemlisi de kendini tamir etme

Kafatas›, beyni korur ve ayn› zamanda gözler, kulak-

lar, burun ve a¤›z için de ba¤lant› yerleri sa¤lar. Kafa-

tas› görünüflte çok basit bir yap›ya sahip gibi görünür

ancak iskeletin asl›nda en kapsaml› bölümüdür. Ka-

fatas›m›zda toplam 22 tane birbirinden farkl› kemik

birbirine ba¤l›d›r.
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yetene¤ine sahip olan bu madde, kendi kendine büyüye-

bilmektedir. 4-5 yafl›nda oldu¤unuz dönemle flu andaki

boyunuzun ve 19-20 yafl›na geldi¤inizdeki boy uzunlu¤u-

nuzun ayn› olmamas›n›n nedeni kemiklerinizin büyüme-

sidir. Üstelik bu büyüme çok orant›l›d›r. Bacaklar›n›z bü-

yürken, kollar›n›z da büyür, el ve ayak parmaklar›n›z da

uyum içinde büyürler ve bütün kemikleriniz tam zaman›

geldiklerinde dururlar. Üstelik bu sadece sizin için de¤il

çevrenizdeki bütün insanlar için geçerli olan bir durum-

dur. Her insan bu özellikteki kemiklere sahiptir.

Bilim adamlar› çal›flmalar›n› insan vücudundaki ke-

mikleri oluflturan madde benzeri bir madde üretebilme yö-

nünde sürdürmektedirler. Ne var ki bugüne kadar hiç kim-

se böyle üstün özelliklerde bir maddeyi gelifltirememifltir.

Rabbimizin merhametiyle, kemiklerimiz bizim son de-

rece rahat bir hayat sürmemizi, çok zor hareketleri bile ko-

layl›kla ve hiç ac› duymadan yapabilmemizi sa¤lamaktad›r.

Doğduğunuz andan itibaren tüm kemikler aynı şekilde ve çok orantılı
olarak gelişip, uzarlar. Bu oranntılı büyüme sayesinde yaşımız ilerledik-
çe boyumuz da uzar.   
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Kemiklerin birbirlerine eklendikleri yerlerde eklemle-

rimizin bulundu¤unu söylemifltik. Örne¤in dirse¤imizi ve

dizlerimizi, buralarda bulunan eklemler sayesinde hayat›-

m›z boyunca sürekli büküp, düzlefltiririz. Bu eklemler ha-

yat boyunca hareket ettikleri halde ya¤lanmaya ihtiyaç

duymazlar. Oysa ayn› flekilde çal›flan makinelerin sürekli

bir bak›ma ihtiyac› olur. Örne¤in bisikletinizin pedallar›n›

Eklemleriniz parmaklarınızı kolaylıkla bükmenizi
sağlar. Eklemlerinizin arasında sürtünmeyi, do-
layyısıyla aşınmayı ve canınızın yanmasını engel-
leyen özel bir yapı vardır.

el bile¤i kemi¤i

tarak kemi¤i

tarak 
kemi¤i

parmak kemi¤i

parmak
kemi¤i

eklem 
s›v›s›

eklemeklem

eklem

eklem

eklem 
s›v›s›

k›k›rdak
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veya zincirini belli aral›k-

larla ya¤latmak zorunda

kal›rs›n›z çünkü kullan-

d›kça buralardaki ya¤

azal›r ve hareket etmeleri

zorlafl›r. Benzer flekilde kemiklerinizin uçlar›ndaki eklem-

ler de sürekli kullan›l›r ancak onlar›n ya¤lar›n› hiçbir za-

man yenilemeniz gerekmez. Neden mi? 

‹flte bu sorunun cevab›n› bilim adamlar› araflt›rm›fl-

lar ve flu gerçe¤i keflfetmifllerdir: Eklemlerin yüzeyi ince ve

delikli bir yap›dad›r. Yüzeyin alt›nda ise kaygan bir s›v›

bulunmaktad›r. Kemik, eklemin bir yerine bask›da bulu-

nursa bu s›v› deliklerden d›flar› f›flk›r›r ve eklemin yüzeyi-

nin "ya¤ gibi" kaymas›n› sa¤lar.

Tüm bunlar insan bedeninin çok mükemmel bir ta-

sar›m›n, çok üstün bir yarat›l›fl›n ürünü oldu¤unu bize

göstermektedir. Biz de bu mükemmel tasar›m sayesinde

birbirinden çok farkl› hareketleri büyük bir h›z ve rahat-

l›kla yapabiliriz. Kemiklerimizin bu özelliklerini de Rabbi-

miz yaratm›flt›r. Allah Kuran'da, insan›, kemiklerin yara-

t›l›fl› üzerinde düflünmeye flöyle davet etmifltir:

... Kemiklere de bir bak nas›l biraraya getiriyoruz, son-

ra da onlara et giydiriyoruz?... (Bakara SSuresi, 259)
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Kemiklerin çok sert ve güçlü

bir yap›ya sahip olduklar›ndan

söz ettik. Ancak bu özelliklerine

ra¤men kemiklerimiz de çok güç-

lü bir darbeye maruz kald›klar›n-

da k›r›l›rlar. Peki sonra ne olur?

Kemik kendi kendini tedavi eder.

Doktorlar k›r›lan kemi¤in do¤ru

flekilde birleflmesi için k›r›k kemi-

¤in yönünü düzeltip, k›r›lan böl-

geyi alç› içine al›rlar. Bunun d›-

fl›nda yap›lmas› gereken bir fley

yoktur. Çünkü zaten kemi¤in

kendi kendini tamir mekanizma-

s› vard›r. Bir kemi¤in, k›r›ld›¤›n-

da kendisini hemen tamir etmeye

bafllamas› ve tamirden sonra es-

kisinden daha sa¤lam olmas›

ola¤anüstü bir olayd›r. Bu muci-

zevi olay flöyle gerçekleflir:

hematom

yeni k›k›rdak 
doku yeni kemik dokusu

kkırılan kemiğin
etrafında dev bir
pıhtı oluşur

yeni kemik dokusu
oluşmaya başlar.

birkaç ay içinde yye-
ni kemik dokusu tör-
pülenerek şekil alır

yeni kıkırdak doku
oluşur ve kırık böl-
geyi sarar
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Öncelikle k›r›lan kemi¤in etraf›ndaki kan p›ht›lafl›r

ve "hematom" ad› verilen dev bir p›ht› oluflur. Bu dev p›h-

t› sizin de çok yak›ndan bildi¤iniz, derinizdeki yaran›n üs-

tünde oluflan kabuk gibi tabakad›r. Kemik yap›c› hücreler

salg›lad›klar› minerallerle bu p›ht›y› sert bir kemi¤e dö-

nüfltürürler. Bu ifllem bitince bu kez kemik y›k›c› hücreler

devreye girer. Kemik y›k›c› hücreler de adeta profesyonel

bir heykelt›rafl gibi hareket ederek eritici bir asit olan hid-

roklorik asitle yeni kemi¤i törpüleyerek, flekil vermeye

bafllarlar. Bu ifllem kemik eski haline gelinceye kadar de-

vam eder. Hatta kemi¤in k›r›lmas›ndan bir y›l sonra dahi

kemik eritici hücreler siz fark›nda olmadan hala kemi¤i-

nizin eski flekline dönmesi için sab›rl› bir heykelt›rafl gibi

BBir heykeltıraşın ustalığıyla hareket
eden hücreleriniz ölçüyü hiç şaşır-
mazlar. Kemiklerinizin şekillerini, boylarını hiç karıştırmazlar. Ne zaman du-
rup ne zaman çoğalmaları gerektiğini hatasız heesaplarlar. Parmaklarınızı
oluşturan kemiklerin hiç durmadan büyüdüklerini, bacaklarınızın sürekli
uzzadıklarını bir düşünün. Böyle bir şey çok korkutucu olurdu. Ancak bu hiç
olmaz ve hepsi tam gerektiğği kadar uzarlar. Bu durum, kemik hücrelerinizin
Allah'ın ilhamı ile hareket ettiğinin apaçık delilleerindendir. 
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törpüleme ifllemine devam et-

mektedirler.

Sizin de hemen anlad›¤›n›z

gibi, gözle göremedi¤imiz kadar

küçük varl›klar olan kemik hüc-

relerinin yapt›klar› tüm bu ifl-

lemler üstün bir fluurun göster-

gesidir. Çünkü hücrelerin gör-

mek için gözleri yoktur, buna

ra¤men kemik yapabilmektedir-

ler. Ayr›ca k›r›lan bofllu¤un dol-

du¤unu anlay›p, ifllerine ne za-

man son vermeleri gerekti¤ini

de bilmektedirler. Ard›ndan ke-

mik y›k›c› denen hücreler yeni

yap›lan kemi¤in kaba oldu¤unu

fark edip, kemi¤i törpülemeye

bafllamaktad›rlar. Bunun için de

sert kemi¤i parçalayabilecek

güçlü bir asit kullanmaktad›rlar, ancak bu asi-

di de gerekti¤inde fazla, gerekti¤inde az kulla-

narak kemi¤i en uygun flekle getirmektedirler.

AAyağınızdaki bir kemiğinizle,
parmak kemikleriniz bir değil-

dir. Vücudunuzdaki kemiklerin
uzunluklaarı, şekilleri ve kalınlık-
ları birbirlerinden çok farklıdır.

Ancak hatırlarsanız hepsini
üreten aynnı kemik hücreleridir.
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Gördü¤ünüz gibi kemik hücrelerinin tü-

mü neyi, nas›l ve nerede yapacaklar›n› çok

iyi bilirler. Kemiklerimizin tamir olmas› için

kurulan sistem mükemmel ifller ve kemi¤in

kendi kendini tamir etmesini sa¤lar. Kemik-

lerin bu özelli¤ini bilim adamlar› y›llard›r, bü-

yük bir hayranl›kla taklit etmeye çal›fl›rlar. Ancak bunu he-

nüz baflaramad›lar.

‹nsanlar›n taklit edemedi¤i bu yetene¤i kemik hücre-

lerimiz nas›l kazanm›fllard›r? K›r›lan kemi¤i tamir için ne

gibi malzemeler gerekti¤ini, nas›l ifllemler yap›laca¤›n›

hücreler nereden bilirler? Hücrelerden kimileri kemikleri

y›kma özelli¤i kazanm›flken kimileri de flekil verme göre-

vini üstlenmifltir. Bu görev da¤›l›m›n› yapan kimdir? Na-

s›l olup da kar›fl›kl›k ç›kmamakta, hepsi tam gereken za-

manda görevlerini yerine getirmektedirler? Kemik hücre-

leri bunlar› kendileri mi ö¤renmifllerdir? 

Elbette tüm bu ola¤anüstü iflleri gözle görülmeyen

hücrelerin kendi iradeleriyle yapmalar› imkans›zd›r. Bun-

lar› tesadüfen ö¤renmifl olmalar› da mümkün de¤ildir.

Kemik hücrelerimiz kendilerini yaratan üstün ak›l sahibi

Allah'›n ilham›yla hareket ettikleri için usta birer heykel-

t›rafl gibi kemiklere flekil verebilmektedirler.
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V ü c u d u n u z d a k i  V ü c u d u n u z d a k i  

h ü c r e l e r i n  k e m i k l e r ih ü c r e l e r i n  k e m i k l e r i

n a s › l  o l u fl t u r d u ¤ u n un a s › l  o ll u fl t u r d u ¤ u n u

h i ç  d ü fl ü n d ü n ü z  m ü ?h i ç  d ü fl ü n d ü n ü z  m ü ?

Vücudunuzdaki 206 kemi¤in büyük bir

bölümü flekil olarak birbirinden farkl›d›r. On-

lar›n bu farkl›laflmalar› ilk ortaya ç›kt›klar›

anda yani henüz siz annenizin karn›ndayken

bafllar. Giderek say›lar› artan hücreler, sanki

vücudun hangi bölümünün hücresi olmalar›

gerekti¤i kendilerine ö¤retilmifl gibi, farkl› bir

flekle bürünmeye bafllar.

Kimi hücreler kemiklerinizi, kimi hücreler

karaci¤erinizi, kimi böbreklerinizi, kimi de

gözlerinizi oluflturur.

Ancak karaci¤eri, ke-

mi¤i veya gözleri

oluflturan hücrelerin
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sadece biraraya toplanmas› yeterli de¤ildir. Bun-

lar›n kendi aralar›nda da farkl›laflmalar› gerekir.

Örne¤in kemik hücreleri, oluflturacaklar› kemi¤in

vücudunuzun hangi bölgesinde olaca¤›n› bilerek

ona uygun yere gitmeli ve uygun flekli almal›d›rlar.

Ayaklar›n›zdaki kemik hücreleri adeta profesyo-

nel bir heykelt›rafl gibi çal›flarak kavisli, parmaklar

için girinti ve ç›k›nt›lar› olan kusursuz ayak kemikle-

rini olufltururlar. Kafatas›n›z› oluflturan kemik hücre-

leri de beynin ölçülerini bilircesine, tam ona uygun,

girintisi ve ç›k›nt›s› olmayan, beyni kusursuz flekilde

saracak bir kemik tabakas› meydana getirirler. Ne

daha küçük yap›p beyni s›k›flt›r›rlar, ne de daha

büyük yap›p insan›n kafas›n› tafl›mas›n›

zorlaflt›r›rlar.

çeper kemi¤i ön b›ng›ldak

flakak kemi¤ib›ng›ldak

arka kemik

al›n kemi¤i

BBebeklerin
kafatası ke-
miklerinin
arasındaki
boşluk za-
manla, ke-
mikler geliş-
tikçe kapanır.
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Anne karnındaki bebeğin kemikleri henüz yumuşak kıkırdak halinde-
dir. Bu kıkırdak yukarıdaki şemadaa da görüldüğü gibi zamanla gelişe-
rek sert kemik haline dönüşmeye başlar.

Vücudumuzdaki tüm kemik-
ler gibi el kemikleri de yaşın
ilerlemesiyle birlikte gelişir-
ler. Ancak ddikkat edilmesi
gereken bir nokta vardır ki
eldeki kemiklerin hepsi bir-
biriyle orantılı şekilde bü--
yürler. 

eklem k›k›rda¤›

k›k›rdak

k›k›rdak

sar› ilik
bofllu¤u
oluflumu

geliflen
kemi¤in yeni
merkezi

kemik

kan 
damarlar›

kemi¤e
dönüflmeye
bafllayan
k›k›rdak

kemik

yeni oluflan
k›k›rdak

yeni oluflan
k›k›rdak

yeni oluflan
kemik

yeni oluflan
kemik

ççocuk kemiğianne karnındaki bebeğin
ilk zamanlarındaki kemiği

anne karnındaki bebeğin
gelişmiş haliindeki kemiği
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Kendilerine ne gibi bir flekil vermeleri gerekti¤ini, ne

hücresi olmalar› gerekti¤ini çok iyi bilerek, kemiklere ku-

sursuz bir biçim veren hücrelerin bu fluuru nereden kay-

naklanmaktad›r? 

Onlara bu ince plan› ilham eden Rabbimizdir.

Allah'›n eflsiz ilmine ayetlerde flöyle dikkat çekilmektedir:

Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi

O'na 'gönülden boyun e¤mifl' bulunuyorlar. Yarat-

may› bbafllatan, sonra onu iade edecek olan O'dur;

bu O'na göre pek kolayd›r. Göklerde ve yerde en yü-

ce miisal O'nundur. O, güçlü ve üstün oland›r, hü-

küm ve hikmet sahibidir. (Rum Suresi, 26-27)
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aslar vücudumuzun güç

istasyonlar›d›r. Görevleri ener-

jiyi güce çevirmektir ve bunu hayat

boyu eksiksiz olarak yerine getirirler. Biz bunu kimi za-

man fark eder, kimi zaman da hiç fark›nda olmay›z. Örne¤in

baz› kaslar›m›z biz hiçbir çaba harcamadan çal›fl›rlar. Kalp ve

mide kaslar› bu türdendir. Onlar›n çal›flmalar›n› biz kontrol ede-

meyiz. Bizim iste¤imiz dahilinde hareket eden kaslar›m›z ise iske-

lete ba¤l› olan kaslard›r. Bu kaslardan vücudumuzda 650 tane

vard›r. Biz hareket ettikçe kemiklerle birlikte bu kaslar da kas›-

l›r ve gevflerler.

Kaslar›, kan damarlar› ve sinirler çal›flt›r›r. Kan

damarlar› arac›l›¤›yla kaslara oksijen ve besin

gelirken, sinirler arac›l›¤›yla da kas›n

hareket etmesi sa¤lan›r.

KK
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fiu andan itibaren kaslar›n›z›n kontrolü tamamen si-

ze b›rak›lsayd› acaba ne olurdu? Örne¤in kalp kas›n›z›n

denetiminin sizde oldu¤unu varsayal›m. Bu durumda bü-

tün zaman›n›z› baflka hiçbir fley yapmadan, kalp kas›n›-

z›n kas›lmas› ve gevflemesi konusuna ay›rman›z gereke-

cekti. Çünkü kalp kas›n›z›n bir an bile durmas› hayat›n›-

z›n sona ermesi demektir. Uykuya dald›¤›n›z anda ise -ar-

t›k kalbinizin çal›flmas›n› denetleyemeyece¤iniz için- ya-

flam›n›z› yitirmeniz kaç›n›lmaz olacakt›r. Ancak böyle bir

fley hiç olmaz. Çünkü vücudumuzdaki mükemmel kontrol

sistemi sayesinde biz

bunlar› düflünmek

zorunda kalmay›z.

Bizim yapmam›z

gereken sadece bize

Kalbiniz hiç durmadan
çalışır. Uyurken onun
çalışıp çalışmadığını
düşünmezsiniz bile.
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tüm bu kolayl›klar› veren sonsuz flefkat ve merhamet sa-

hibi olan Rabbimize flükretmek ve O'nun hoflnut olaca¤›

davran›fllarda bulunmakt›r. Allah yaln›zca Kendisine kul-

luk etmemiz gerekti¤ini bize bir ayette flöyle haber ver-

mifltir:

‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ilah

yoktur. Herfleyin yarat›c›s›d›r, öyleyse O'na kulluuk

edin. O, herfleyin üstünde bir vekildir. (Enam Sure-

si, 102)

KKaslarınız büyük bir uyum 
içinde çalışır

Güldü¤ünüzde yüzünüzde ayn› anda 17 kas›n birden

kas›ld›¤›n› biliyor musunuz? E¤er bunlardan bir tanesi

kas›lmasa veya görevini yanl›fl yapsa gülümseyemezsi-

niz, üstelik yüzünüz anlams›z bir ifade al›r.

Yüzünüzde mimik yapmakla görevli toplam 28 ayr›

kas vard›r. Bu kaslar›n birarada kas›lmalar›yla binlerce

farkl› ifade oluflturabilirsiniz. K›zg›nl›k, flaflk›nl›k, sevinç,

gülümseme gibi ifadeleri bu kaslar sayesinde yapars›n›z.

Yüz kaslar›n›n yan› s›ra vücudunuzdaki di¤er kaslar da

büyük bir uyum içinde çal›fl›rlar. Örne¤in sadece tek bir
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ad›m atmak için ayaklar›n›zda ve s›rt›n›zda bulunan 54

kas ayn› anda çal›fl›r. Bunun gibi daha yüzlerce hareketi

kaslar›m›z sayesinde kolayl›kla yapar›z ve bunlar bize

çok ola¤an gelir. Ancak tüm bu bilgileri okuduktan sonra

durup bir daha düflünmemiz gerekir. Çünkü biz bu kasla-

r›m›z›n çal›flmas› için hiçbir fley yapmay›z. E¤er kaslar›-

m›z eksik çal›flsayd› koflmak, yüzmek, bisiklete binmek

bir yana tek bir ad›m atmam›z bile imkans›z olurdu. Bu

nedenle unutmamam›z gereken çok önemli bir gerçek var-

d›r. Allah vücudumuzda kusursuz bir sistem yaratm›flt›r.

Bu bize Rabbimizin bir hediyesidir. Bizim de Allah'›n bize

karfl› olan sonsuz merhametini sürekli düflünüp, Allah'›n

büyüklü¤ünü an›p, flükretmemiz gerekir.

Yüzünüzdeki kasların uyumlu çalışması sayesinde sizin de yüzünüzde yuka-
rıdakilere benzer ifadeler  oluşur.
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Her İşin Üstesinden Gelen 
Marifetli Ellerimiz
Kitab›n sayfalar›n› çevirmek, araban›n kap›s›n› aç-

mak, el y›kamak… Bunlar ellerimizi kullanarak, hiç zor-

lanmadan ve çok s›k yapt›¤›m›z ifllerdir. Elimizi bunlara

benzer, birbirinden farkl› yüzlerce iflte kullanabiliriz.

Elimiz o kadar güçlüdür ki yumruk s›k›lmam›fl hal-

deyken bile bir nesnenin üzerine elimizle 45 kg a¤›rl›¤›n-

da bir güç uygulayabiliriz. Bu kadar büyük bir kuvvetin

yan› s›ra elimizi istedi¤imiz zamanlarda çok ince ve has-

sas ifllerde de kullanabiliriz. Mesela i¤ne deli¤inden iplik

geçirmek gibi. Bu ifllerin birinde çok fazla kuvvet gerekir-

ken, di¤erinde ise ince bir ayar gerekmektedir. Ancak biz

bunlar› yaparken asl›nda elimizin ne kadar önemli bir ifli

baflard›¤›n› fark etmeyiz bile. Yani hiçbir zaman "flimdi

masan›n üzerinden bir ka¤›t alaca¤›m en iyisi 500
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graml›k bir güç uygulayay›m" veya "flimdi topu ataca¤›m

5 kiloluk bir güç uygulayay›m" diye düflünmeyiz. Tüm

bunlar› otomatik olarak hiçbir fley düflünmeden yapar›z.

Çünkü Allah bizi kusursuz bir flekilde yaratm›flt›r. Elimiz-

deki bu eflsiz kabiliyet Allah'›n benzersiz yaratmas›yla

var olmufltur.

Bilim adamlar›n›n en büyük çabalar›ndan birinin in-

san elinin benzeri yapay bir el üretmek oldu¤unu biliyor

muydunuz? Yap›lan robot eller; güç aç›s›ndan insan eline

eflde¤erdirler ancak bizim elimizde var olan dokunma

hassasiyetine ve de¤iflik iflleri ayn› anda yapabilme kabi-

liyetine sahip de¤ildirler.

Zaten birçok bilim

adam› da, insan elinin

tüm fonksiyonlar›na
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sahip robot bir elin yap›lamayaca¤›n› düflünmektedir.

"Karlsruhe Eli" olarak adland›r›lan robot eli yapan mü-

hendis Hans J. Schneebeli bu konuda flunlar› söylüyor: 

Robot eller üzerinde ne kadar çok çal›fl›rsam, insanla-

r›n sahip olduklar› ellere de o kadar çok hayran oluyo-

rum. ‹nsan elinin yapt›¤› iflin bir k›sm›na bile ulafla-

bilmemiz için daha çok zaman›n geçmesi gerekir.

Günümüz teknolojisi ile bir benzeri yap›lamayan el-

lerimizi Allah, özel olarak tasarlam›flt›r. Ellerimiz Allah'›n

yaratma sanat›ndaki kusursuzlu¤u bize gösterir.

SSiz ellerinizle hiç düşünmeden her istediğiniz hareketi yapabilirsiniz. Yazı
yazarsınız, yemek yersiiniz, yüzünüzü yıkarsınız, topu tutarsınız. Üstelik hiç
zorlanmazsınız. Bilim adamlarının ve teknisyenlerin çok uzun yıllar uğraşa-
rak ürettikleri yapay eller ise ancak belli hareketleri yapabilirler..
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Allah'tan baflka bir yarat›c› yoktur. Allah bir ayette

Kendisinden baflka ilah olmad›¤›n› bildirerek, bu gerçe¤i

görmeyen insanlara flöyle seslenmektedir:

De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki:

"Allah't›r." De ki: "Öyleyse, O'nu b›rak›p kendile-

rrine bile yarar da, zarar da sa¤lamaya güç yetire-

meyen birtak›m veliler mi (tanr›lar) edindiniz?"

De ki: "Hiç görmeyen (a'ma) ile gören (basiret sa-

hibi) eflit olabilir mi? Veya karanl›klarla nur eflitt

olabilir mi?" Yoksa Allah'a, O'nun yaratmas› gibi

yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendi-

llerince birbirine mi benzeflti? De ki: "Allah, herfle-

yin yarat›c›s›d›r ve O, tektir, kahredici oland››r."

(Rad Suresi, 16)



er gün fark›nda ol-

madan yapt›¤›n›z ifllerden

biri de nefes al›p vermektir.

Burun, nefes borusu ve akci¤erlerin üstlendi¤i bu görev

esnas›nda birçok ifllem gerçekleflir. Asl›nda nefes alman›z

demek, vücudunuzdaki hücrelerin oksijenle beslenmesi demek-

tir. Hücreler e¤er oksijenle beslenmezlerse yaflayamazlar. Bu ne-

denle ancak çok k›sa bir süre nefessiz kalabilirsiniz. Bu süre uzar-

sa hücrelerinizin ölmesiyle birlikte vücudunuz da ölür.

Nefes alman›zla birlikte burnunuza dolan hava temizlen-

meye bafllar. Özel bir klima gibi çal›flan burnumuzun içinde

filtre ifllevi gören tüycükler kirli, s›cak, so¤uk ya da nemli

havay› akci¤erlerimiz için uygun hale getirirler. Bu

tüycükler sayesinde soludu¤umuz hava süzü-

lür, temizlenir, nemlendirilir, ›s›t›l›r ve

içindeki bakterilerden

HH
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ar›nd›r›l›r. Burnumuzdaki bu küçük tüycükler sayesinde

her gün yaklafl›k olarak 20 milyar yabanc› maddeye karfl›

vücudumuz korunmaktad›r.

20 milyon say›s›, ülkemizin en fazla nüfusuna sahip olan

‹stanbul flehrindeki insan say›s›n›n yaklafl›k 3 kat› gibi bir say›-

y› ifade eder. Burnumuzun bu kadar fazla say›daki yabanc›

maddeyi tan›y›p, ay›rt etmesi oldukça detayl› bir ifllemdir. 20

milyon yabanc› maddenin tesadüfen tan›nmas› ve burundan

geçifline izin verilmemesi tesadüfen olacak bir ifl de¤ildir.

koku

koku
molekülleri

koku alan›
beyindeki koku alan›

koku siniri
koku kanal›

kalbursu kemik

koku hücreleri

tüycükler

BBurnumuzun
içindeki tüy-
cükler adeta
bir klima gibi
çalışarak solu-
duğumuz hava-
yı temizler ve
neemlendirirler.
Böylece vücu-
dumuz birçok
mikroptan ko-
runmuş olur. 
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Bu durum, Allah'›n yaratma gücü-

nün büyüklü¤ünü aç›kça ortaya

koymaktad›r. Ancak baz› kifli-

ler gerçe¤i bilmelerine ra¤men

bunun tesadüfen oldu¤unu id-

dia ederler. Evrim teorisine ina-

nan bu kifliler, bütün canl›lar›n,

buraya kadar vücudumuzla il-

gili anlatt›¤›m›z herfleyin geç-

miflte bir gün kendili¤inden ve

tesadüflerin eseri olarak ortaya

ç›kt›¤›n› öne sürerler. Neden mi

böyle düflünürler? Allah'›n varl›¤›-

n› inkar etmek için. Bunun da onlara göre tek yolu vard›r.

Herfleyin tesadüfen oldu¤unu söylemek. Ancak bu iddi-

an›n saçmal›¤›n› anlamak için biraz düflünmek yeterlidir.

fiimdi burnumuzdaki sistemden örnek vererek bunu bir-

likte görelim.

Burnumuzdaki klima sistemi vücudumuzun bir bafl-

ka kusursuz parças›d›r. Bu kadar mükemmel çal›flan bir

sistemin tesadüfen var olmas› elbette ki mümkün de¤il-

dir. Bunun imkans›zl›¤›n› daha iyi anlayabilmek için flu

k›yaslamay› yapmak faydal› olacakt›r. Bir klima
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düflünün, sizi yaz›n s›caktan koruyan, k›fl›n ›s›nman›z›

sa¤layan ve uzaktan kumanda ile çal›flt›rd›¤›n›z böyle bir

aletin tesadüfen oluflmas› mümkün müdür? Tüm parça-

lar› biraraya b›rak›l›p terk edilse, bu parçalar zaman için-

de biraraya gelip kendi kendilerine kusursuz çal›flan bir

klimaya dönüflebilirler mi? 

Böyle bir fley elbette mümkün de¤ildir. Herhangi bir

makinenin oluflmas› için ak›l sahibi birinin onun üzerin-

de ciddi olarak çal›flmas› gerekir. Bunun aksi düflünüle-

mez. Makineyi bir kenara b›rak›n en basitinden bir yap-

boz oyununda bile do¤ru resmin oluflmas› için birinin

do¤ru parçalar› biraraya getirmesi gerekir. Vücudumuzda

klima gibi çal›flan burnumuz da birçok parçadan oluflur

ve dünya üzerindeki her klimadan çok daha kusursuz bir

sisteme sahiptir. Nas›l bir klima tesadüfen oluflmuyorsa,

ondan daha üstün olan burnumuz da tesadüfen oluflma-

m›flt›r. Bu da bize "dünyan›n taklit edilemeyen en iyi

NNefes alıp verirken vücudunuzda çalı-
şan sistem yazın sizi serinleten klimalar-

daki sistemden çok daha mükemmel bir yapı-
ya sahiptir.
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klima sistemi" olarak bilinen burnumuzu Rabbimizin ya-

ratt›¤›n› gösterir. Bir ayette Allah flöyle buyurmaktad›r:

O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) ku-

sursuzca var edendir, 'flekil ve suret' verendir.  En

güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanla-

r›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimm-

dir. (Haflr Suresi, 24)

NN e f e s  B o r u s u n d a  H a t a s › z  Y ö n  N e f e s  B o r u s u n d a  H a t a s › z  Y ö n  
T e s p i t i  Y a p a b i l e n  T ü y c ü k l e rT e s p i t i  Y a p a b ii l e n  T ü y c ü k l e r
Burunda temizlenen hava, solunumun bir sonraki

aflamas›nda vücut içinde yol alarak biraz daha afla¤›lara

do¤ru inecektir. Havan›n burundan sonra geçece¤i bölge

nefes borusudur. Solunan havan›n içinde toz gibi vücut

için zararl› yabanc› maddeler hala vard›r. Bunun için so-

ludu¤umuz havan›n akci¤erlere ulaflmadan önce bir kez

daha güvenlik kontrolünden geçirilmesi gerekir. Bu gü-

venli¤i sa¤layan, bütün solunum yollar›n›n yüzeyini kap-

layan kaygan bir tabakad›r. Bu tabakaya mukus tabaka-

s› ad› verilmifltir.

Bu tabakay› oluflturan mukus maddesi, havayla
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birlikte soludu¤umuz toz gibi küçük maddeleri tutarak,

akci¤erlerimize girmelerini engeller. Ancak yabanc› mad-

delerin sadece mukus taraf›ndan tutulmas› yeterli de¤il-

dir, ayr›ca biriken yabanc› maddelerin vücuttan at›lmas›

gerekir. Bunun için de bir baflka güvenlik mekanizmas›

devreye girer. Bu güvenlik mekanizmas› nefes borumu-

zun iç yüzeyini kaplayan silya ad›ndaki tüycüklerdir. Bu

tüycükler nefes borusundan yukar›ya yani a¤z›m›za do¤-

ru sürekli olarak hareket ederler. Bunu rüzgarl› bir arazi-

de bu¤day baflaklar›n›n hep ayn› yöne do¤ru hareket et-

mesine benzetebiliriz. Bu tüycüklerin sürekli a¤z›m›za

do¤ru olan hareketleri sayesinde yabanc› maddeleri tutan

Soluduğunuz havada çok sayıda zararlı madde ve mikrop vardır. Nefes boru-

sundaki tüycükler sayesindde bunların birçoğundan korunuruz. Allah'ın bizim

için yarattığı bu sistem sayesinde bize zarar veremmezler.

nefes borusu
yemek borusu

g›rtlak

g›rtlak kapa¤›
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mukus tabakas› da nefes borusundan yukar›ya do¤ru

ilerler.

Bu yabanc› maddeler yukar› do¤ru ç›k›p, bo¤az›m›za

geldiklerinde, do¤al olarak bir yutma hissi oluflur. Böylece

bize zarar verecek yabanc› maddelerin tümü yutularak

mideye iletilir ve mide asitinde parçalan›p yok edilir. Ne-

fes borumuza yerlefltirilmifl olan bu tüycüklerin görmek

için gözleri, düflünebilmek için beyinleri yoktur. Ancak

kendilerine k›yasla kilometrelerce uzakta bulunan a¤z›-

m›zdaki yuta¤›n yerini tespit edebilmektedirler. Ayr›ca

yabanc› maddelerin zararl› oldu¤unu bilip, vücuda

girmelerine izin de vermemektedirler. Bilim adamlar›n›n

RResimde görülen nefes borusunun içindeki tüycükler solunum yoluna karış-
madan birçok yabancı maddenin burada tutunmasını sağlar.
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y›llar süren araflt›rmalar›na ra¤men tüycüklerin çal›flma

mekanizmas› hala tam olarak keflfedilememifltir. Ama

unutmay›n ki, insanlar›n sistemini henüz çözemedi¤i bu

tüycükler bedenimizdeki di¤er herfley gibi, yeryüzünde ilk

insan var oldu¤undan beri kusursuzca çal›flmaktad›rlar.

Soludu¤umuz hava neden bu kadar önemlidir? Belli

bir süre nefes alamazsak neden insan ölür? Bu sorulara

flöyle cevap verelim: Vücudumuzu oluflturan hücrelerin en

temel besini oksijendir. fiu anda elinizde bu kitab› tutabil-

meniz için elinizdeki kas hücreleri sürekli olarak oksijenle

beslenmektedirler. Bunun için de nefes almam›z flartt›r.

Bazen bir fley yerken veya

içerken kazara nefes borunu-

za küçük bir parça kaçar. He-

men o anda müthifl bir öksür-

me refleksi olur. Bu öksürme

yüksek bas›nçl› bir hava pat-

lamas› oluflturur. Böylece ne-

fes borusuna kaçan parça ba-

zen saatte 960 kilometreye

kadar varan bir h›zla d›flar›ya at›l›r. En h›zl› yar›fl arabalar›n›n

saatte 250-260 kilometre h›zla ilerlediklerini düflünürsek, vücu-

dumuzun ne kadar mükemmel bir koruma mekanizmas›yla do-

nat›lm›fl oldu¤unu daha iyi anlar›z.
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Nefes ald›ktan sonra nefes borusundan akci¤erlere

gelen temizlenmifl ve nemi ayarlanm›fl hava art›k kulla-

n›labilir haldedir. Akci¤erlerden kan yoluyla vücudun

en derinindeki hücrelere kadar gider ve onlar› besler.

Ayn› zamanda da hücrelerdeki at›k madde olan karbon-

dioksiti al›r. Biz nefesimizi geri verirken de hücrelerden

toplanan bu karbondioksiti vücudumuzdan d›flar› at-

m›fl oluruz.

‹flte çocuklar, belki nefes almay› basit bir ifllem zan-

nediyor olabilirsiniz ancak bu s›rada vücudunuzun de-

rinliklerinde büyük bir oksijen-karbondioksit al›flverifli

yap›l›yor. Tüm bunlar Allah'›n planl› olarak yaratt›¤› ve

bizim hizmetimize verdi¤i nimetlerdir. Bir düflünün, sa-

dece nefes alman›z› bile kendiniz ayarlayacak olsay-

d›n›z, bunu hiç flafl›rmadan ve kar›fl›kl›k ç›kma-

dan yapmaya gücünüz yetmezdi. Bir yerde yo-

rulur, b›rakmak zorunda kal›rd›n›z. Rabbimiz

böyle bir fley güç yetiremeyece¤imiz için bize,

kitap boyunca anlatt›¤›m›z tüm di¤er vücut
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sistemlerimiz gibi kusursuz çal›flan bir solunum sistemi

vermifltir. Bu, Allah'›n bize dünyada verdi¤i nimetlerden

biridir. Allah bir ayette flöyle bildirir: 

Size her istedi¤iniz fleyi verdi. E¤er Allah'›n nimeti-

ni saymaya kalk›fl›rsan›z, onu say›p-bitirmeyee güç

yetiremezsiniz. Gerçek flu ki, insan pek zalimdir,

pek nankördür. (‹brahim Suresi, 34)

OOksijen vücudumuza ciğerlerimizde
bulunan ve alveol denen bu balon-
cuklardan girer. Burada solunumuun
gerçekleştiği bölgenin bazı parçaları-
nı görüyorsunuz.

dksijen

k›rm›z› 
kan 
hücresi

karbondioksit

karbondioksit

oksijen

oksijen
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u kitapta vücudu-

muzda biz fark›nda ol-

madan ne kadar çok ifllemin yap›ld›¤›n› pek çok örnek

vererek anlatt›k. Ayn› anda her organ›m›z, her hücremiz ak›l

almaz bir h›z ve mükemmellikle çal›fl›yor. Hepsi büyük bir uyum

içinde kendileri için belirlenmifl olan görevi yerine getiriyorlar.

Kan, hücrelerin ihtiyac› olan besinleri sürekli tafl›yor. Mide ve ba-

¤›rsaklar bu besinleri küçülterek hücrelerin kullanabilece¤i ha-

le getiriyor. Sinir hücreleri vücudun her yerine uyar›lar

gönderiyor, beynimiz bu uyar›lar› de¤erlendiriyor

ve biz görüyoruz, duyuyoruz, tad›yoruz,

iflitiyoruz ve bunlara

BB
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benzer daha birçok faaliyet gerçeklefliyor.

Bu ifllerden biri aksad›¤›nda vücudun çal›flma düze-

ninde büyük bir aksama olur. Sinir hücreleri hasar görse,

elimiz, kolumuz tutmaz; mide hücreleri zarar görse sindi-

rim yap›lamaz; dilimizdeki hücreler hasar görse yedi¤i-

miz çikolatal› pastan›n, portakal›n, muzun, kurabiyelerin

tad›n› alamay›z. Ancak baz› özel hastal›k durumlar› d›-

fl›nda yukar›da say›lanlar›n hiçbiri olmaz. Vücudumuz,

biz günlük hayat›m›z› yaflarken hiç durmadan kendi iflle-

yifline uygun olarak çal›flmaya devam eder. Hayat›m›z›n

her an›nda devam eden bu kusursuzlu¤un elbette ki bir
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nedeni vard›r. Hiçbir fley kendi kendine bu kadar mükem-

mel bir mekanizmayla çal›flamaz.

Evinizde bulunan televizyonun, buzdolab›n›n, bilgi-

sayar›n›z›n, yaz› yazarken kulland›¤›n›z kalemlerin k›sa-

cas› herfleyin bir tasar›mc›s›, bir üreticisi vard›r. Bir uçak

veya bir araba kendi kendine oluflup, çal›flmaz. Bunlar›n

eksiksiz çal›flmas›n› sa¤layan, onlar› tasarlay›p, üreten

mühendisler, teknisyenlerdir. Bu durumda insan bedeni

gibi kusursuz bir sistemler bütününün tesadüfen meyda-

na gelmesi kesin olarak imkans›zd›r.

Sizin de akl›n›za, "O halde baz› insanlar nas›l olup

da kendi vücutlar›n›n tesadüfler sonucunda böylesine ku-

sursuz çal›flt›¤›n› düflünebilmektedirler?" sorusu gelecek-

tir. Gerçekten de bu, ortaya at›labilecek en mant›k d›fl› id-

diad›r. Vücudumuzdaki mükemmel düzenin tesadüfen

oluflmas› imkans›zd›r. Bu kusursuzluk bize üstün bir ak›l

sahibinin vücudumuzu tasarlad›¤›n› gösterir. Vücudu-

muz çok üstün bir Yarat›c›n›n eseridir. Bu üstün Yarat›c›

Rabbimiz olan Allah't›r.

Allah Kuran'da biz kullar›na karfl› çok flefkatli oldu-
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¤unu bildirir. Bizim de Allah'›n bu flefkati ve merhameti

karfl›s›nda O'na boyun e¤ici olmam›z, bize Kuran'da em-

rettiklerini eksiksiz olarak yapmam›z ve verdi¤i tüm gü-

zellikler için sürekli flükretmemiz gerekir. Allah bir ayette

bize flöyle seslenmektedir:

‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ilah

yoktur. Herfleyin yarat›c›s›d›r, öyleyse O'na kulluuk

edin. O, herfleyin üstünde bir vekildir. (Enam Sure-

si, 102)
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... Sen Yücesin, bize öğrettiğinden 

başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm 

ve hikmet sahibi olansın. 

(Bakara Suresi, 32)
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