






w w w. h a r u n y a h y a . o r g  -  w w w. h a r u n y a h y a . n e t

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

Birinci Bask›: May›s 2005

‹kinci Bask›: Mart 2006

ARAfiTIRMA
YAY I N C I L I K

Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi

‹brahim Elmas ‹flmerkezi 

A Blok Kat 4 Okmeydan› - ‹stanbul  

Tel: (0 212) 222 00 88

Bask›: KELEBEK MATBAACILIK

Litros Yolu, No: 4/1-A

Nevzat Fikret Koru Holding Binas›

Topkap›-‹stanbul 

Tel: (0 212) 612 43 59



HARUN YAHYA



YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA

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

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 say-
fal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 41 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygambe-
rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden
oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün
kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mü-
hür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de
hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-
r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, in-
karc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl›
yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir.
Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söy-
leme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›r-
mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular
üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sap-
k›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Her-

sek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-
ya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulga-
ristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n
daha pek çok ülkesinde be¤eniyle
okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca,

Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Porte-
kizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rus-

ça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca,
Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çin-
ce, 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 edil-
mektedir. 

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, öz-
lü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na var-
maktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik,
çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde cid-
di biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er
sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri müm-
kün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savuna-
caklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc›
ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kay-
naklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de-
¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu
eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedef-
lenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmedikleri-
ni 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, fik-
ri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtar-
mada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar›
yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›n-
dan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etki-
nin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yah-
ya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yay-
mak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ü-
nü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanla-
r›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlar-
dan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikat-
lerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabile-
cekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekil-
mek 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. Ak-
si halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›,
Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur
ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile ola-
cakt›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, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n›

kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›y-

la bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok

önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin 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 ilgili-

dir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultu-

sunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yafla-

maya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, oku-

yan›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 ki-

taplar›n yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤-

lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta

okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme

konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda an-

lat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu in-

kar edememektedirler.

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

okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabi-

lir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitap-

lar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübeleri-

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

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitapla-

r›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hiz-

met 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 eklen-

mesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli,

yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n›

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

nu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir

kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

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

rine, flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken

adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümit-

siz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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öyle bir düflünelim, elektriksiz hayat nas›l olurdu? Böyle bir
durumda 15 kat› asansörsüz ç›kman›z, buzdolab›nda saklad›-
¤›n›z yiyeceklerin bozulmamas› için çözüm araman›z gereke-
cekti. Haberleri televizyondan koltu¤unuza yaslanarak takip
edemeyecek, mikrodalga f›r›nda yeme¤inizi ›s›tamayacak,
müzik setinizden sevdi¤iniz bir müzi¤i dinleyemeyecek, saç›-

n›z› k›sa sürede kurutamayacak, kliman›zla serinleyemeyecek, bir dü¤-
meye basarak odan›z› ayd›nlatamayacak, bulafl›k-çamafl›r-kurutma gibi;
temizli¤iniz için gerekli olan makineleri çal›flt›ramayacakt›n›z. Geceleri
eviniz güvensiz ve karanl›k olacak, elektrikli kalorifer, su ›s›t›c›s›, masa

lambas›, video ve bilgisayar gibi hayat›n›z› kolaylaflt›ran, yaflam›n›za h›z

katan pek çok teknolojik aletten uzak bir yaflant›n›z olacakt›. fiimdi de
elektriksiz bir hayat› flehir çap›nda düflünelim:

Sa¤l›k, trafik, ulafl›m, haberleflme, güvenlik sistemleri, ifl yerleri, su

da¤›t›m›, enerji üretimi, bas›n-yay›n, bak›m-onar›m çal›flmalar›, elektri¤e

ba¤›ml› olarak iflleyen alanlardan ilk akla gelenlerdir.
2003 yaz›nda ABD'de Detroit'ten New York'a kadar olan bölgede ya-

flanan elektrik kesintisi, elektri¤e ne kadar ba¤›ml› oldu¤umuzu gösteren

çarp›c› örneklerden biri oldu. Kesinti sadece k›sa bir süre olmas›na ra¤-
men, 'Hayat felce u¤rad›' bafll›klar›yla adeta felaket haberleri verildi.

Trafik sinyalleri, asansörler, metrolar, bilgisayarlar çal›flmaz hale
geldi. Elektrik olmadan insanlar ifle gidemediler, al›flverifl ya-

pamad›lar, birbirleri ile iletiflim kuramad›lar. 
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Kesilmesi durumunda hayat› durma noktas›na getirebilen elektrik, bi-

zim için tüm bu sayd›klar›m›zdan daha büyük öneme sahiptir. fiehir içinde-

ki sistemlerin ifllemesi, kurulu düzenin devam etmesi nas›l elektri¤e ba¤›m-

l› ise, vücudumuzda da enerji üretimi, iletiflim, güvenlik, bak›m-onar›m gi-

bi hemen hemen her türlü ifllem için elektri¤e ihtiyaç duyulur. K›sacas›

elektrik, vücudumuz için hayati bir öneme sahiptir. Çünkü vücudumuzda-

ki elektrik sistemi olmadan canl›l›ktan söz etmemiz mümkün de¤ildir ve

vücudumuzdaki elektrik ihtiyac›, bir flehrin ihtiyac›ndan çok daha vazgeçil-

mezdir.

Pek çok insan elektrikten faydalan›rken, kendi bedeninin de t›pk› için-

de yaflad›¤› flehir gibi elektriksiz çal›flmayaca¤›n› bilmez ya da düflünmez.

Oysa vücudumuz kusursuz bir elektrik flebekesi ile donat›lm›flt›r. ‹nsan vü-

cuduna bakt›¤›m›zda, elektronik ile ilgili son derece karmafl›k bilgileri kap-

sayan, elektrik enerjisinden nas›l yararlan›laca¤›n› bilen ak›ll› sistemler bu-

lundu¤unu görürüz. Nitekim bilim adamlar› vücudumuzdaki elektrik siste-

mini tarif ederken, günümüzde kullan›lan elektrikli aletlerle ilgili benzetme-

ler yaparlar, elektronikte kullan›lan terimleri kullan›rlar: Piller, motorlar,

pompalar, jeneratörler, devreler, ak›m, direnç, voltaj, yal›t›m, yük... Bu te-

rimleri kullanmadan sinir sistemini tarif etmeleri pek mümkün de¤ildir. Son

yüzy›llarda keflfedilen teknolojik sistemlerin ifllemesi için gerekli olan pren-

siplerin, insan bedeninde yarat›l›fl›ndan itibaren mevcut olmas›, Allah'›n vü-

cudumuzu saran üstün ilminin bir göstergesidir. Kitap boyunca anlataca¤›-

m›z detaylar da, bu ilmin kavrayabildi¤imiz örneklerinden sadece birkaç›n›

oluflturmaktad›r. 

AKILLI TASARIM YAN‹ YARATILIfi

Allah'›n yaratmak için tasar›m yapmaya ihtiyac› yoktur

Kitap boyunca yer yer kullan›lan 'tasar›m' ifadesinin do¤ru anlafl›lma-

s› önemlidir. Allah'›n kusursuz bir tasar›m yaratm›fl olmas›, Rabbimiz’in ön-

ce plan yapt›¤› daha sonra yaratt›¤› anlam›na gelmez. Bilinmelidir ki, yerle-

rin ve göklerin Rabbi olan Allah’›n yaratmak için herhangi bir 'tasar›m' yap-

maya ihtiyac› yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve yaratmas› ayn› anda olur.

Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. 

Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas› için

yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde 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 ol-

mas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluverir.

(Bakara Suresi, 117)
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lektrik her yerde bulunmaktad›r. Gördü¤ümüz ve

dokundu¤umuz herfleyin temeli olan atomun çe-

kirde¤i, proton ve nötron denilen parçalardan olu-

flur. Bu çekirde¤in etraf›nda ise, dönerek sürekli ha-

reket halinde olan elektronlar yer al›r. Protonlar po-

zitif bir elektrik yüküne, elektronlar da negatif bir elekt-

rik yüküne sahiptir. Normal koflullarda bir atom eflit say›da elektron

ve protona sahiptir. Pozitif ve negatif yükler birbirlerini dengeledik-

leri için atom da nötr durumdad›r. Bu denge bozuldu¤unda, yani bir

atom fazladan bir elektron kazand›¤›nda negatif yüklü olur. Atom

bir elektron kaybetti¤inde ise pozitif yüklü olur. Koflullar uygun ol-

du¤unda bu tür elektrik yükü dengesizlikleri, bir elektron ak›m›

bafllat›r. Bu elektron ak›fl› da 'elektrik' olarak ifade edilir. K›-

saca elektrik, elektronlar›n hareketinden ortaya

ç›kan bir enerji biçimidir. 



Vücudumuzun Vazgeçilmez Enerjisi: Elektrik 13

Vücudumuz da bu elektrik enerjisi olmadan çal›flamaz; elektrik her

birimizin yaflam›n› sürdürebilmesi, konuflabilmesi, hareket edip istedik-

lerini yapabilmesi için hayati önem tafl›r. Aksi takdirde kifli ya felç olur ya

da ölür. Çünkü elektrik olmad›¤›nda bütün yaflamsal faaliyetler durur.

‹nsan elektrikle iletiflimini sa¤layan, elektrikle hareket edebilen ve elekt-

rikle befl duyusunu kullanabilen bir varl›kt›r. Kifli bunun hiç fark›nda ol-

masa da, dünyaya geldi¤i andan itibaren tümüyle elektrik enerjisine ba¤-

l› mekanizmalarla görmeye bafllar, bunlarla çevresini tan›r ve geliflir.

Ölmek üzere olan kalbi durmufl bir hastaya ilk

olarak elektrik floku uygulanmas›n›n sebebi

de budur. Böyle bir durumdaki hastaya

iyileflmesi için ilaç, vitamin veya her-

hangi bir besin maddesi verilmez. Vü-

cuda fayda sa¤layacak çok say›da

madde varken kalbin çal›flmas› için

öncelikle elektri¤e ihtiyaç duyulur.

Çünkü vücudun elektrik sistemi her-

hangi bir nedenle bozuldu¤unda veya can-

land›r›lmas› gerekti¤inde, hiçbir fley elektri-

¤in yerini tutmaz.

Canl›lar›n vücudunda elektri¤in öne-

mi anlafl›ld›ktan sonra sadece bu konunun

araflt›r›lmas› amac›yla üniversite-

lerde özel kürsüler kurulmufl

ve bilim adamlar› konu

hakk›nda çok say›da arafl-

t›rma yaz›s› ve kitap yaz-



m›fllard›r. Halen de canl›lardaki elektriksel sistemler ile ilgili araflt›rma-

lar, 'biyoelektrik' olarak ifade edilen alanda yo¤un olarak devam etmek-

tedir. New York Üniversitesi T›p Fakültesi'nden sinirbilimci Rodolfo Lli-

nas, hareket eden tüm canl›lar›n vücutlar›nda elektrik oldu¤unu söyle-

yerek flunlar› ifade etmifltir:

Bizi biz yapan, mesajlar› yeterli h›zda tafl›yan tek fley elektriktir... Düflün-

celerimiz, yürüyebilmemiz, görmemiz, rüya görmemiz tüm bunlar temel

olarak elektrik sinyalleri taraf›ndan yönlendirilip organize edilmektedir.

Bunlar bir bilgisayarda meydana gelenlerle benzerlik göstermektedir, fa-

kat çok daha mükemmel ve komplekstir.1
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VVüüccuudduummuuzzddaakkii  EElleekkttrriikksseell  DDüüzzeenn

Vücudunuz her gün düzenli bak›m yapman›z gereken, elektrikle

çal›flan teknoloji ürünü bir makine gibidir. Bir kas›n›z hareket etti¤i

zaman elektriksel yük boflalmalar› meydana gelir. Beynin emirlerini

tafl›yan sinyaller elektrikseldir. Ayr›ca vücut boyunca beyne do¤ru

ilerleyen tüm duyu sinyalleri elektrikseldir. Hücre bölünmesi, kalp

at›fl› da elektrikseldir. Asl›nda tüm kimyasal de¤ifliklikler elektriksel

temele dayanmaktad›r; çünkü moleküler seviyede elektronlar transfer

edilir, paylafl›l›r ya da de¤iflikli¤e u¤rar. ‹nsan vücudunda elektrik-

sel olmayan bir durum, neredeyse yok gibidir. Siz dinlen-

mek üzere uzansan›z bile, enerji üretimiyle ilgili zor

görevler iradeniz d›fl›nda meydana gelmeye de-

vam eder: Kalp at›fl›n›z, akci¤erlerinize oksijen

gitmesi ve say›lamayacak kadar çok hücresel

faaliyet... 

Vücudumuzun Vazgeçilmez Enerjisi: Elektrik 15
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K›sacas› insan vücudu hayatta kalmak için elektrokimyasal bir

enerji sistemi kullan›r. Vücudumuzun elektrikle iflleyen k›sm›n› sinir sis-

temi oluflturur. Bir kaza veya sakatl›k durumu olmad›¤› sürece vücudu-

muz hem elektrik üretimini gerçeklefltirir, hem de üretti¤i elektrik ener-

jisiyle gece gündüz faaliyetlerini sürdürür. Canl›lardaki elektriksel sis-

tem, metallerdeki elektrik sistemlerinden çok daha fazla avantaja sahip-

tir. Bu avantajlar›n bafl›nda biyolojik sistemlerin kendi kendini tamir

edebilmesi gelir. Örne¤in parma¤›n›zda bir kesik olufltu¤unda k›sa za-

manda bu yara iyileflir. Bunu sa¤layan sistemlerin ard›nda yine elektrik-

sel bir düzen vard›r. Bu hiçbir insan yap›m› makinede mevcut olmayan

taklit edilemez bir özelliktir. 

Vücudunuzdaki elektriksel sistemin bir baflka avantaj› ise çok

yönlü kullan›m›d›r. Vücudun içindeki tüm faaliyetler -dolafl›m, savun-

ma, hareket, haberleflme, sin-

dirim, boflalt›m vs.- bu sistem

sayesinde gerçekleflir. ‹nsan

yap›m› elektriksel aletler ise

genellikle tek bir fonksiyon

ya da benzer birkaç fonksi-

yonla s›n›rl›d›r: So¤utma, ›s›t-

ma, kurutma, ç›rpma, süpür-

me gibi... Buna ra¤men çok

yüksek miktarlarda enerji

harcan›r. Vücudun kulland›¤›

elektrik enerjisi -benzersiz

sistemleri iflletmek için kulla-

n›lmas›na ra¤men- son derece

az miktardad›r.

Günlük hayatta kulland›-

¤›m›z elektrikli aletlerde, kul-

lan›lan elektri¤in fliddetinin -

voltaj de¤erinin- belli bir ölçü-

de olmas› gerekir. Ancak bu

16



ayarlar makinenin kendisi taraf›ndan de¤il, yine insan yap›m› özel alet-

ler arac›l›¤›yla sabit tutulur. Bu ayar›n bozulma ihtimaline karfl›, ak›m›

dengeleyecek adaptörler, regülatörler (voltaj düzenleyicileri) kullan›l›r.

Aksi takdirde makinenin tüm aksam› bozulur. Vücudumuzda ise bu

ayarlar›n tümü bizim haberimiz olmadan yap›l›r. 

Ayr›ca vücudumuzda elektrik kullan›m› kesintisizdir. Dinlenirken

bile vücudumuzda elektriksel sinyallerin ak›m› devam eder. Bu küçük

elektriksel sinyaller saniyenin binde biri kadar sürelerle aral›ks›z üretilir.

Elektrikli aletlerin ise ortalama 10-20 senelik ömürleri vard›r. Hatta ço¤u

zaman çok daha erken tamir edilmeleri, parçalar›n›n yenilenmesi gere-

kir. Halbuki insan vücudu -istisnai durumlar d›fl›nda- bir ömür boyu ke-

sintisiz olarak dinlenmeden, yorulmadan elektrikle faaliyet gösterir.

‹nsan akl› ve bilgi birikimi ile benzeri yap›lamayan vücut sistemle-

rinden her biri -hatta tek bir sinir hücresi- varl›¤›m›z›n tesadüf eseri or-

taya ç›km›fl olamayaca¤›n› ispatlar niteliktedir. Kitap boyunca detaylar›-

n› görece¤imiz bu elektriksel sistem olmadan, vücudumuzdaki di¤er sis-

temlerin, organlar›n var olmalar›n›n, kusursuz çal›flmalar›n›n bir anlam›

yoktur. Dolay›s›yla canl›lar›n tesadüfi mekanizmalarla olufltu¤unu öne

süren evrim teorisinin, temel iddialar›ndan olan 'aflama aflama geliflim'

söz konusu olamaz. Hoimar Von Ditfurth, evrimci bir biyolog olmas›na

karfl›n, tesadüf iddialar›n›n imkans›zl›¤›n› Dinozorlar›n Sessiz Gecesi adl›

kitab›nda flöyle dile getirmektedir:

Sözgelimi canl› yap›lar›n salt rastlant› sonucu ortaya ç›kmalar›n›n istatisti-

ki yönden olanaks›zl›¤›, çok sevilen ve bilimin günümüzdeki geliflmifllik

dura¤›nda oldukça aktüel olan bir örnektir. Gerçekten de biyolojik ifllevler

yerine getiren tek bir protein molekülünün kuruluflunun, o ola¤anüstü öz-

günlüklerine bak›nca, bunu, hepsi do¤ru ve gerekli bir s›ra içinde, do¤ru

anda, do¤ru yerde ve do¤ru elektriksel ve mekanik özelliklerle birbirine

rastlam›fl olmalar› gereken birçok atomun, tek tek rastlant› sonucunda bu-

luflmalar›yla aç›klamak mümkün de¤il gibi görünmektedir.2

‹nsan vücudu kendi elektri¤ini kendi üretir. Vücutta herhangi bir

fonksiyonun gerçekleflmesi için ilgili organa ya da dokuya bir sinyal

gönderilmelidir. Dolay›s›yla hayatta kalabilmemiz için, vücudun hiçbir

Vücudumuzun Vazgeçilmez Enerjisi: Elektrik 17
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‹nsan vücudunda elektriksel olmayan
neredeyse hiçbir ifllem yok gibidir. Siz
dinlenirken bile, vücudunuzdaki faali-
yetler -kalp at›fl›n›z, akci¤erlerinize ok-
sijen gitmesi ve say›lamayacak kadar
çok hücresel faaliyet- Rabbimiz'in bir
lütfu olarak kesintisiz devam eder.

VÜCUDUMUZDAK‹ ELEKTR‹KSEL

DÜZEN RABB‹M‹Z'‹N B‹R LÜTFUDUR

Beyin

Kalp

Böbrek

Kemik

Akci¤er

Deri



noktas›nda tesadüflere yer yoktur. Çünkü milyonlarca detay›n ayn› an-

da, ölçüsüyle, zamanlamas›yla hatas›z ve eksiksiz olmas›, bunlar›n hiç-

birinin hiç yorulmadan aral›ks›z bir flekilde 60-70 sene müthifl bir koor-

dinasyonla çal›flmas› tesadüflerle aç›klanmas› imkans›z bir durumdur.

Her organ bafl›na buyruk hareket etse, kendilerine gelen emirleri gecik-

tirse ya da bunlara gelifligüzel cevap verse, istedi¤i zaman büyüse, iste-

di¤i zaman çal›flsa oluflacak kaos ortam›nda bir an bile yaflamam›z

mümkün olmazd›. Üstelik böyle bir karmafla ortam›n›n yaflanmas› için

sadece k›sa süreli bir gecikme ya da az say›da hücrenin kar›fl›kl›k ç›kar-

mas› bile yeterli olurdu. Nitekim tesadüf iddialar›n›n sahipleri evrimci-

ler de, karfl›laflt›klar› mükemmel düzen karfl›s›nda hayranl›klar›n› gizle-

yememekte ve bu organlar›n, sistemlerin tam olmalar› gereken yer, flekil

ve fonksiyonlarla, vücut içinde nas›l olup da yerlefltikleri sorusu karfl›-

s›nda çaresiz kalmaktad›rlar. Oysa cevap aç›kt›r: Tüm bunlar› kusursuz

flekilde yaratan tüm alemlerin Yarat›c›s› olan Yüce Allah't›r:

Ki O, yaratt›¤› herfleyi en güzel yapan ve in-

san› yaratmaya bir çamurdan bafllayan-

d›r. Sonra onun soyunu bir özden

(sülale'den), basbaya¤› bir sudan

yapm›flt›r. Sonra onu 'düzeltip

bir biçime soktu' ve ona ruhun-

dan üfledi. Sizin için de kulak,

gözler ve gönüller var etti. Ne

az flükrediyorsunuz? (Secde

Suresi, 7-9)
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‹nsan vücudundaki elektrik üretimi ve
elektriksel bilgi al›flverifli, dinlenirken
hatta uyurken dahi devam eder. Bu, Rab-
bimiz'in sonsuz rahmetinin örneklerinden
sadece biridir.



nsan›n merkezi sinir sistemi, bilinen en kompleks

biyolojik yap›ya sahiptir. Milyarlarca sinir hücre-

si ve bunlar›n aralar›ndaki trilyonlarca ba¤lant›,

sinir sisteminin ana yap›s›n› oluflturur. Merkezi si-

nir sistemi 100 milyardan fazla nörondan (sinir hüc-

resi) oluflmufltur. Bunlar›n yan›nda, sinir hücrelerinin on

kat› kadar say›da da yard›mc› hücreler (nörogliya) bulunur. 

Vücudumuz, milyonlarca metre uzunlu¤undaki 'sinir' olarak

ifade edilen biyo-elektrik kablolarla donanm›flt›r. Bu, kablolarda ne-

redeyse ›fl›k h›z›na yak›n bir süratle bilgiler tafl›n›r. fiafl›rt›c› bir düze-

nin hakim oldu¤u bedenimizde sinirlerin vücudumuzun her nokta-

s›na ulaflmas› ve bu kablolar arac›l›¤›yla emirlerin, bilgilerin tafl›n-

mas› büyük bir mucizedir. Son derece yo¤un bir trafik olmas›-

na karfl›n hiçbir karmafla yaflanmaz, her mesaj gitmesi
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gereken yere titizlikle iletilir. Bir baflka flafl›rt›c› yön ise iletilen bilginin

çeflidi ne kadar farkl› olursa olsun, ayn› iletim sisteminin kullan›lmas›-

d›r. Bu, dokundu¤unuz klavyenin tufllar›, yedi¤iniz flekerin tad›, f›r›n-

dan ç›km›fl ekme¤in kokusu, telefonun sesi ya da gözünüzü alan gün ›-

fl›¤›na ait bir bilgi olabilir. Duyular›m›z ya da düflüncelerimizle ilgili tüm

bilgiler sinirlerin uzant›lar› içinde, elektriksel uyar›lar fleklinde flifrelene-

rek, dalgalar halinde seyahat ederler. Vücudun içerisinde kesintisiz ve

yo¤un bir trafikle gidip-gelen bu elektriksel sinyaller birbirinin ayn› ol-

malar›na karfl›n, bize renkli, zengin detaylarla dolu bir dünya sunarlar.3

Sinirler ayn› zamanda etraf›n›zdaki dünya hakk›nda bilgi edinme-

nizi, de¤iflikliklere h›zla tepki vermenizi ve vücudunuzun farkl› k›s›mla-

r›n›n tek bir beden gibi çal›flmas›n› sa¤larlar. Ayr›ca vücudun kumanda

merkezi olarak çal›flan beyinden emirlerin iletilmesini üstlenirler. Di¤er

bir deyiflle sinirler vücudun bilgi tafl›yan karayollar›d›r. Beyinden ve

omurilikten ç›karak, deri, kaslar, duyu organlar›, difl ve kemiklerin içi de

dahil olmak üzere vücudun her yerine ulafl›rlar. 

fiöyle bir düflünelim sinirler sa¤ eliniz hariç vücudunuzun her yeri-

ne ulafl›yor olsa, ne olurdu? Sinirlerin kolunuzu kaplad›¤› halde k›sa ka-

l›p elinize ulaflamad›klar› bir durum... Öncelikle elinizle ilgili hiçbir fley

hissetmez; parma¤›n›z› kesen bir cismi fark etmez, elinizi kullanaca¤›n›z

iflleri yapamazd›n›z: Örne¤in; elinize barda¤› kavrayacak biçimde flekil

veremez, kalem tutamaz, kap›y› açamaz, saç›n›z› tarayamazd›n›z. K›sa-

cas› eliniz sadece bir et ve kemik y›¤›n› olurdu. Sa¤l›kl› bir yaflant› için

sadece sinirlerin var olmas› yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda bunlar›n vü-

cudunuzdaki her noktaya ulaflmalar›, birbirleriyle iletiflim kurabilmeleri

de gereklidir. Sinirlerin vücudu adeta bir a¤ gibi kaplamas›n›n ve vücut-

taki birbirinden kusursuz sistemleri kontrol etmesinin tesadüfen olufl-

mas› mümkün de¤ildir. 

Günümüzde her türlü teknolojik imkana ra¤men, bilim adamlar›

hücrenin bir benzerini yapamamaktad›rlar. Evrimcilerin iddia etti¤i gi-

bi, bir hücrenin insan›n dahi baflaramayaca¤› sorumluluklar›, kendi ken-

dine, eksiksizce yapt›¤›n› söylemek, ak›l ve mant›kla ba¤daflmayan iddi-
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alard›r. Aç›kça görülmektedir ki, vücudumuzu saran, yöneten, fluurlu

faaliyetler gösteren bir sistem vard›r. Ancak bilim adamlar›n› hayranl›k

içinde b›rakan bu üstün fluur, fluursuz atomlar›n biraraya gelmesiyle

oluflan hücrelerin, organlar›n kendilerine ait olamaz. Bu fluur herfleyi

'kusursuzca yaratan' Allah'a aittir. (Bakara Suresi, 54)
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Beyin sap›

Beyincik

Talamus

Ana sinir
dü¤ümleri 
(kompleks

hareketlerden 
sorumlu)

Beyaz madde

Gri madde

Motor korteksi

Motor sinir hücresi

Elinizi kullanarak birfleyler yapabiliyor olman›z›n sebeplerinden biri, sinir sistemi-
mizin kusursuz bir tasar›ma sahip olmas›d›r. Bir bilyenin kavranmas› dahi gerçek-
te kompleks bir harekettir. Parmaklar›n ne kadar aralanmas›, ne kadar kuvvetin
uygulanmas› gerekti¤i gibi hassas ayarlar söz konusudur. Sinirler elinize ulaflma-
sayd› ya da sinirlerin beyinle ba¤lant›s› olmasayd›, eliniz sadece bir et ve kemik
y›¤›n› olurdu. 

Mor: Beyindeki korteks
bölgesi, kaslara hare-
kete geçmeleri için me-
saj gönderir.

Mavi: Kastaki (hareketi
yönlendiren) duyu hüc-
releri beyinci¤e sinyal
gönderir.

K›rm›z›: Beyincik, hare-
ketin iflleyiflini sa¤la-
mak için, talamus arac›-
l›¤›yla kortekse sinyal-
ler gönderir.

Yeflil: Beyincik, omurilik
arac›l›¤›yla da, kaslara
do¤rudan mesajlar gön-
derir.
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SSiinniirrlleerr::  VVüüccuudduummuuzzuunn  

EElleekkttrriikk  KKaabblloollaarr››

Elektrik kablolar›n›n iki k›s›mdan olufltu¤unu hepimiz biliriz: ‹çeri-

de genellikle elektrik ak›m›n›n geçti¤i bak›r bir tel ve d›fl›nda kauçuk ve-

ya plastikten üretilen ve elektrik telinin k›sa devre yapmas›n› önleyen

bir tür yal›t›m maddesi bulunur. Sinir hücresi bir elektrik kablosu ile t›-

pat›p ayn› olufluma sahiptir: ‹çeride insan vücuduna ait elektrik ak›m›-

n›n geçti¤i çok ince lifler, d›flar›da ise Schwann k›l›f› olarak bilinen ve k›-

sa devreleri önleyen bir yal›t›m malzemesi bulunmaktad›r. Schwann k›-

l›f› örne¤in bir virüs nedeniyle zarar gördü¤ünde –t›pk› elektrik kablo-

sunun kauçuk k›l›f›n›n çatlayarak ya da yanarak hasar görmesi gibi– in-

san vücuduna ait elektrik, dokular boyunca da¤›l›r ve kifli k›smen ya da

tümüyle felç olur. 

Tüm sinir lifleri elektrik ile yüklüdür. D›flar›daki elektrik art›, içeri-

deki ise eksi yüklüdür. Sinire dokunuldu¤unda, an›nda elektriksel bir

atlama meydana gelir. Art› yüklü elektrik, sinir lifinin içine girerken, ek-

si yüklü elektrik sinir lifinin d›fl›na do¤ru hareket eder. Eksi yüklü elekt-

rik sinir lifi boyunca hareket ederek, bir elektrik ak›m› oluflturur. Bunun

sonucunda bir kas ya da organ çal›fl›r. Elektrik ak›m› iletildikten sonra

herfley normal durumuna döner. Art› yüklü elektrik tekrar sinir lifinin

d›fl›na gider ve eksi yüklü elektrik içeriye döner. Bu sayede sinir lifi bir

kez daha bir baflka dokunufl ya da uyar›ya haz›r hale gelir.

Bu elektriksel düzen sayesinde canl›l›¤›m›z› sa¤layan faaliyetler de-

vam eder. Ancak bu düzen, burada özetledi¤imizden çok daha detayl›,

çok daha ince bir tasar›ma sahiptir. Elektron mikroskobunun görüfl gü-

cü artt›kça, bilim adamlar›n› hayranl›k içinde b›rakan kompleks düzen-

ler ortaya ç›kar. Sinirleri oluflturan sinir hücreleri de benzersiz tasar›m-

lar›nda flafl›rt›c› detaylarla doludur ve Rabbimiz'in sonsuz gücünü sergi-

lemektedir: 

Göklerin, yerin ve içlerinde olanlar›n tümünün mülkü Allah'›nd›r.

O, herfleye güç yetirendir. (Maide Suresi, 120)
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Vücudumuzun elektriksel sistemi üç
bölümden meydana gelmektedir:
(1) Muhteflem bir bilgisayar gi-

bi çal›flan beyin,
(2) Elektrik kablosu gibi ifllev 

gören ve bir ucu beyne gi-
den omurilik,

(3) Elektrik telleri gibi çal›flan 
omurilikle tüm vücudun 
ba¤lant›s›n› kuran sinirler.

3

1

Sinirler beyinden ve omurilikten ç›ka-
rak, deri, kaslar, duyu organlar›, difl
ve kemiklerin içi de dahil olmak üze-
re vücudun her yerine ulafl›rlar. K›sa-
cas› sinirler, vücudun bilgi tafl›yan
karayollar› gibi ifllev görürler.
Sinirler etraf›n›zdaki dünya hakk›nda
bilgi edinmenizi, vücudunuzun farkl›
k›s›mlar›n›n tek bir beden gibi çal›fl-
mas›n› sa¤larlar. Vücudun kumanda
merkezi olarak çal›flan beyinden
emirlerin iletilmesini üstlenirler. 
Haberimiz olmadan çal›flan bu sis-
tem, Yüce Rabbimiz'in insanlar üze-
rindeki rahmetinin örneklerindendir.
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Küçük sinir
demeti

Epinöryum (sinir lifi
demetlerini saran doku)

Gangliyon (sinir hücresi
gövdelerinden oluflan küme)

Perinöryum (sinir lifi
demetinin k›l›f›)

Akson

Miyelin k›l›f

Bir sinir lifinin yap›s› t›pk› elektrik
kablosundaki gibidir. ‹çte yer alan ve
elektri¤in iletilmesini sa¤layan sinir-
lerle, d›fltaki yal›tkan k›l›f bilinçli bir
tasar›m›n örne¤idir.
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ücudumuzu saran sinirler 'nöron' ad› veri-

len yüzlerce, kimi zaman binlerce sinir hücre-

sinden oluflurlar. Bir nöronun ortalama geniflli¤i 10

mikrondur.4 (Bir mikron milimetrenin binde birine

eflittir.) Bir insan beyninin içindeki 100 milyar nöronu,

tek bir çizgi halinde yanyana getirebilseydik; 10 mikron geniflli¤in-

deki ve ç›plak gözle görülemeyen bu çizginin uzunlu¤u tam 100 ki-

lometre olurdu. Nöronlar›n küçüklü¤ünü flöyle bir örnekle de gö-

zümüzde canland›rabiliriz: Bir nokta iflaretine 50 tane,5 bir i¤ne ba-

fl›na ise 30.000 tane nöron s›¤d›rabilirsiniz.6

Nöronlar›n tasar›m›, vücuttaki uyar›lar› tafl›mak üzere haz›r-

lanm›flt›r. Nöronlar›n ço¤unun görevi komflu nöronlardan sinyaller

almak, daha sonra bunlar› bir baflka nörona ya da hedef hücreye

iletmektir. Nöronlar bir saniyede binlerce kez bu ifllemi ya-

parak birbirleriyle haberleflebilirler. 



Bir nöron, duruma göre kapat›l›p aç›lan bir elektrik prizine benze-

tilebilir. Tek bafl›na bir nöron, sinir sisteminin birbiriyle ba¤lant›l› elekt-

rik devrelerinin içinde sadece çok küçük bir parçad›r. Ancak bu kü-

çük devreler olmadan canl›l›ktan söz etmek mümkün de¤ildir.

Alman Federal Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde  profesör olan

Werner Gitt bu küçük alana s›¤d›r›lm›fl dev kompleksi flöyle

tarif etmektedir:

E¤er her nöronu tek bir i¤ne bafl› ile temsil ederek, sinir sis-

temini bir elektrik devresiyle anlatmak mümkün olsayd›,

böyle bir devre flemas› için birkaç km2'lik bir alan gerekecek-

ti... Tüm dünyay› saran telefon a¤›ndan birkaç yüz kat daha

kompleks olacakt›.7

Yukar›daki al›nt›da da vurguland›¤› gibi, sinir sistemi çok

kompleks bir flebeke gibi çal›fl›r. Vücudumuzdaki bu kompleks bil-

gi a¤›n›n iflleyifli ise, nöronlar›n kusursuzca görevlerini yerine getirmele-

rine ba¤l›d›r. Nöronlar›n bir yönden di¤er yöne gerçekleflen, ritmik ve

koordine hareketi ile her organ, kas, eklem, sistem ve hücre vücudumuz-

daki görevlerini bizim talimatlar›m›za, takibimize ihtiyaç duymadan

gerçeklefltirir. Ayr›ca vücudumuzda her gün milyonlarca hücre ölmesine

ra¤men, bunlar vücut dengesini bozmadan ve hiçbir aksamaya sebep ol-

madan vücuttan at›l›rlar. Bu arada yine mükemmel bir sistemle ölenle-

rin yerini yenileri al›r. Bunda da zamanlama ve ölçü aç›s›ndan hiçbir ku-

sur olmaz. Bizim ise bu faaliyetler üzerinde hiçbir kontrolümüz olmaz

ve bunlar›n herhangi birinde bir kesinti meydana gelmedi¤i sürece, sa¤-
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Sinir uyar›s›n›n
yönü

Akson

Akson

Schwann
hücresi

Ranvier
dü¤ümü

Meissner
cisimcikleri

Deri
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l›kl› olarak yaflamaya

devam ederiz.

Mutfa¤›n›zda yal›n

ayak dolafl›rken, ayak par-

ma¤›n›za bir cam parças›-

n›n batt›¤›n› varsayal›m.

Cam›n batmas› ile beynini-

zin ac›y› alg›lamas› aras›nda

sadece saniyenin binde bir-

kaç› kadar bir zaman fark›

vard›r. Bu süre o kadar kü-

çüktür ki, fark›na var-

man›z mümkün de-

¤ildir. Ancak fark

edemedi¤iniz bu sü-

re içinde, ayak parma-

¤›n›zdan beyninize mesaj iletilmifl olur. ‹flte bu h›zl› ve kusursuz iletiflim,

'nöronlar' taraf›ndan gerçeklefltirilir. Böylece siz de aya¤›n›z daha fazla

kesilmeden, aya¤›n›z› yerden çekersiniz. Böyle bir sistemin kendili¤in-

den tesadüf eseri oluflmas›, hiç flüphesiz ihtimal d›fl›d›r. Ancak evrim te-

orisini körü körüne savunan bir k›s›m çevreler vücudumuzdaki bu mü-

kemmel düzenin kayna¤›n› tesadüflerle aç›klamaya çal›fl›rlar. Bu iddi-

alar›n anlams›zl›¤›n› flöyle bir örnekle aç›klayabiliriz:

Aya¤›n›za bir cismin bat-
mas› ile, beyninizin ac›y›
alg›lamas› aras›nda sa-
dece saniyenin binde
birkaç› kadar bir zaman
fark› vard›r. Fark edeme-
di¤iniz bu k›sa süre için-
de, ayak parma¤›n›zdan
beyninize mesaj iletilmifl
olur. Böylece siz de aya-
¤›n›z›, daha fazla zarar
görmeden yerden çeker-
siniz. 

Talamus

Sinir uyar›s›n›n
yönü

Hücre gövdesi

Omurilik

Omurilik kesiti

BeyinDuyu korteksi

S
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uy

ar
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›n
›n
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Etraf›m›zdaki elektrikli aletlere bir bakal›m: Her

biri belirli bir amaç do¤rultusunda dizayn edilmifltir.

Plastik ve elektronik aksam›, dü¤meleri, kablo-

su ve di¤er parçalar›yla birlikte hayat›m›z› ko-

laylaflt›rmak için özel olarak tasarlanm›fllard›r.

Elimize ald›¤›m›z tek bir saç kurutma makine-

si için dahi geri planda onlarca kifli çal›flm›fl, çe-

flitli tesislerden, çok say›da bilim dallar›ndan,

uzman kiflilerin fikirlerinden ve çizdikleri tasar›mlardan faydalan›lm›fl-

t›r. Sonucunda ortaya kullan›m› kolay, ifllevsel bir alet ç›km›flt›r. Ak›l ve

mant›k sahibi hiç kimse de böyle bir cihaz›n tesadüf eseri oluflabilece¤i-

ni öne sürmemifltir. Vücudumuz ise herhangi bir elektrikli aletten çok

daha kompleks bir elektriksel sisteme sa-

hiptir. Bu nedenle böyle bir ihtimal insan

vücudundaki bu ola¤anüstü tasar›m

için çok daha imkans›zd›r. 

30
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SSiinnyyaall  TTaaflfl››mmaakk  ‹‹ççiinn  ÖÖzzeell  BBiirr  

TTaassaarr››mmaa  SSaahhiipp  NNöörroonnllaarr

Tüm nöronlar; bir çekirdek, elektrik sinyalleri tafl›yan 'dendrit' ad›

verilen k›sa lifler ve sinyalleri uza¤a tafl›yan 'akson' ad› verilen uzun bir

lif içerirler. ‹plik kadar ince olabilen sinir hücresi, yaklafl›k 1 metre uzun-

luktad›r. Bazen mesajlar, sinirler boyunca çok daha uzun mesafeler kat

etmek zorunda kal›r.8

Bir nöron gövdesini, ileri teknolojiye sahip bir telefon santraline

benzetmek mümkündür. Ancak bu hücresel telefon santrali 0.004 ile 0.1

milimetre aras›nda de¤iflen boyutlar›yla ve genifl çapl› iletiflim mekaniz-

malar›yla günümüz dünyas›nda efli olmayan bir tesistir. Nöronlarda di-

¤er hücrelerden farkl› olarak dendrit ve aksonlar yer al›r. Akson ve

dendritler de sözü edilen muazzam tesisin di¤erleriyle iletiflimini sa¤la-

yan haberleflme hatlar›n› meydana getirirler. Dendritler mesaj al›rken,

aksonlar mesaj gönderirler. 

Bir nöronun uyar› göndermesi saniyenin binde biri kadar k›sa bir

süre içinde gerçekleflir. Bu nedenle bir nöronun saniyede 1.000 sinir uya-

r›s› göndermesi mümkündür. Fakat genel olarak saniyede 300-400 kadar

uyar› gerçekleflir.9 En büyük ve kal›n sinir lifleri, elektri¤i saniyede 150

metre h›zla iletirken, en ince olanlar saniyede 90 metre h›zla iletir.10 Bir

nöronun içinde bilginin bozulmadan tafl›nmas› ve gerekli yerlere iletil-

mesi son derece flafl›rt›c› bir durumdur. Ancak söz konusu olaylar›n ger-

çekleflme sürati en az bunlar kadar hayret verici bir olayd›r. Bir an için

vücudumuzdaki tüm kompleks sistemlerin var oldu¤unu ancak sinir

hücrelerimizdeki bilgi iletiminin daha yavafl oldu¤unu düflünelim:

Bakt›¤›n›z manzaran›n güzelli¤ini, yedi¤iniz yeme¤in tad›n›, do-

kundu¤unuz yerin parma¤›n›z› yakacak kadar s›cak oldu¤unu saatler

sonra alg›lad›¤›n›z› ya da size sorulan bir soruyu anlay›p cevap verme-

nizin onlarca dakika sürdü¤ünü... Karfl›dan karfl›ya geçmek, araba kul-

lanmak, çatal›n›z› a¤z›n›za götürmek, be¤endi¤iniz bir k›yafet hakk›nda

yorum yapmak ve daha sayfalarca örneklendirebilece¤imiz say›s›z dav-

ran›fl ve düflünce, yaflant›n›zda ciddi boyutlarda uyumsuzlu¤a, hatta ha-
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yat›n›z› tehlikeye atacak durumlara dönüflebilirdi. Zamanlaman›n alg›-

lad›¤›m›z olay ve konuflmalarla uymamas›, bizim için hayat› yaflanmaz

bir hale getirebilirdi. Üstelik burada sadece istemli olarak yapt›¤›m›z

davran›fllar› dikkate ald›k. Bir de vücudumuzun kalp at›fl› gibi irademiz

d›fl›ndaki faaliyetleri vard›r ki, bunlarla ilgili sinyallerin yavafllamas› ha-

yati sonuçlar do¤urabilirdi. Ancak Rahman ve Rahim olan Rabbimiz'in

nimetiyle, insan vücudunda herfley olmas› gerekti¤i gibidir. Bir Kuran

ayetinde Allah'›n herfleyi bir ölçü ile yaratt›¤› flöyle haber verilmektedir:

Allah, her diflinin neyi yüklendi¤ini (neye hamile kald›¤›n›) ve döl

yataklar›n›n neyi eksiltip neyi ekledi¤ini bilir. O'nun Kat›nda her-

fley bir miktar (ölçü) iledir. (Ra'd Suresi, 8)

Saniyenin Binde Birine S›¤d›r›lm›fl ‹fllemler
Gördü¤ümüz, duydu¤umuz ve dokundu¤umuz herfley, beyin ve vücut aras›ndaki si-
nir hücreleri yolu ile hareket eden elektrik sinyallerine dönüflür. Ciltlerce kitapta an-
lat›lan bu ifllemler, Yüce Rabbimiz'in ilmi ile, saniyenin binde birinden daha küçük
zaman aral›klar›nda olup biter. 
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VVüüccuudduummuuzzuu  KKuuflflaattaann  KKaabblloollaarr::  

DDeennddrriitt  vvee  AAkkssoonnllaarr

Dendritler çok say›da k›sa uzant›dan oluflurlar ve hücrenin kökleri

gibidirler. Dallanm›fl yap›daki dendritler, di¤er nöronlardan gelen ha-

berlerin al›nmas› ve hücrenin gövdesine iletilmesinde görev al›rlar. Di-

¤er bir deyiflle dendritler elektrik kablolar› gibi hücreye giren sinyalleri

iletmek için hizmet verirler. Her bir nöron, sinyalleri hücreye tafl›yan

100.000 kadar dallanan dendrite sahiptir.11

Beynin ve omurili¤in d›fl›ndaki aksonlar ise genellikle beyne duyu

al›c›lar›ndan bilgi getiren ya da kaslara, salg› bezlerine ve iç organlara

emirler tafl›yan kablolar gibidirler. Aksonlar hücrenin gövdesinden ç›-

kan, uzun, ço¤unlukla tek bir uzant›dan oluflan, uyar›lar›n gönderildi¤i

ince liflerdir. Aksonlar yaklafl›k 20 mikron (milimetrenin binde biri) ça-

p›ndaki genifllikleri ile bir saç telinden daha incedirler; boylar› ise bir

metreye kadar uzayabilir.12

Aksonlar›n çarp›c› bir di¤er özelli¤i ise, tek bir aksonun 10.000 ka-

dar terminale (uç k›s›m) ayr›labilmesidir. Böylece her bir terminal, fark-

l› bir nöron ile ba¤lanabilir ve ayn› anda birden fazla bölgenin uyar›lma-

s›n› sa¤layabilir. Her bir nöron binden fazla nörondan sinyal alabildi¤i

için, tek bir nöron ayn› anda birkaç milyon farkl› bilgiyi tafl›yabilir.13 Bu

muazzam bir rakamd›r. Bu özellik birden fazla kas lifinin hareket ettiril-

mesinin gerekti¤i durumlarda çok önemli bir rol oynar. Bu yap›lar›yla si-

nir hücreleri uzun zincirlerden oluflan, yo¤un bir flebeke gibidir. Bir an
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için sinirlerin böyle bir yap›s›n›n olmad›¤›n› düflünelim. Bu durumda

her uyar›n›n s›ra ile iletilmesi gerekecek, bu da vücuttaki h›zl› ve komp-

leks sinyalleflme sistemini alt üst edecekti.

Dendritlerin ucundaki akson terminallerini prizlere tak›lan fiflle-

re benzetebiliriz. Böylece t›pk› prizden fifle elektrik ak›m›n›n devam

etmesi gibi, iki sinir hücresi aras›ndaki elektrik sinyali de devam eder.

Aksonlar›n ucundaki bu ba¤lant› noktalar› di¤er hücre üzerindeki al›-

c›ya ba¤lan›r ve hücreler aras› bilginin geçiflini sa¤larlar. Aksonlar, si-

nir sisteminin farkl› noktalar› aras›ndaki iletiflimi sa¤lamalar› aç›s›n-

dan, bir elektrik devresindeki, çeflitli noktalar› birbirine ba¤layan tel-

lere de benzetilebilir.

Bu özelliklerin her biri vücudumuzdaki iletiflim ve koordinasyon

aç›s›ndan vazgeçilmez öneme sahiptir. Varl›¤›m›z ve sa¤l›kl› bir yaflam

sürmemiz tüm bu detaylar›n kusursuzca çal›flmas›na ba¤l›d›r. Bu detay-

lar›n vücudumuzda yarat›lm›fl olma amaçlar›ndan biri, Rabbimiz'in ilim

ve sanat›n› sergilemektir. Bize düflen sorumluluk ise Rabbimiz'in büyük-

lü¤ünü, üzerimizdeki rahmetini gere¤i gibi takdir ederek flükretmektir.

... fiüphesiz Allah, insanlara karfl› (s›n›rs›z) bir fazl sahibidir. Ancak

insanlar›n ço¤u flükretmiyorlar. ‹flte bu, sizin Rabbiniz Allah't›r; her-

fleyin Yarat›c›s›'d›r; O'ndan baflka ‹lah yoktur. Öyleyse nas›l olur da

çevriliyorsunuz? (Mü'min Suresi, 61-62)

BBiillggiinniinn  ‹‹flfllleennmmeessiinnddee  SSiinnaappssllAArrIInn  RRoollüü

Sinapslar, iki nöronun akson terminallerinin uçlar›ndaki boflluklar-

d›r. ‹ki nöron aras›ndaki iletiflim, 'sinaps' denilen bu ba¤lant› noktalar›n-

da kurulur. Nas›l bir telefon santrali sayesinde ayn› anda, çok say›da in-

san birbirleriyle konuflabilirse; benzer bir flekilde bir nöron da sinapsla-

r› kanal›yla çok say›da nöronla ayn› anda haberleflebilir. Her bir nöron-

da 10.000 civar›nda sinaps vard›r.14 Bu, bir nöronun ayn› anda 10.000 ay-

r› sinir hücresi ile ba¤lant› kurabilece¤i anlam›na gelmektir. Dünyada

tek bir telefon flebekesi üzerinden ayn› anda yüz milyonlarca telefon gö-

rüflmesi yap›laca¤›n› farz etsek dahi, beynin kapasitesi bu kapasitenin
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Vücudumuzun Elektrik Sigortalar›: Sinapslar
Sinir hücreleri, vücudumuzun elektrik sisteminin -beyin, omurilik ve sinirler- hasar
görmesini ya da yanmas›n› engelleyen, 'sinaps' ad› verilen özel elektrik sigortalar›yla
birbirlerine ba¤lanm›fllard›r. Vücudumuzun fizyolojik ifllevlerinin %95'inden fazlas›
otomatik olarak yürütülür. Biz midemize, karaci¤erimize, böbreklerimize, akci¤erleri-
mize ifllevlerini sürdürmelerini söylemeyiz; ya da kalbimize düzenli olarak atmas› için
emirler vermeyiz. ‹nsan›n elektrik sistemi, çok say›da ifllemi yürüttü¤ü için sistemin
korunmas› flartt›r ve Allah'›n rahmetiyle çok say›da küçük elektrik sigortas› taraf›ndan
bu koruma vücudumuzda kusursuzca çal›flmaktad›r. 

Dendritlerin ucundaki akson terminallerini prizlere tak›lan fifllere ben-
zetebiliriz. Böylece t›pk› prizden fifle elektrik ak›m›n›n devam etmesi
gibi, iki sinir hücresi aras›ndaki elektrik sinyali de devam eder. 

Mitokondri

Nörotransmitter
moleküller

Sinaptik
aral›k

Hücre zar›
kanallar›

Al›c› bölgeler

Hücre zar›

Mikrotübüller

Akson 
terminal lifi

Sinir iplikçikleri

Sinaptik
kesecikler

Sinaptik
yumru
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çok üzerindedir: ‹nsan beyni, içindeki sinapslar arac›l›¤›yla bir katrilyon

(1.000.000.000.000.000) haberleflme yapabilir.15 Bir kiflinin 10 hatl› bir te-

lefon santralinde çal›flt›¤›nda ne kadar zorland›¤›n› düflünecek olursak,

tek bir sinir hücresinin 10 bin ba¤lant›y› efl zamanl› gerçeklefltirmesinin

ne kadar ola¤anüstü bir yarat›l›fl örne¤i oldu¤u daha iyi anlafl›lacakt›r.

Nöronlar gelen sinyalleri toplar, mesaj›n kuvvetine göre iletilmesi-

ne karar verir ve bir baflka nörona geçiflini sa¤larlar.16 Nöronlar›n birbi-

rine ba¤lant› noktalar› olan sinapslar, iletilen sinyallerin da¤›lma yönü-

nü saptayarak bu iletiflimin kontrolünü sa¤larlar.17 Sinir sisteminin çeflit-

li bölgelerinden gelen tetikleyici (harekete geçiren) ya da engelleyici (ha-

reketi durduran) sinyaller, sinapslar› bazen iletime açarak bazen de ka-

patarak bu kontrolü sa¤larlar. Böylece sinapslar zay›f sinyalleri durdu-

rurken, kuvvetlilerin geçifline izin verirler. 

Ayn› zamanda zay›f sinyallerden baz›lar›n› seçip büyüterek sinyal-

leri tek bir yöne de¤il, çeflitli yönlere göndererek seçici bir faaliyet de

gösterirler. Nöronlar›n, sinyalleri toplamas› ve bunlar›n geçifline karar

vermesinin, insana ait ak›l ve bilinç gerektiren bir yap› olmas› beklenir.

Ancak bunu yapanlar sadece çok özel düzenlenmifl bir grup molekül-

dür. Ne düflünme yetenekleri, ne gözleri, ne alg›lamaya yarayacak or-

ganlar› ne de bunlar›n benzeri bir baflka mekanizmalar› vard›r. Bir mole-

kül grubunun, böylesine hayati öneme sahip sorumluluklar› kusursuzca

yerine getirmesi, Allah'›n canl›lar üzerindeki denetiminin, sonsuz haki-

miyetinin bir göstergesidir. Onlara bu kusursuz ifllemleri yapt›ran, alem-

lerin Rabbi olan Allah't›r:

'Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a te-

vekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl›

yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dos-

do¤ru yolda olan› korumaktad›r.)' (Hud Suresi, 56)

SSiinnaappssllAArr  vvee  KKeessiinnttiissiizz  EElleekkttrriikk  AAkk››mm››

‹ki sinir hücresinin birleflme noktalar›ndaki, "sinaps" denilen bofl-

luklar, ancak binlerce kez büyütülerek görülebilecek kadar küçüktür.

36
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Oysa iki hücre aras›ndaki bu boflluk, bir hücreden ötekine elektrik uya-

r›s›n›n s›çramas›n› önleyecek kadar genifltir. Sinir sisteminde milyarlar-

ca nöron olmas›na ra¤men, bunlar hiçbir flekilde birbirlerine de¤mezler.

Dolay›s›yla sinapslar vücudun elektrik sistemi aç›s›ndan afl›lmas› gere-

ken birer engeldir. Ancak bu kopukluklara ra¤men, vücudumuzdaki si-

nir a¤›nda hiçbir kesinti yaflanmaz. Çünkü nöronlar boyunca elektriksel

olarak iletilen sinyaller, nöronlar aras›ndaki bu boflluklarda kimyasal

olarak devam ederler.

Saatte 390 kilometre h›zla hareket eden bir sinyalin -elektrik ak›m›-

n›n- aksonun ucuna ulaflt›¤›n› düflünelim.18 Bu uyar› dalgas› nereye gi-

decektir? Sinaps denilen bu bofllu¤u nas›l afl›p yoluna devam edecektir?

Bir sinyal bu bofllukta elektriksel özelli¤ini yitirdikten sonra, di¤er nö-

ronda elektriksel bir sinyal olarak nas›l devam edecektir? Bu durum, bir

bak›ma araba kullan›rken bir nehirle karfl›laflmaya benzer. Bu noktada

arac› de¤ifltirmek gerekir. T›pk› sizin arabadan inip nehri tekne ile geç-

meniz gibi, elektrik sinyali de yoluna bir baflka flekilde -kimyasal ileti-

flimle- devam eder. Elektrik sinyalleri yolculuklar›n› sinapslardaki bu

kimyasal iletiflim sayesinde, kesintiye u¤ramadan gerçeklefltirirler. 

Bir uyar›, akson terminaline ulaflt›¤›nda iki nöron aras›ndaki küçük

sinaps aral›¤›n› atlayan ve komflu nöronun dendritlerindeki al›c› sinirle-

rini harekete geçirecek kimyasallar tafl›yan, bir mesaj paketi ortaya ç›ka-

r›r. 'Nörotransmitter' olarak bilinen bu haberci moleküller, iki hücre ara-

s›ndaki bofllu¤u geçerek, bir milisaniyeden daha az bir sürede ikinci nö-

ronu harekete geçirirler.19 Nörotransmitterler, sinir hücresinin gövdesin-

de üretilir, akson boyunca tafl›n›r ve akson terminallerinde minik kabar-

c›klar içinde depolan›rlar. Her kabarc›k içinde yaklafl›k olarak 5.000 ha-

berci molekül bulunur.20 Bu kimyasallar uyar›c› ya da engelleyici sinyal-

ler olarak çal›fl›rlar. Di¤er bir deyiflle nöronlar› ya bir elektrik uyar›s›

üretmeye sevk ederler ya da üretilen uyar›y› engellerler.21 

Son zamanlarda yap›lan araflt›rmalar, her nöronun farkl› kimyasal

haberciler üretti¤ini göstermektedir.22 Di¤er bir deyiflle her nöron, ileti-

flimde kullanaca¤› habercileri üreten kimyasal bir tesis gibidir. Nörot-

ransmitterlerin 100 kadar farkl› çeflidi bulunur. Baz›lar› elektrik sinyalle-
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Sinyali ileten nöron -verici-
ve alan nöron -al›c›, sinaps
noktalar›nda karfl› karfl›ya
gelir. Belirli bir elektrik sin-
yali, verici sinir hücresinin
akson terminalindeki haber-
cileri harekete geçirir. Kim-
yasal habercilerle dolu ka-
barc›klar hücre zar› ile kay-
nafl›r ve içindeki molekülleri
sinaps bofllu¤una b›rak›r.
Haberciler tafl›d›klar› mesaj›,
nöronun zar› üzerindeki al›-
c›lara iletirler. Farkl› haberci
moleküllerin ba¤lant› kurdu-
¤u al›c›lar da farkl›d›r. Al›c›
ve verici nöronlar aras›ndaki
uyum da bilinçli yarat›l›fl›n
aç›k bir göstergesidir.

Elektrik sinyalleri, bir
yerden bir yere mesaj
tafl›yarak sinir sistemi
boyunca seyahat eder-
ler. Sinir hücrelerinin
aras›nda, elektrik sin-
yalinin devam etmek
için atlamak zorunda
oldu¤u, 'sinaps' deni-
len boflluklar vard›r.
Baz› elektrikli makine-
lerde elektrik sinyalleri
bu küçük boflluktan bir
k›v›lc›m olarak atlar.
Vücuttaki elektrik sin-
yalleri de 'nörotrans-
mitter' denilen kimya-
sal bir sinyalle bu bofl-
lu¤u geçerler.

Elektriksel sinaps Kimyasal sinaps

Sinaps

Nöron

Hücreler aras›
ba¤lant›
bofllu¤u

Na+

iyonlar›
Na+

kanal›

Mitokondri

Sinaptik 
boflluk

Sinaptik boflluk

Sinaptik kesecik

Sinaptik 
kesecik

Aç›k
al›c›

Nörotransmitter

Nörotransmitter

Uyar›n›n 
yönü

Sa¤l›kl› bir hayat sürme-
miz için beynimizin için-
deki bu say›s›z ba¤lant›-
n›n hiçbir eksik ya da ha-
ta olmaks›z›n kurulmufl
olmas› gerekir. Ba¤lant›-
lar aras›ndaki herhangi
bir kopukluk ya da hata
insan vücudunda say›s›z
hastal›¤a veya sakatl›¤a
yol açabilir.
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rinin tetiklenmesinde, baz›lar› elektrik sinyallerinin durdurulmas›nda,

bir k›sm› h›zland›rma ya da yavafllatmada, frekans› de¤ifltirmeye, enerji

depolamaya yarar. Her bir nöron bu çeflitlerin yaln›z bir ya da birkaç

farkl› türünü salg›lar. Bir nörotransmitter aç›¤a ç›kt›¤›nda sinapsi geçer

ve al›c› nöronun d›fl zar›nda bulunan reseptör, bir proteini harekete ge-

çirir. Sinapslar bu noktada bu kimyasal habercilerin sinir hücreleri ara-

s›nda tafl›nd›¤› bir ekspres yol olarak düflünülebilir. Aralar›ndaki mesa-

fe ortalama olarak 0.00003 milimetredir.23 Bu mesafe çok küçük olmas›-

na karfl›n yine de elektrik sinyalinin aflmas› gereken bir boflluktur.

Salg›lanan nörotransmitter miktar›, gerçekte hedef dendrit ile ba¤-

lanmas› gerekenden çok daha fazlad›r. Ancak buradaki fazlal›k da vücu-

dumuzun her detay›nda oldu¤u gibi, hikmetli bir yarat›l›fl örne¤idir. Si-

napste kalan fazla nörotransmitterler, siniri bloke ederek fazladan sinyal

gönderilmesini önlerler. E¤er fazla moleküller, siniri bloke etmeselerdi,

uyar›n›n durmas› için geçen süre saniyeler hatta dakikalar alacakt›. Fa-

kat vücudumuzda sinyal iletimi tam olmas› gerekti¤i kadar; saniyenin

birkaç binde biriyle ölçülen sürelerde gerçekleflir. Fazla olan nörotrans-

mitter akson terminali taraf›ndan emilirken, geri kalan› da enzimlerle

parçalan›r.24 T›pk› bayrak yar›fl›nda oldu¤u gibi, elektriksel bilgiler köp-

rü görevi gören nörotransmitterler arac›l›¤›yla hücreden hücreye iletilir.

Böylece haber iletimi hücre uzant›lar› aras›ndaki bofllu¤a ra¤men kesin-

tiye u¤ramadan devam eder. Peki birbirinden ba¤›ms›z bu iki sistem

böylesine hayati bir görevi gerçeklefltirmek üzere ortaklafla hareket et-

meleri gerekti¤ini nereden bilmektedir? Üstelik bu esnada aktar›lan bil-

gide en ufak bir de¤ifliklik, unutma, gecikme, aksama olmamas› ve bil-

gilerin seri bir flekilde kusursuzca iletilmesi gereken yere ulaflt›r›lmas›

nas›l mümkün olmaktad›r? 

Kuflkusuz bu sistemlerin her biri Allah'›n ilmi ve sanat›ndaki ihtifla-

m›n bir yans›mas›d›r. Bu mucizevi sistemlerin kendi kendine oluflmas›-

n› beklemek, fluursuz hücrelerin tesadüf eseri fluurlu hareketlerde bu-

lundu¤unu savunmak ise aç›kça akla ve mant›¤a ayk›r›d›r.



Nöronlar arasında iletişimin kurulduğu noktaların yakın bir zamana

kadar sabit olduğu zannediliyordu. Sinapsin şeklinin, kimyasal haberci-

lerin yapısına göre değiştiğinin ortaya çıkarılması, Profesör Eric Kan-

del'e 2000 yılı Nobel Tıp Ödülü'nü kazandırmıştır. Bu buluşla beraber, si-

napsların uyarının gücüne göre, biçimlerini düzenleyen bir mekanizmaya sa-

hip oldukları anlaşılmıştır. Örneğin, kuvvetli bir uyarı durumunda sinaps bü-

yür ve bu uyarının diğer hücrelere kayıp olmadan, en verimli şekilde iletil-

mesine olanak sağlar. Sinapslardaki bu sistemin keşfi, kabuklu deniz böcekle-

rinde yapılan deneyler sonucunda mümkün olmuştur. Profesör Kandel in-

sanlardaki sinir sisteminin araştırmalara olanak vermeyecek kadar kompleks

olduğunu belirtmekte1 ve bir açıklamasında sinir sisteminin kompleksliğinden

şöyle bahsetmektedir:

Bizim çalışmamızı yönlendiren temel prensip, zihnin beynimiz tara-

fından gerçekleştirilen bir dizi işlem olduğudur. Beynimiz, dış dün-

yayı algılayan, dikkatimizi düzenleyen ve hareketlerimizi kontrol al-

tında tutan son derece kompleks elektronik bir aygıttır.2

1- 1. http://www.wsws.org/articles/2000/oct2000/nob-o26.shtml
2- Eric R. Kandel's speech at the Nobel Banquet, 10 Aral›k 2000; http://www.nobel.se/me-
dicine/laureates/2000/kandel-speech.html
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Sinapslar hakk›ndaki
araflt›rmalar›yla, 2000
Nobel T›p Ödülü'nü
kazanan Eric Kandel

S‹N‹R S‹STEM‹N‹N KOMPLEKS YAPISI, 

RABB‹M‹Z'‹N SANATININ VE ‹LM‹N‹N

GÖSTERGELER‹NDEN B‹R‹D‹R



Sinir hücreleri vücudumuzu bir bilgisayar ağı gibi sarar. Bilindiği gibi ağlar bir-

birine kablolarla bağlanmış haberleşme araçlarının en ekonomik ve verimli

yoldan kullanılma şeklidir. Vücudumuzdaki sinir ağı üzerinde de bu türde ke-

sintisiz bir bilgi akışı gerçekleşir. Sinirler boyunca ilerleyen elektrik sinyalle-

ri, beyin ve organlar arasında her an sayısız emir ve uyarı taşırlar. Ancak si-

nir hücreleri vücudun bir ucundan diğer ucuna uzanan tek parça kablolar

şeklinde değildir. Uç uca eklenmişlerdir, ama aralarında boşluklar vardır. Pe-

ki elektrik akımı bir sinirden ötekine nasıl geçmektedir ve kesintisiz

bilgi transferi nasıl gerçekleşmektedir? 

İşte bu aşamada çok karmaşık bir kimyasal sistem devreye girer. Si-

nir hücreleri, sinaps denilen bağlantılar yoluyla mesajlar alıp iletirler

ve bu noktalarda nöronlar kimyasal sinyal alışverişi yaparlar. Sinir hüc-

releri arasındaki bu özel sıvıda çok özelleşmiş bazı kimyasal enzimler yer

alır. Bu enzimlerin 'elektron taşıma' gibi olağanüstü bir özellikleri vardır.

Elektrik sinyali bir sinirin ucuna ulaştığında, elektronlar bu enzimlere yükle-

nir. Enzimler de sinirler arası sıvıda yüzerek taşıdıkları elektronları diğer si-

nire aktarırlar. Elektrik akımı böylece bir sonraki sinir hücresine geçerek ak-

maya devam eder. Bu işlem saniyenin çok küçük birimlerinde gerçekleşir ve

elektrik akımı en ufak bir kesintiye uğramaz. 

Çoğu zaman vücudumuzda nelerin olup bittiğinin farkında bile olmayız.

Üzerinde düşünmemize gerek bırakmadan kusursuzca işleyen bu sis-

tem pek çok parçanın birbiriyle uyum içinde çalışmasını gerektirir.

Tüm bu detaylar, evrim teorisinin savunucularını açmaza sokan ör-

neklerden sadece küçük bir kısmıdır.
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EVR‹M TEOR‹S‹N‹ AÇMAZA SOKAN

ÖRNEKLERDEN B‹R‹: NÖRONLAR

Elektron mikroskobuyla yap›lan incelemeler, iki sinir hücresinin birlefl-
me noktalar›nda, "sinaps" ad› verilen çok küçük bir boflluk oldu¤unu

ortaya ç›karm›flt›r. Söz konusu kopukluk ancak binlerce kez büyütü-
lerek görülebilecek kadar küçük olmas›na ra¤men, yine de bir hüc-

reden ötekine elektrik uyar›s›n›n s›çramas›n› önleyecek kadar ge-
nifl say›labilir. Ancak bu kopukluk-

lara ra¤men vücudumuzda-
ki sinir a¤›nda hiçbir ke-

sinti yaflanmaz. 
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Nöronlar vücudumuzdaki haberleşmeyi kendilerine özgü bir yöntemle

gerçekleştirirler. Bu yöntem olağanüstü komplekslikte elektriksel ve kimya-

sal işlemleri kapsar. Gerek beyindeki gerekse beyin ile organlar arasındaki ku-

sursuz koordinasyon, bu şekilde sağlanır. Sıradan tabir edilen hareketleri ya-

parken, örneğin şu an elinizdeki kitabı tutarken, sayfalarını çevirirken veya sa-

tırlar arasında göz gezdirirken, vücudunuzdaki sinir hücrelerinde son derece

yoğun bir haber trafiği yaşanır. Bu olağanüstü haberleşme ağını meydana ge-

tiren nöronlar (sinir hücreleri) ne denli yakından incelenirse, mucizevi yara-

tılışları da o denli daha iyi anlaşılır.

Sinir hücrelerinin birbirine değmedikleri halde kesintisiz iletişim sağla-

ması, vücudumuzun fonksiyonları açısından son derece önemlidir. Örne-

ğin elinizdeki bu kitaba baktığınızda, kitap görüntüsüne ait sinyaller ilk si-

nir hücresinde kalsa ve görme merkezine ulaşamasalar, dış dünyaya ait gö-

rüntülerin hiçbiri oluşmayacaktı. Ancak görüntüler Allah'ın bir

rahmeti olarak kesintisizce, aralarında hiçbir kopukluk olma-

dan bizlere sunulmaktadır. 

VÜCUDUMUZDAK‹ KES‹NT‹S‹Z HABERLEfiME A⁄I

Nörotransmitter

Sinir hücresi

Sinir hücresi zar›

Gelen sinir uyar›s›

Sinaps (sinir bofllu¤u)

Nörotransmitter damlalar›
içeren kesecikler
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KKeennddii  EEnneerrjjiissiinnii  ÜÜrreetteenn

HHüüccrreelleerr

Vücudumuz daha evvel de belirtti¤imiz gibi elektrikle çal›flan bir

sistemdir. Ancak vücudumuz görmeye al›fl›k oldu¤umuz di¤er

elektrikli sistemlerdeki gibi enerjisini d›flar›dan almaz.

Herhangi bir elektrikli aleti düflünelim. Bu aletin fonk-

siyonlar›n› yerine getirebilmesi için bir güç kayna¤›n-

dan bu alete elektrik ak›m›n›n olmas›, ya da piller

arac›l›¤›yla bu enerjinin sa¤lanmas› gerekir. Aksi tak-

dirde en geliflmifl makine dahi olsa elektrik enerjisi

mevcut olmad›¤›nda fonksiyonsuzdur. Vücudumuz

ise tüm bu sistemlerden farkl› olarak ihtiyaç duydu¤u

enerjiyi kendisi üretir. Trilyonlarca hücre, canl›l›¤›n›

sürdürmek için elektrik üretir ve kullan›r. 

Her bir hücre vücudun çal›flmas›n› sa¤layan

küçük birer pil gibidir. Hücrenin çevresi potas-

yum, iç k›sm› ise sodyum s›v›s› ile doludur. Sod-

yum ve potasyumu kar›flt›rd›¤›n›zda iki mineral

birbiri ile etkileflime girer ve bir çeflit ak›m oluflur.

Bu reaksiyonun sonucunda yan ürün olarak

elektrik aç›¤a ç›kar. Bu, bir araban›n aküsü-

nün sülfürik asit ve kurflun kar›flt›r›l-

d›¤›nda elektrik ak›m› üretmesi

gibi bir durumdur. Radyo-

lar, kasetçalarlar, el fe-

nerleri, saatler
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vs. gibi cihazlar nas›l ki pillerden ald›klar› enerjiyle çal›fl›yorlarsa, araba-

lar da akülerdeki bu enerji olmadan çal›flmaz. Çünkü piller ve aküler

kimyasal enerjiden yararlanarak küçük elektrik ak›mlar› üretirler. 

Vücudun kulland›¤› elektrik ise "biyoelektrik" kavram›yla ifade

edilir. Biyoelektrik, iyon ad› verilen negatif ve pozitif yüklü parçac›k-

lar›n hücresel de¤ifl tokufludur. Örne¤in potasyum bir hücre zar›ndan

d›flar› serbest b›rak›ld›¤›nda ve onun yerine hücre içine sodyum al›nd›-

¤›nda küçük bir elektrik ak›m› meydana

gelir. Ak›m geçti¤inde potasyum hücrenin

içerisine ve sodyum da d›fl›na gönderilir.

Sa¤l›k ve beslenme alan›nda en tan›nm›fl

uzmanlardan Dr. Lendon Smith'in aç›kla-

mas›na göre, "Bu flekilde hücreler kendi

elektromanyetik ak›mlar›yla küçük piller

gibi çal›fl›rlar."25
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Nöronlar hiçbir zaman birbirlerine dokunmazlar, ama ba¤lant› alanlar› olan sinaps-
larda birbirlerine o kadar yak›nd›rlar ki, sinir uyar›lar› bir nörondan di¤erine arala-
r›nda sanki bir elektrik devaml›l›¤› varm›fl gibi seyahat eder. 

Akson

Uyar›

Na+

Na+
Na+

K+

K+

K+

Na+

Hücreler vücutta pil
gibi fonksiyon görür-
ler. Hücrelerin ürettik-
leri elektrik ak›m› sa-
yesinde, uyar›lar bir
dü¤ümden di¤erine
atlayarak ilerler. Bu ta-
sar›m sinyallerin çok
yüksek bir h›zla iletil-
mesini mümkün k›lar.

Miyelin k›l›f

DinlenmeDinlenme
potansiyeline
dönüfl

Yeniden 
kutupsallaflma

Aksiyon potan-
siyeli bafll›yor
(2 Na+ giriyor)

Aksiyon 
potansiyeli 
(6 Na+ giriyor)
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EElleekkttrriikk  ÜÜrreettiimmii  AAçç››ss››nnddaann  HHüüccrree

ZZaarr››nnddaakkii  ÖÖzzeell  TTaassaarr››mm

Evimizdeki ›fl›klar› yakan da elektrik ak›m›d›r, ancak buradaki

elektrik ak›m›, elektronlar›n hareketinden oluflur. Hücrelerinizdeki

elektrik ise "iyon"lar›n -elektriksel olarak yüklü atomlar ya da molekül-

lerin- ak›m›ndan meydana gelir. Hücreler potansiyel enerjilerinden (var

olan, kullanıma hazır bulunan enerji) iyonlar›n hareketi esnas›nda elekt-

rik üretirler. Bu t›pk›, potansiyel enerjiye sahip barajlardaki suyun, hid-

roelektrik santralden geçerken elektrik üretmesi gibidir. Hücrelerde

elektrik üretimi flu flekilde gerçekleflir:

Tüm hücrelerde, hücre zarlar› boyunca bir voltaj (elektriksel gerilim

fark›) vard›r. Hücre zar›ndaki voltaj fark› "elektrik potansiyeli" olarak

ifade edilen bir elektrik ak›m› oluflmas›n› sa¤lar. Hücre zar›n›n içerisin-

deki bu elektrik potansiyeline "dinlenme potansiyeli" de denir ve bu po-

tansiyelin miktar› yaklafl›k 50 milivolttur. Bütün hücreler bu potansiyel

enerjilerini hücre içindeki faaliyetlerini yürütmek için kullan›rlar. Ancak

sinir ve kas hücreleri di¤er hücrelerden farkl› olarak bu enerjiyi fizyolo-

jik görevler için de kullan›rlar. Kas hücrelerinde bu ak›m sayesinde ka-

s›lma gerçekleflirken, sinir hücrelerinde bu ak›m uyar› iletimini sa¤lar. 

Hücre zar› üzerinde sadece belirli iyonlar›n geçifline izin veren ka-

nallar mevcuttur. (Detayl› bilgi için bkz. Hücre Zar›ndaki Mucize, Harun

Yahya) Bu kanallar arac›l›¤›yla iyonlar hücre içine veya d›fl›na pompala-

n›rlar. Art› ve eksi yüklü parçac›klar›n hareketiyle hücre içi ve d›fl› ara-

s›nda elektriksel bir dengesizlik meydana gelir. Hücre içi ve hücre d›fl› s›-

v›lar›ndaki bu fark, denge oluflana kadar bir geçifl e¤ilimi oluflturur. ‹çe-

risini d›flar›dan ay›ran hücre zar› baz› iyonlar›n geçmesine izin verirken

di¤erlerinin geçiflini engelleyen yar›-geçirgen özelliktedir. Bu yüzden

hücre, elektri¤e ihtiyaç duydu¤unda tüm yapmas› gereken, elektrik dev-

resini tamamlamak için bu kanallar›n birini açmakt›r. Hücre zar›ndaki

kanallar›n, güvenlik görevlileri gibi hareket ederek, belli iyonlar›n geçi-

fline izin verirken belli iyonlar›n geçiflini engellemeleri bilinç ve ak›l ge-

rektiren eylemlerdir. Çünkü burada tesadüfi bir geçifl yoktur, aksine bi-
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linçli bir seçim mekanizmas› vard›r. fiuursuz molekül y›¤›nlar›n›n bu gö-

revleri kendi kendilerine edinmeleri, flüphesiz ki mümkün de¤ildir. Tüm

bunlar evrimcilerin kabul etmedikleri bir gerçe¤i bize göstermektedir:

Bilinçli yarat›l›fl.

Nöron (sinir hücresi) içinde elektrik yüklü kimyasallar›n, yani iyon-

lar›n oluflturdu¤u mükemmel bir denge söz konusudur. Nöronlarda

önemli görevler üstlenen iyonlar; 1 art› yüke sahip olan sodyum ve po-

tasyum, 2 art› yüklü kalsiyum ve 1 eksi yüklü klorid iyonlar›d›r. Nöron,

"dinlenme" konumundayken negatif yüklüdür. Bu durumda sinir hücre-

si içinde, eksi yüklü proteinler ve çeflitli iyonlar bulunur. Nöron içindeki

potasyum iyonu d›fl ortama oranla daha fazla, klorid ve sodyum iyonu

ise daha azd›r. Hücre içindeki iyonlar›n dengesi özel bir amaca hizmet

edecek flekilde düzenlenmifltir: Elektrik ak›m› ve sinyal iletimi. 

Elektrik sinyali olarak gelen ve al›c› sinir hücresinin zar›ndaki al›c›-

lara b›rak›lan mesaj, hücre içinde adeta domino tafllar›n›n hareketini an-

d›ran bir dizi ifllem bafllat›r. Kusursuz bir düzen içinde birbiri ard›na ger-

çekleflen bu ifllemler, hücre zar›ndaki belirli iyon kanallar›n›n aç›lmas›na

yol açar. Böylece hücre içine al›nan sodyum iyonlar›, bafllang›çta negatif

elektrik yüklü (-70 milivolt) olan hücrenin nötr duruma geçmesine ne-

den olurlar. Hücre içi ile d›fl› aras›ndaki iyon transferi de yeni bir elekt-

rik sinyalini aç›¤a ç›kar›r. Bundan sonra mesaj› ileten ve görevini tamam-

layan sinir hücresi tekrar dinlenme konumuna geçer. Bu geçifl, sodyum

ve potasyum kanallar›n›n saniyenin binde birinden küçük sürelerde aç›-

l›p kapanmas›yla gerçekleflir. Burada olabildi¤ince sadelefltirerek anlatt›-

¤›m›z bu ifllemler, son derece detayl› aflamalar içerir. Tek bir hücrenizde-

ki elektrik üretimi sizin denetiminize b›rak›lm›fl olsa, kanallar›n aç›l›p

kapanmas›n› denetlemeniz, iyon dengesini sa¤laman›z ve tüm ifllemleri

saniyenin binde birinden daha küçük zaman aral›klar›nda gerçeklefltir-

meniz gerekecekti. Ancak ne böyle bir düzeni kurman›z, ne de böylesi-

ne h›zl› iflleyen bir sistemi yönlendirip kontrol etmeniz mümkün olma-

yacakt›. Oysa bu sistem milyarlarca sinir hücrenizde, siz uyurken dahi

devam etmektedir.

Peki vücutta üretilen elektri¤in miktar› nedir? Bir hücrenin d›fl›nda-
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ki yük ile içerisindeki yük aras›ndaki fark yaklafl›k 50 milivolttur. Was-

hington Eyalet Üniversitesi'nden farmakolog Prof. Steven M. Simas-

ko'nun hesaplar›na göre vücuttaki trilyonlarca hücrenin üretti¤i elektrik

toplan›rsa elde edece¤imiz enerji, 40 watt'l›k bir elektrik ampulünün ay-

d›nlatmas›na denk bir enerjidir.26

Baz› hücreler di¤erlerinden daha fazla elektrik üretir. Bunun mikta-

r› hücrelerin yapt›klar› ifle ve elektri¤i neden kulland›klar›na göre de¤i-

flir. Örne¤in sinir hücreleri ve kalp hücreleri çok fazla elektrik üretirler,

çünkü sinir hücrelerinin, mesajlar›n› uzak mesafelere iletmeleri gerekir.

Hücrelerin, yapt›klar› iflin önemini, ne kadar enerjiye ihti-

yaç duyacaklar›n› bilmeleri, bunu kusursuzca hesapla-

malar› ve bir ömür boyu bu sorumlulu¤u aksatmadan

yapmalar› ola¤anüstü bir durumdur. Bu, bize vücu-

dumuzdaki elektrik üretiminin de bilinçli olarak

gerçekleflti¤ini gösteren bir baflka delildir. Çünkü

tek bafl›na bu özellik bile bizim yaflam›m›z› sa¤la-

yan koflullardan biridir. Örne¤in kalp hücreleri flu

an ürettiklerinden daha az elektrik üretiyor olsalar-

d›, detaylar›na ileride de¤inece¤imiz pompala-

ma ifllemini gerekti¤i gibi yapamayacak,

kan tüm hücrelerimize oksijen ve be-

sin tafl›yamayacak ve hayati bir

tehlike söz konusu olacakt›. Gö-

rüldü¤ü gibi vücudumuzdaki

kusursuz tasar›m›n yan› s›ra, ifl-

leyiflindeki her türlü detay da

son derece hikmetlidir.

‹nsan vücudundaki hücrelerin

yap›s›nda gereksiz veya eksik olan

hiçbir fley yoktur; herfley olmas› gerek-

ti¤i gibidir. ‹nsan vücudunda yer alan

100 trilyon hücrenin her biri farkl› ifllev-

leri yerine getirmek üzere uzmanlaflm›fl
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Hücrelerin elektriksel özelli¤i bilgi aktar›m›na ve sinyallerin tafl›nmas›na imkan
verecek özelliktedir. Hücre zar›ndaki kanallar, sodyum iyonlar› için kap›lar›n› açar
ve elektrik potansiyeli saniyenin binde biri kadar bir süre içinde aniden de¤iflir. Bu
özellik hücre zar›nda gerçekleflen biyoelektriksel ifllemler -dolay›s›yla canl›n›n vü-
cut fonksiyonlar›- için hayati derecede önemlidir. 

ATP ADP Hücre içi

Na+

K+

P+

Hücre d›fl›

Hücre zar› ve iyon
kanallar›n›n görünümü



olmalar›na ra¤men, tümü kusursuz bir organizasyona ve iflleyifle sahip-

tir. Sadece müstakil olarak de¤il, ayn› zamanda vücudun di¤er hücrele-

ri ile de çok etkin bir iletiflime ve iliflkiye sahiplerdir. Bu hücreler birbir-

leriyle elektriksel mesajlarla haberleflir, gerekli bilgileri al›r ya da gönde-

rirler ve yapmalar› gereken ifli eksiksizce yerine getirirler. 

Vücudun herhangi bir yerinde bulunan bir hücrenin sadece elekt-

riksel özelli¤ini yitirmesi bile, hücrenin sinir sistemi ile ilgili olan hayati

ba¤lant›s›n› kopartacak ve bafl›bofl kalmas›na yol açacakt›r. Beynin gör-

me merkezindeki hücrelerin elektriksel özelliklerini yitirmesi veya hüc-

re zarlar›ndaki voltaj kap›lar›n›n bulunmamas› durumunda ise, retina-

dan iletilen elektriksel mesajlar›n al›nmas› mümkün olmayacak ve kifli

asla görmeyecekti. Bu bak›mdan insan vücudundaki her detay›n var ol-

mas›nda daha yeni yeni anlafl›lan pek çok hikmet bulunmaktad›r.

Mimarlar da bir binan›n projesinde pek çok detay› göz önünde bu-

lundururlar, bu detaylardan herhangi birinin eksik veya fazla olmas›n›n,

tasar›mlar›na zarar verece¤ini bilirler. Nitekim zaman zaman bina ko-

lonlar›n›n, olmas› gerekenden biraz daha ince olmas› ya da inflaatta bir-

kaç kirifl az kullan›lmas›, onlarca katl› binalar›n çökmesine sebep olabil-

mektedir. Bu nedenle kullan›lan malzemelerin miktar›, cinsi, sa¤laml›¤›,

proje aflamas›ndaki her çizgi çok önemlidir. fiu an içinde bulundu¤unuz

binan›n sa¤lam bir flekilde ayakta duruyor olmas›, Rabbimizin vesile k›l-

d›¤› ak›l ve bilinç sahibi onlarca kiflinin eme¤i, bilgisi, hesaplar›, planla-

r›, öngörüleri neticesinde gerçekleflmifltir. Kimse bu binan›n infla aflama-

lar›n›n tesadüf eseri ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürmeyecektir. Hücre içindeki

düzenleme de tüm malzemelerin do¤ru miktarda ve do¤ru yerde kulla-

n›lmas›n› mutlak k›lan ve ola¤anüstü ince hesaplamalar yap›lmas›n› ge-

rektiren mimari bir tasar›ma sahiptir. Hücre, azot, karbon, su gibi mad-

delerden oluflan organik bir yap›d›r ve vücudun di¤er sistemleri ile ba¤-

lant› kuramad›¤› takdirde yok olup gidecektir. 

Buraya kadar anlat›lanlar, bir insan›n ömrü boyunca çal›flmas›n›

sürdüren, nöronlardaki iletiflim sistemlerinin oldukça sadelefltirilmifl bir

anlat›m›d›r. Ak›l ve bilgi sahibi bir insan bile bunlar› anlamakta güçlük

çekerken, hücreler ve hormonlar milyarlarca insanda bu ifllemleri büyük

bir beceri ile ve hiç aksatmadan yerine getirmektedirler. 
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Peki sahip oldu¤umuz sinir hücrelerinin her birindeki son derece

kompleks sistemler nas›l ortaya ç›km›flt›r? Vücudumuzdaki milyarlarca

sinir hücresinin hayranl›k uyand›ran uyumu nas›l var olmufltur? Hiçbir

kar›fl›kl›¤a meydan vermeden böylesine mükemmel bir iletiflim nas›l

sa¤lanmaktad›r? Ola¤anüstü hassas dengeler ve zamanlamalar üzerine

kurulu bir sistem, nas›l olup da hata yapmaks›z›n çal›flmaktad›r? 

‹nsan›n akl›na "nas›l"larla dolu yüzlerce sorunun gelmesi son dere-

ce do¤ald›r. Burada as›l garip karfl›lanmas› gereken, tüm bu gerçeklere

ra¤men sözü edilen kusursuz sistemlerin kör tesadüfler sonucu olufltu-

¤unu iddia eden evrim teorisini savunmak için bofl yere u¤raflan baz› bi-

lim adamlar›n›n durumlar›d›r. Hayat›n kökenini rastgele oluflan hayali

bir "ilk hücre"ye ve imkans›z kelimesinin yetersiz kald›¤› tesadüflere

ba¤lamaya çal›flan evrimcilerin yukar›daki sorulara ve benzerlerine ve-

rebilecek cevaplar› yoktur. 

Hiç flüphesiz böylesine mükemmel mekanizmalar›n varoluflunun

tek bir aç›klamas› vard›r: Hücreleri yoktan var eden, alemlerin Rabbi

olan Allah't›r. Hücrelerin içindeki faaliyetleri ve aralar›ndaki kompleks

iletiflim sistemlerini en ince ayr›nt›s›na kadar düzenleyen hepimizin Ya-

rat›c›s› olan Rabbimiz'dir.

O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var eden-

dir, 'flekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve

yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.

(Haflr Suresi, 24)

DDoommiinnoo  TTaaflflllaarr››nn››nn  DDiizziilliimmii  vvee  SSiinniirr

HHüüccrreelleerriinnddeekkii  ‹‹flfllleemmlleerr

Hiç düflündünüz mü, ayakkab›n›z›n aya¤›n›z› s›kt›¤›na dair bilgi

beyninize ayn› etkiyle nas›l iletiliyor? Onca mesafeye ra¤men aya¤›n›z-

daki bu rahats›zl›¤› ayn› fliddette beyninizde nas›l alg›layabiliyorsunuz?

Normal koflullarda bu etkinin mesafeyle do¤ru orant›l› olarak azalmas›

gerekir. Ancak bunun için vücudumuzda çok özel bir sistem mevcuttur. 
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Aya¤›m›zdaki ac›ya du-

yarl› hücrelerden yola ç›kan

uyar›, sinir hücreleri boyunca

gerçekleflen iyon hareketleri ne-

ticesinde yay›l›r. Bu yolla uyar›, enerjisini

kaybetmeden yolculuk yapar ve her seferinde hücre

zar›n›n her yeni bölgesinde enerjisini yeniden kazan›r.

Böylece uyar› sinir hücresinin aksonu boyunca seyahat eder

ve aksondaki uyar› di¤er bir sinir hücresine aktar›l›r.

Sinir uyar›s›n›n akson boyunca iletilmesi, dizili domino tafllar›n›n

zincirleme düflüflüne benzetilebilir. ‹lk domino tafl›na belli bir kuvvetle

dokundu¤unuzda, belli aral›klarla dizilmifl domino tafllar›n›n tamam› s›-

ra ile devrilecektir. ‹lk domino tafl› devrildi¤inde bir zincir reaksiyonu

bafllar, öyle ki devrilecek hiçbir domino tafl› kalmay›ncaya dek, bir son-

raki domino tafllar› devrilir. Domino tafllar›nda gözlenen bu zincir reak-

siyonun bir benzeri de nöronlar aras› uyar›lar›n yay›lmas›nda görülür: 

* ‹lk domino tafl› yeterli kuvvetle itilene kadar düflmeyecektir; ben-

zer flekilde bir sinir uyar›s› da -eflik olarak ifade edilen- belli bir fliddette

uyar›lana dek harekete geçmeyecektir. Eflik olay›, özellikle duyulara ait

sinyallerin iletilmesinde görülen bir durumdur. Örne¤in çok zay›f sesle-

ri duyamay›z, çünkü bu seslere ait uyar›, iflitmeyle ilgili sinirleri hareke-

te geçirecek kadar güçlü de¤ildir. 

* Dizili domino tafllar› düflerken enerjilerinden bir fley kaybetmez-

ler, böylece bu enerji son tafla kadar eksilmeden devam eder. Çünkü

ayakta duran her bir domino tafl›, kinetik enerjiyle (bir cismin hareketin-

den -hızından- dolayı sahip oldu¤u enerji) düfler. Sinir uyar›lar› da -di-

zili domino tafllar›nda oldu¤u gibi- yay›ld›kça enerjilerinden bir fley kay-

betmezler. 

* Domino tafl› yaln›zca tek bir yönde yol almaktad›r. Ayn› flekilde si-

nir uyar›lar› da sadece dendrit-akson yönünde yol al›rlar.

Görüldü¤ü gibi vücudumuzla ilgili ö¤rendi¤imiz her detay hik-

metli birer yarat›l›fl örne¤idir. Tüm bunlar›n var oluflu bizi daha derin

düflünmeye, herfleyin Yarat›c›s› olan Rabbimiz'i daha çok sevmeye, O'na
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daha çok flükretmeye yöneltmelidir. Kuran'da iman eden kimselerin ör-

nek davran›fllar›ndan bir tanesi flöyle haber verilmektedir:

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve

göklerin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:)

"Rabbimiz, Sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek Yücesin, bizi ate-

flin azab›ndan koru." (Al-i ‹mran Suresi, 191)

ÖÖzzeell  YYaall››tt››mm  MMaaddddeessii::  MMiiyyeelliinn  KK››ll››ff

Beyinden kaslara ve di¤er organlara mesajlar gönderen ve bu me-

sajlar› beyne geri ileten sinir liflerinin d›fl› ya¤l› özel bir madde ile kap-

lanm›flt›r. "Miyelin" isimli bu ya¤l› doku, sadece sinir liflerini korumak-

la kalmaz, ayn› zamanda bu liflerin elektrik uyar›lar›n› iletmelerine de

yard›mc› olur. 

Miyelin t›pk› elektrik kablolar›n›n etraf›ndaki iletken olmayan plas-

tik yal›t›m malzemesi gibi görev yapar. Elektrik kablolar› hem dokunan-

lar›n zarar görmemesi, hem de elektrik kaça¤› yap›p güç kayb›na sebep

olmamalar› için yal›t›l›rlar. E¤er miyelin maddesi olmasayd› ya elektrik

sinyalleri çevredeki dokulara s›zarak mesaj› bozacak ya da vücuda zarar

verecekti. Ayr›ca bu yal›t›m maddesi iletkenli¤i büyük ölçüde art›rarak,

sinyalin daha h›zl› hareket etmesini sa¤lar. Miyelinle kapl› olmayan si-
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Miyelin k›l›f

Duyu
hücresinin
gövdesi

Hareket
hücresinin
gövdesi

Hareket
hücresi
lifleri

Kaslarla
ba¤lant›

Sinir lifleri
üzerinden
geçen
sinyaller

Sinyallerin geçifli

Sinyallerin gönderilmesi Düflünmeden daha h›zl› refleksler
Sinir sisteminin vücudun her
yerine ulaflan ba¤lant›lar›
vard›r. Bir k›sm› -örne¤in ak-
ci¤erlerin nefes al›p verme-
sinde oldu¤u gibi- otomatik
olarak çal›fl›r. Di¤er sinirler
ise bir fley yapmak istedi¤i-
nizde -örne¤in yumru¤unuzu
s›kt›¤›n›zda- harekete geçer.

Baz› sinirler beyne ba¤lan›rlar;
baz›lar› ise kaslar› harekete ge-
çiren di¤er sinirlere direkt ola-
rak ba¤lan›rlar. Bu k›sa dev-
reye 'refleks' denir.
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Gelen sinyaller

Sistemden sorumlu beyin

Bafl ve gövde aras›ndaki omurilik

Giden sinyaller

Omurilik, beyin ve beden ara-
s›ndaki ba¤lant›lar› kuran kal›n
sinir demetidir. Sinirler bura-
dan, 30 çift daha küçük sinir
demetine dallan›r.

Beyin, gelen ve giden sinyalleri kont-
rol ve koordine eden sinir hücreleri
kümesidir. Beynin elektrik sinyalleri
EEG (Elektroensefalografi) denilen bir
makine ile tespit edilebilir.

Beyin bir emir verdi¤i zaman, motor sinir denilen di¤er
bir grup, sinir boyunca sinyal gönderir. Bu sinirler vücut-
taki her kasla ba¤lant› içindedir. Küçük elektrik uyar›lar›
kaslara ulaflt›klar›nda, yay›l›r ve kaslar›n gerginleflmesini
sa¤larlar.

Bir sinir seti gözler, kulaklar, burun,
deri ve di¤er duyu organlar›ndan sin-
yaller tafl›rlar. Bu duyusal sinirler,
çevrede olup bitenleri haber verirler.

Sinir uyar›lar› t›pk› bir bayrak yar›fl›n-
da oldu¤u gibi, bir nörondan di¤erine
aktar›l›r. Bu hikmetli yarat›l›fl, sinyalle-
rin h›zlar›n›n ve etkilerinin azalmadan

uzun mesafe katetmelerini sa¤lar.
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nirler uyar›lar› saniyede 1-2 metre h›zla iletirken, miyelinle kapl› sinirler

uyar›lar› saniyede 100 metre h›zla iletirler.27

Vücudumuzdaki miyelin k›l›fl› sinir lifleri duyu organlar›m›zdan

beyne, beyin ve omurilikten istemli kaslar›m›za uyar›lar gönderirler. ‹s-

temli hareketlerimiz o kadar h›zl› ve otomatiktir ki, beyindeki bir düflün-

ce ile adale kas›lmas› neredeyse efl zamanl› gibidir. Alg› ve hareketleri-

mizin hiçbir çaba harcanmadan böylesine h›zl› olmas›n›n ard›ndaki se-

bep, sinir iletiminin saatte 390 kilometreye varan h›zla gerçekleflmesi-

dir.28 Bacaklardaki 1 metre uzunlu¤undaki siyatik sinirlerinde bu h›z sa-

atte 467 km'dir.29

Baz› durumlarda sinyallerin zamanlamas› ola¤anüstü boyutlarda-

d›r. Konuflma esnas›nda "b" harfinin telafuzunu "p" harfinin telafuzun-

dan ay›rt edebilmeniz için, "p" harfini ç›kartacak flekilde ses tellerinizi

hareket ettirmenizden saniyenin otuz binde biri kadar bir süre önce du-

daklar›n›z›n aç›lmas› laz›md›r. Böylece "p" harfini, efl zamanl› olarak du-

daklar›n›z› aç›p ve ses tellerinizi titretmeniz sonucunda ortaya ç›kan "b"

harfi ile kar›flt›rmam›fl olursunuz. Yani "b" ile "p" harfleri aras›ndaki ay-

r›m› saniyenin otuz binde biri kadarl›k süreye borçluyuz.30 Bu ayr›m ha-

yat›m›zda iletiflim aç›s›ndan son derece önemlidir. "Pot" ve "bot" kelime-

leri aras›ndaki anlam fark›n› sa¤layan iflte bu küçük zaman dilimidir. Be-

yin bu zamanlamay› kendi kendine yapt›¤› için, sizin bunun üzerinde

"düflünmeniz" bile gerekmez. "P" ya da "b" harflerini seslendirme sinya-

li düflüncelerinizde belirdi¤inde, bu olaylar›n tümü de birbirini izleye-

rek gerçekleflir. 

Miyelin k›l›f›n›n önemini anlamak için Multipl skleroz (MS: multip-

le sclerosis) hastal›¤›n› düflünebiliriz. Multipl skleroz (MS) beyinde ve

omurilikte, mesajlar› tafl›yan sinir telleri etraf›ndaki koruyucu k›l›f›n za-

rar gördü¤ü bir hastal›kt›r. K›l›f›n hasar gördü¤ü yerlerde skleroz deni-

len sertleflmifl dokular yer almaktad›r. Bu sertleflmifl dokular, sinir siste-

mi içinde pek çok yerde oluflabilir ve sinirler boyunca mesajlar›n iletil-

mesini, beyin ve di¤er organlar aras›ndaki iletiflimi engelleyerek birta-

k›m bozukluklar›n oluflmas›na neden olur. Bu hastal›kta miyelin k›l›f ha-

sarl›d›r ve t›pk› elektrik tellerini yal›tan bir kabloda delikler oluflmas› gi-
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bi miyelin k›l›fta da boflluklar oluflur. Bu boflluklar sinir uyar›lar›n›n ile-

tilmesinde kesintilere sebep olurlar.

Dizili domino tafllar› aras›ndan bir tanesini ç›kard›¤›n›zda, tafllar›n

birbirini iterek devirmesi bu boflluk noktas›nda kesintiye u¤rar. Ayn› fle-

kilde hasarl› miyelin k›l›f› da sinir uyar›lar›n›n iletilmesini kesintiye u¤-

ratacakt›r. Bir domino tafl›n›n eksilmesinin etkisi, ciddi bir sinir veya

omurilik hasar›n›n etkilerine benzetilebilir. Bu hasar giderilene kadar si-

nir uyar›s› yay›lamaz.

MS hastal›¤›n›n belirtileri aras›nda halsizlik, kar›ncalanma, uyufl-

ma, hissizlik veya duyu azalmas›, denge bozuklu¤u, konuflma bozuklu-

¤u, titreme, kol ve bacak kaslar›nda sertleflme, güçsüzlük, görme bozuk-

Aksonu çevreleyen
miyelin k›l›f›n kesiti

Hücre
çekirde¤i

Hücre
gövdesi

Dendrit

Akson

Miyelin k›l›f

Ranvier
dü¤ümü

Sinaptik
yumru 

Sinir Hücrelerindeki Yal›t›m Olmasayd›
MS (multipl skleroz), hatal› çal›flan ba¤›fl›kl›k sisteminin miyelin k›l›f›na zarar verdi¤i bir
hastal›kt›r. Bunun sonucunda hücre zar› aç›l›r ve akson boyunca sodyum kaybedilir. Has-
tal›k ilerledikçe miyelin azal›r ve uyar›lar›n iletim h›z› saniyede birkaç metreye düfler. Za-
man içinde s›z›nt› o kadar fazla olur ki hücre uzant›lar› olan aksonlar art›k mesaj› ilete-
mez hale gelir ve hedef kas felç olur. Vücudumuzdaki elektriksel sistemin çok küçük bir
detay› olan miyelin k›l›f›n dahi bizim için çok büyük önemi vard›r. Bu detaylar›n her biri
Rahman ve Rahim olan Rabbimiz'in yaratmas›ndaki üstünlü¤ün örnekleridir.
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luklar›, ›s›ya hassasiyet ve k›sa süreli haf›za sorunlar›, karar veya muha-

keme problemleri yer almaktad›r. Hasar›n oldu¤u bölgeye göre bu belir-

tiler de¤iflebilir. Örne¤in beyin, düflünce ve hareketi kontrol etti¤i için,

bu bölgedeki bir bozulma, haf›za, kavrama, kiflilik, dokunma, duyma,

görme ve kas gücünü etkileyebilir. Hasar beynin arkas›nda yer alan be-

yincikte oldu¤unda, hareketlerdeki koordinasyonu etkileyerek, yürüme,

koflma gibi faaliyetler s›ras›nda dengenin bozulmas›na sebep olur. ‹lgili

sinirlere göre görme, konuflma, yutkunma ve duymada zay›fl›klara ne-

den olabilir. Beyin sap›nda oluflan bu yöndeki bir hasar, göz hareketleri,

nefes alma, kalp at›fllar›, terleme, boflalt›m sistemi ile ilgili fonksiyon bo-

zukluklar›na sebep olabilir. Omurilikte hasar oldu¤unda ise vücut ve be-

yin aras›nda iletiflim kayb›na neden olur. Ayr›ca dokunma alg›s› ile ilgi-

li mesajlar›n, bacaklar, eller ve di¤er organlara yönelik beyin emirlerinin

ilgili yerlere ulaflmas› engellenir. ‹lerleyen vakalarda ise bu hastal›k k›s-

mi veya tam felce dahi sebep olabilir. Bu hastal›k miyelin k›l›f›n›n vücu-

dumuz aç›s›ndan önemini gözler önüne seren önemli bir örnektir.

RRaannvvIIeerr  DDüü¤¤üümmlleerriinniinn  

YYaarraatt››ll››flfl››nnddaakkii  HHiikkmmeett

‹nsanlardaki sinir sinyalleri genellikle saniyede 100 metre yol alabi-

lir.31 Peki böylesine bir h›z nas›l baflar›lmaktad›r? Bu baflar›n›n s›rr› mi-

yelin k›l›f›n›n yerlefltirilifl fleklinden ileri gelmektedir. Miyelin k›l›f, "Ran-

vier dü¤ümleri" (nodes of Ranvier) denilen noktalarda kesintiye u¤rar.

Yaklafl›k her milimetrede bir, bu k›l›f üzerinde birkaç mikron (milimetre-

nin binde biri) geniflli¤inde bir dü¤üm bulunmaktad›r.

Hücre zar› üzerindeki iyonlar›n geçiflini düzenleyen sodyum ve po-

tasyum kanallar› da bu dü¤ümlerde toplan›r. Sodyum iyonlar›n› takip

eden sinyaller de bu dü¤ümlere do¤ru yönelirler. ‹flte bu yöntem saye-

sinde, merkezi sinir sisteminden ya da omurilikten ayak parma¤›n›za

sinyalin aktar›lmas› saniyenin yüzde biri kadar k›sa bir süre içerisinde

gerçekleflir.32 Gerald L. Schroeder dünyanın önde gelen üniversitelerin-

den Massachussets of Technology'de moleküler biyoloji ve kuantum fi-
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zi¤i alanlarında doktorasını yapmıfl bir bilim adamıdır. Time,

Newsweek ve Scientific American gibi dergilerde bilim yazarlı¤ı

yapan Schroeder, her f›rsatta bedenimizdeki tasar›m karfl›-

s›ndaki hayranl›¤›n› dile getiren bilim adamlar›ndan biridir.

Bir ifadesinde vücudumuzdaki ola¤anüstü sistemle ilgili

flunlar› dile getirmektedir:

... Ço¤umuzda hayat mekanizmalar›n›n tam da olmas› ge-

rekti¤i biçimde çal›flmas› mucizevi bir fleydir. Bu mekaniz-

malarda gerçekleflen aksakl›klar büyük trajedilere yol

açabilmektedir. Yukar›da tarif etti¤im ve aç›klad›¤›m

sistem [Ranvier dü¤ümleri] çok miktarda kompleks

bilginin aktar›m› için gerekli olan mekanizman›n

sadece çok küçük bir parças›d›r. Burada söz ko-

nusu olan paralel bilgi ifllem ve kusursuz za-

manlama en üstün bilgisayarlardaki kadar

Hücre zar›ndaki protein
kanallar›, miyelin k›l›f›n

kesintiye u¤rad›¤› alanlarda
-Ranvier dü¤ümlerinde- toplan-
m›fllard›r. Hücre zar›nda oluflan
potansiyel enerji, bu dü¤üm noktala-
r›nda, bir dü¤ümden di¤erine atlayarak
ilerler. Allah'›n yaratt›¤› bu özel tasar›m bir
nöronun sinyali iletme h›z›n› art›r›r. 

Ranvier
dü¤ümü

Akson

Ranvier
dü¤ümü

Dendrit

Miyelin
k›l›f

Hücre
çekirde¤i

Hücre
gövdesi

Miyelin k›l›f bir yal›t›m malzemesi gibi ifllev görür ve sinir uyar›lar›n›n daha
h›zl› hareket etmesini sa¤lar. Bu k›l›f olmad›¤›nda veya hasar gördü¤ünde,
sinirler beyne giden veya beyinden gelen elektrik uyar›lar›n› iletemezler.
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zarif bir yap›ya sahiptir. Belki bir gün biz komünikasyon teknolojilerinden

faydalanarak kendi bedenlerimizdeki iflleyiflleri taklit edebilir ve bunlar›

kullanabiliriz, ama o zamana kadar kimyam›zdaki iflleyifller karfl›s›nda

hayrete kap›lmaya devam edece¤iz.33

Sinyallerin sinir hücreleri boyunca aktar›lmas› için, her bir sinir

zar›n›n s›rayla harekete geçirilmesi gereklidir. Bunun meydana gelme-

si için gereken zaman, uyar›n›n sinir boyunca iletimini oldukça yavafl-

latmaktad›r. Ancak bu gecikmenin tedbiri vücudumuzda önceden

al›nm›flt›r. Miyelin k›l›f›n varl›¤› ve bu k›l›f›n Ranvier dü¤ümleri ola-

rak ifade edilen noktalarda kesintiye u¤ramas› iletimin çok h›zl› olma-

s›na sebep olur. 

SSiinnyyaalllleerriinn  ‹‹lleettiimmiinnddeekkii  HH››zz

Hücrenin kendini flarj etmesi, sonra deflarj olmas›, kimyasal madde-

lerin sal›nmas›, parçalanmas› ve yeniden yap›lanmas› bir saniyede bir-

kaç yüz kez gerçekleflebilir. Bu faaliyetler bir cümle içinde tan›mlanma-

s›na ra¤men, her biri son derece kompleks ifllemlerdir ve böylesine bir

sürat içinde gerçekleflmeleri hayranl›k verici bir durumdur. Tüm bunla-

r› planlamak ve üretmek için gerekli olan bilgiler ise, kal›tsal bilgilerimi-

zi tafl›yan DNA'm›z üzerindeki flifrelerde kay›tl›d›r. 

Elektrik uyar›lar› daha evvel de belirtti¤imiz gibi beyinde milisani-

yeler içinde seyahat edebilirler. Baz› sinyaller ise ekspres yol izlerler. Ör-

ne¤in parlak ›fl›kta göz bebe¤inin büzülmesi, anl›k bir hareket olarak

gerçekleflir: Göz bebe¤inin küçülmesi talimat›, göz hücreleri ile irisin bü-

zülmesini kontrol eden beyin sap› nöronlar› aras›ndaki dört ya da befl si-

napsi içerir. 

Sinyal üretiminin böylesine h›zl› olmas›n› etkileyen faktörlerden bi-

ri aksonun yar› çap›d›r. Yar› çap büyüdükçe sinyal üretimi de h›zlan›r.

Örne¤in mürekkep bal›¤› gibi baz› hayvanlar, bir milimetre çap›nda bir

aksona sahiptirler. Bu sayede sinyalleri daha h›zl› iletilir ve bu h›z sani-

yede 25 metreye kadar ulafl›r.34 E¤er mürekkep bal›klar›nda görülen bu

özellik insan hücrelerine de uygulanm›fl olsayd›, kollar›m›z›n yar› çapla-
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r› metrelerle ölçülürdü.35 Çünkü vücudumuzda ayn› bölgeden çok say›-

da sinir geçmektedir ve bu boyutlardaki aksonlar, ayn› bölgeden çok sa-

y›da sinir geçece¤i için iflleyifli engelleyen bir faktöre dönüflecekti. Ancak

bizim vücudumuzda sinyal üretimini h›zland›rmak için çok daha etkili

bir yöntem uygulan›r: Yal›t›m. S›cak bir yüzeyden elinizi çekmeniz ge-

rekti¤inde ya da peflinize düflen bir köpekten kaçman›z gerekti¤inde il-

gili kaslar›n harekete geçirilmesini sa¤layan sinirler, daha evvel de¤indi-

¤imiz "miyelin" adl› ya¤l› bir molekül tabakas›yla yal›t›ld›klar› için sin-

yalleri çok h›zl› iletirler.

‹nsan vücudunda di¤er canl›lardan farkl› ola-

rak elektrik sinyallerinin yal›t›m maddesiy-

le h›zland›r›lmas›, bilinçli yarat›l›fl›n
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göstergelerinden biridir. Çünkü vücudumuzdaki elektrik sistemi hem

h›zl› bir iletiflim sa¤lamaktad›r, hem de hareket kabiliyetimizi engelle-

meyen, estetik görünümü bozmayan bir tasar›ma sahiptir. Tüm bunlar›n

birarada karfl›lanmas› kuflkusuz tesadüflerle aç›klanabilecek bir durum

de¤ildir. Burada aç›kça üstün bir ak›l ve ilim sergilenmektedir. Bu ak›l ve

ilmin sahibi ise herfleyin Yarat›c›s› olan Yüce Rabbimiz'dir. Kuran'da

Allah insan›n yarat›l›fl› ile ilgili flöyle bildirmektedir:

Do¤rusu, Biz insan› en güzel bir biçimde yaratt›k. (Tin Suresi, 4)
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Bir çiçek tarlas›na bakt›¤›n›z› düflünelim. Her bir çiçe¤in her yapra¤›ndan günefl
›fl›¤›n›n par›lt›lar›n›n yay›ld›¤›n›... Gözleriniz binlerce yapra¤› ayn› anda görüyor.
Retinadan beyninizin görme merkezine uzanan bir milyon optik sinirin üzerindeki
milyonlarca iyon kanal› aç›l›yor ve gelen görüntüler saniyede otuz devir yapan bi-
yoelektrik sinyaller olarak görme merkezine ulafl›yor. Bu biyoelektrik sinyallerle
kayd› tutulan yaprak hareketlerinin bilgisi beyninize ulaflm›fl oluyor. Paralel olarak
gerçekleflen milyarlarca kimyasal reaksiyon sayesinde, veriler efl zamanl› olarak
kaydediliyor. Bu reaksiyonlar›n her biri efl zamanl› de¤il de s›ra ile gerçekleflseydi,
görüntümüz parça parça oluflsayd›; hareketler, biçim, renkler, üç boyut hissi ayr›
ayr› alg›lansayd›, dünyam›z kuflkusuz bir kaos ortam›na dönerdi. Ancak Allah'›n
rahmetiyle bunlar›n hiçbiri olmaz ve parlak, renkli, üç boyutlu ve kesintisiz bir gö-
rüntü ile yaflar›z.
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AYA⁄INIZA Ç‹V‹ BATTI⁄INDA YAfiANANLAR

Sinir uyarısının nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için ayağınıza batan bir çivinin

verdiği acıyı düşünebiliriz. Ayağınızı oluşturan hücrelerin sinir uçları batan cisim

yüzünden gerilir. Bu gerilim hücre zarlarındaki kanalların açılmasına sebep olur ve

sodyum iyonunun hücre içine alınmasını sağlar. Hücre içine sodyum girişi, hücre

dışındaki sıvının hücrenin içine göre daha eksi yüklü olmasına sebep olur. Bu far-

kın kritik bir noktaya gelmesiyle hareket potansiyeli oluşur. Daha sonra hücre içi

ve dışı arasında oluşan bu elektriksel farkı eski haline getirmek için, sodyum kana-

lı etkisiz hale gelir. Hücre zarlarındaki sodyum-potasyum pompaları olarak bilinen

proteinler iyon dengesini yeniden sağlarlar. Hücre içinden çıkan her bir sodyum

iyonu için tersi yönde potasyum pompalanır.

Bu reaksiyonların sonucunda, deriye çivinin batması ile ilgili bilgi, sinirler aracılığıy-

la yukarı doğru iletilir. Bu bilgi omuriliğe gelir, buradan diğer sinir hücrelerine ak-

tarılır. Sinir hücrelerinin bazıları beyindeki acı duyusunun kayıtlı olduğu bölgeye

aksonları aracılığıyla bu bilgiyi taşırlar. Diğerleri ise motor sinir hücreleri ile bera-

ber kaslara doğru sinyal gönderirler. Bu bağlantılar kas

kasılması ve ayağın geri çekilmesi emrini verirler. 

Birkaç saniye içinde olup biten bu olayın gerçek-

leşmesi için çok sayıda sistem devreye girmiştir.

Bu sistemlerin çalışması için gerekli parçaların

her biri ise, başlı başına kompleks mekanizma-

lardır. Görüldüğü gibi çok ince hesaplar ve

hassas planlar üzerine kurulu sistemlerle

kuşatılmış olarak yaşamaktayız. Tüm bunlar

bize her yeri sarıp kuşatan Rabbimiz'i hatır-

latan ve O'nun ilmini gereği gibi takdir ede-

bilmemizi sağlayan yaratılış mucizeleridir.

Bir Kuran ayetinde şöyle bildirilmektedir:

... Şüphesiz benim Rabbim, dilediğini
pek ince düzenleyip tedbir edendi.
Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet
sahibi O'dur. (Yusuf Suresi, 100)

Beyin

Omurilik
kesiti

Duyusal
sistem

Hareket
sistemi



Hücrenin Elektrik Üreten Enerji Santralleri: 

Mitokondriler
Bulunduğunuz yerden kalkıp yürümeniz, ayakta durmanız, nefes almanız, gözle-
rinizi açıp kapamanız kısacası hayatta olmanız için gereken enerji, hücreleriniz-
deki 'mitokondri' denilen santrallerde üretilir. Fabrikalar için gerekli enerji ih-
tiyacı nasıl enerji santralleri tarafından sağlanıyorsa, vücudumuzun enerjisi de
hücre içindeki mikro enerji santralleri olan "mitokondri" isimli bu organeller ta-
rafından sağlanır. Mitokondri olmaksızın hücreler yapmaları gereken işlerin hiç-
birini gerçekleştiremezler: Mitokondrisiz kas hücreleri hareket edemez, kara-
ciğer hücreleri kanı temizleyemez, beyin hücreleri de emir veremezler. 
Mitokondri neredeyse hücrenin tüm enerjisini üretir. Soluduğumuz oksije-
ni, yediğimiz gıdaları yakmak için kullanırlar. Tıpkı kömür ya da petrol kulla-
narak çalışan bir enerji istasyonu gibi mitokondri de elektrik üretmek için
yanma sürecinde oluşan enerjiyi kullanır. Bu sayede hücrelerimiz gerçekten
de elektrik enerjisiyle çalışmış olurlar. Mitokondrinin elektrikle çalışan ma-
kineleri çok küçüktür ve bu santrallerde, besinlerden elde edilen kimyasal
enerjiler, hücrenin kullanabileceği enerji paketlerine dönüştürülür. Bu pa-
ketlere, hücre için çok kullanışlı bir enerji şekli olan "ATP" (adenozintrifos-
fat) adı verilir. Biyoenerji profesörü Peter Rich mitokondrilerde biyolojik
elektron transferinin ATP senteziyle bağlantısını bilimsel yayınlardan Natu-
re'da yayınlanan bir makalesinde şöyle açıklamıştır:

Bir insan dinlenirken saatte yaklaşık 100 kilokalorilik (420 kilojul)
güce ihtiyaç duyar. Bu da standart bir ampulden biraz daha fazla
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Hücrenin içinde proteinlerden oluflan mitokondri, t›pk› bir elektrik
santrali gibi çal›fl›r ve hücrenin faaliyetleri için gereken enerjiyi üretir.
Mitokondri böylesine yo¤un faaliyet içinde olmas›na ra¤men, bak›ma
ihtiyaç duymadan görevini sürdürür.



olan 116 watt'lık enerjiye eşdeğerdir. Fakat bu
ihtiyaç biyokimyasal açıdan, mitokondrimizin
karşılaması beklenen şaşırtıcı bir miktardır.1

Mitokondri enerji üretim merkezi olarak görev
yaptığı için farklı hücrelerde farklı sayıda mito-
kondri bulunur. Kaslarda ihtiyaç duydukları
enerji miktarı nedeniyle çok sayıda mitokond-
ri bulunur, fakat deri hücrelerindekilerin sayısı
çok azdır. Eğer her hücrede sadece bir tane mito-
kondri olsaydı, bırakın hareket etmeyi hiç kımıldamadan
yatsak bile vücuttaki metabolizma faaliyetlerinin gerçekleş-
mesi için gerekli 1.100-1.500 kalorilik enerjiyi bile sağlaya-
mazdık. Bunun tipik örneği "Myastenia Gravis"denilen
bir hastalıkta görülmektedir. Bu hastalar kasları felçli
olduğu için hiç hareket edemezler. Çünkü mitokond-
rileri, hareket için gerekli olan enerjiyi sağlamak amacıyla bölünüp çoğal-
mazlar. Hücrelerinde yeterli sayıda mitokondri olmadığı için, az sayıdaki
mitokondri, kasların hareketi için yeterli enerjiyi üretemez ve kaslar ka-
sılma görevini yapamazlar. Sadece bu hastalık bile vücudumuzdaki hassas
dengeleri ve bilinçli yaratılışın delilleri üzerinde düşünmemiz için yeterli
bir örnektir.
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‹ç zar D›fl zar

Hücre

Mitokondri

Mitokondri, soludu¤umuz oksijeni kullanarak yedi¤imiz g›dalar› yakar. T›pk›
kömür ya da petrol kullanarak çal›flan bir enerji istasyonu gibi, mitokondri de
yanma sürecinde oluflan enerjiyle elektrik üretir. Bu sayede hücreler, faaliyet-

lerini sürdürecekleri gerekli elektrik enerjisini elde etmifl olurlar.

1 Peter Rich, "Chemiosmotic coupling: The cost of living", Nature, vol. 421, 6 Şubat
2003, s. 583. 



u an hayatta olmam›z›n sebeplerinden biri damarlar›-

m›zda dolaflan kand›r. Kan, vücutta herhangi bir s›v›-

dan çok farkl› olarak ak›l ve bilinç gerektiren görevle-

re sahiptir. Bu görevlerin bafl›nda vücudun canl›l›¤›n›

sürdürmesi için gerekli enerjinin trilyonlarca hücreye da-

¤›t›m› yer al›r. Vücudu mikroplardan koruyan savunma siste-

minin ifllev görmesi, at›klar›n ve zehirlerin toplan›p vücuttan at›lma-

s›, vücuttaki tamirat ve onar›m ifllemleri, haberleflmenin sa¤lanmas›,

bedenin s›cakl›¤›n›n adeta bir klima gibi ayarlanmas›, kan sayesinde

mümkün olur. Bu hayati s›v›n›n damarlar içinde dolaflmas›n› ve vü-

cudun her hücresine an›nda ulaflmas›n› sa¤layan itici güç, çok özel

bir pompalama sistemine sahip olan kalp taraf›ndan sa¤lan›r. Vücu-

dumuzdaki elektriksel sistemin bir parças› olan kalbin, hayat›m›z

için vazgeçilmez önemini anlamak için, kan›n özelliklerine

biraz daha de¤inmekte fayda vard›r.



‹‹nnssaann››nn  YYaaflflaamm  KKaayynnaa¤¤››  KKaann

TTeessaaddüüffeenn  OOlluuflflaammaazz

Ayakta durabilmemizi, bedenimizin belirli bir s›cakl›¤a sahip olma-

s›n›, sa¤l›kl› olarak hayat sürdürebilmemizi vücudumuzda hiçbir nokta-

y› atlamaks›z›n dolaflan bir s›v›ya borçluyuz: Kan. Bu s›v›ya verilmifl

olan en temel görev, beynimizin en derin k›vr›m›ndan derimizin en ince

noktas›na kadar ulaflarak, hücrelerin canl› kalabilmek için ihtiyaç duy-

du¤u oksijeni sa¤lamakt›r. Çünkü hücrenin flekeri parçalayarak enerji

üretebilmesi için oksijen gereklidir. Kan›n bir hücreye ulaflamamas› yani

oksijenin eksikli¤i hücrenin ölümü anlam›na gelir. Ancak bu sistem in-

san vücudundaki 100 trilyon hücre için kusursuz bir flekilde her an ifller

ve kan bir dakikada 1440 km'lik bir yolculuk yaparak tüm hücrelere ih-

tiyac› olan oksijeni ulaflt›r›r. 

Ortalama a¤›rl›ktaki bir vücudun her yan›n› kaplayan damarlar›n

içinde mutlaka 5 litre kan›n dolaflmas› gerekmektedir. Bu miktar›n bir

k›sm›, örne¤in bir litrelik bölümü eksilirse geri kalan kan› hareket ettir-

mek zorlafl›r. E¤er kan, damarlar› dolduramazsa bu durumda ince da-

marlar birbirlerine yap›fl›r, kan dolafl›m› durur ve hücreler h›zla

ölmeye bafllar. Hücrelerin oksijensizli¤e dayanma sürele-

ri ise sadece bir-iki dakika kadard›r. 

Bu durum vücudun kan ihti-

yac›n›n sürekli kontrol edile-

rek, ihtiyaç do¤rultusun-

Vücudumuzun Elektrik Saati: Kalp 65
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da sabit bir ölçüde tutulmas›n› gerektirir. Kan hücrelerinin tesadüf eseri

kendi kendilerine böyle bir yetenek edindiklerini ve birtak›m hesapla-

malar yapabildiklerini ve kusursuz bir flekilde hiç ara vermeden bu gö-

revi yerine getirme bilincine sahip olduklar›n› iddia etmek kuflkusuz

mant›ks›zd›r. Kald› ki bahsetti¤imiz bu özellik insan›n dolafl›m sistemi-

ne ait özelliklerden sadece bir tanesidir. Kan, içindeki her biri farkl› so-

rumluluklara sahip hücrelerle vücudun içinde devriye gezerek di¤er

hücrelere besin tafl›r; onlar›n at›k maddelerini toplay›p böbre¤e, akci¤e-

re, karaci¤ere götürür; hormonlar› salg› bezlerinden al›p ihtiyac› olan or-

ganlara iletir; vücut ›s›s›n› dengede tutar ve vücuda herhangi bir yaban-

c› madde girdi¤inde savunma yapar. Üstelik tüm bu iflleri bir insan vü-

cudunda ortalama 70 y›l boyunca hiç aksatmadan mükemmel bir biçim-

de gerçeklefltirir. (Detayl› bilgi için bkz. Kan ve Kalp Mucizesi, Harun Yah-

ya, Araflt›rma Yay›nc›l›k)

Öte yandan vücuttaki organlar›n, ifllevlerini gerçeklefltirebilmek

için çeflitli maddelere ihtiyaçlar› vard›r. Bu maddeler organlara kan vas›-

tas› ile ulaflt›r›l›r. Glikoz, amino asit, vitamin, mineral gibi besinler ve en

önemlisi oksijen bunlardan baz›lar›d›r. Bu durumda vücuda yay›lan da-

marlar›n, kan›n her tarafa ulaflmas›n›n ve üstlendi¤i görevi kusursuzca

yerine getirmesinin önemi bir kez daha ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü or-

ganlar› besleyen hücrelerin canl› kalmalar› için kan›n tafl›d›¤› bu madde-

ler vazgeçilmez öneme sahiptir.

Ancak her organ›n ihtiyac› olan kan miktar› ayn› de¤ildir. Örne¤in

metabolizmas› yüksek olan organlar daha fazla kana ihtiyaç duyarlar.

Dolay›s›yla kan aktar›m›ndaki miktarda da bilinçli bir ayar söz konusu-

dur. Fakat bu ayar önceden programlanm›fl bir makine gibi sabit çal›fl-

maz. Ola¤an d›fl› olaylarda kan dolafl›m› acil duruma göre çal›flma siste-

mini de¤ifltirir. Örne¤in zehirlenme söz konusu oldu¤unda, oksijeni aza-

lan vücut alarm verir ve zehirlenen dokulara giden kan ak›fl› art›r›l›r. 

Kan, oksijen tafl›makla ya da besinleri toplamakla kalmaz, hücrele-

rin at›klar›n› da temizleyerek vücuttan at›lmalar›n› sa¤lar. Trilyonlarca

hücrenin her biri gün içinde pek çok at›k madde aç›¤a ç›kar›r. Karbondi-

oksit, üre gibi vücuda zararl› etkilerde bulunabilecek bu at›klar akan kan

ile toplan›r. Üre böbreklere tafl›narak vücuttan at›l›rken, karbondioksit
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gaz› da akci¤erlere götürülerek buradan d›flar›ya verilir. 

Görüldü¤ü gibi içimizde her an› ince ve kusursuz bir plan üzerine

iflleyen bir sistem vard›r. Peki bu sistem kimin denetimindedir? Bunu flu-

ursuz hücrelerin biraraya gelerek oluflturdu¤u kalp, akci¤er gibi organ-

lar›n kendi kendilerine yapmalar› mümkün de¤ildir. Ayn› flekilde fluur-

suz kan hücrelerinin de tesadüf eseri vücuttaki di¤er tüm hücrelere ok-

sijen ulaflt›rmak gibi aral›ks›z süren hayati bir görevi üstlenmeleri im-

kans›zd›r. Hiç flüphesiz kendilerine ait olmayan yüksek bir fluuru sergi-

leyen bu hücreler Allah'›n ilham›yla hayat›m›z›n devam› için çal›flmak-

tad›rlar. Kendilerine verilen kusursuz görevleri yerine getirmektedirler.

Kan arac›l›¤›yla sa¤lanan vücuttaki ulafl›m sistemine, savunma

hücreleri de dahildir. (Detayl› bilgi için bkz. Savunma Sistemindeki Muci-

Kan›n
damarlar

içinde dolaflmas›-
n› ve vücudun her hüc-

resine an›nda ulaflmas›n› sa¤-
layacak itici güç, çok özel bir pom-

palama sistemine sahip olan kalp tara-
f›ndan sa¤lan›r. Kalbin en önemli özelli¤i

durmadan çal›flabilmesidir. Kalp hiçbir zaman
kas yorgunlu¤u çekmeyen özel kaslardan oluflmufl-
tur. ‹nsan yap›m› hiçbir pompa, kalp gibi dinlenme-
den bir ömür boyu çal›fl›p, flartlara göre de¤iflen pom-
palama ayar› yapabilme yetene¤ine sahip de¤ildir. Bu
da Rabbimiz'in ilmini, kalpteki tasar›m›n ola¤anüstülü-
¤ünü ortaya koyan önemli bir gerçektir.
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ze, Harun Yahya) Vücudun belli bir yerinden giren bakteri veya virüsle-

re ilk müdahaleyi yapacak olan savunma hücreleri de kan vas›tas› ile il-

gili yere tafl›n›rlar. Kandaki antikor ve akyuvarlar, tehlikenin meydana

geldi¤i yeri hemen belirler ve h›zl› tafl›y›c› kan ile hedefledikleri yere he-

men ulafl›rlar. Hücreler tehlikeyi fark etme, tehlikenin yerini belirleme,

kan yolu ile ilgili bölgeye gitme ve burada hemen vücudu savunmaya

bafllama gibi bir dizi ak›lc›, fluurlu hareketlerde bulunurlar. Üstün bir

ak›l ve fluur gerektiren savunma sisteminin ne flekilde karar al›p, tehli-

keleri "tehlike" olarak fark edebildi¤i ve buna müdahale etmesi gerekti-

¤ini nas›l ö¤rendi¤i ise evrimcileri sessizlik içinde b›rakan sorulardan sa-

dece birkaç›d›r.

Burada bahsettiklerimiz, kan s›v›s›n›n içinde, büyüklükleri birkaç

mikron olan ve büyük k›sm› sudan oluflan hücrelerdir. Ne düflünme ye-

tenekleri, ne gözleri, ne alg›lamaya yarayacak organlar› ne de bunlar›n

benzeri bir baflka mekanizmalar› yoktur. Yön bulmalar›, hastal›kl› hücre-

leri tespit etmeleri, tehlikenin fark›na varmalar›, buna göre birlikte hare-

ket ederek tehlikeyi ortadan kald›rmalar› ise son derece fluurlu hareket-

lerdir. Tüm bunlar›n kendi kendine tesadüf eseri gerçekleflti¤ine inan-

man›n ak›l ve mant›kla ba¤daflan bir yan› yoktur. Üstelik gözle görülme-

yen, hiçbir düflünme, akletme yetene¤i olmayan kan hücreleri, bunu si-

zin kendiniz için yapamayaca¤›n›z titizlikle ve dikkatle yaparlar. Tesa-

düfen meydana gelecek olan bir olay›n ise, de¤il bu mükemmel sistemi

oluflturmas›, var olan düzene zarar getirece¤i aç›kt›r. Çünkü vücudumu-

za ait böyle bir mikrobiyolojik sistemde oluflan en küçük bir hata bile son

derece sak›ncal› etkilere sahip olacakt›r. 

EEflflii  BBeennzzeerrii  OOllmmaayyaann  BBiirr  PPoommppaa::  KKaallpp

Yukar›da her biri hayati önem tafl›yan görevlerine de¤indi¤imiz

kan, ikili bir pompalama mekanizmas›na sahip kalp taraf›ndan vücudun

her köflesine ulaflt›r›l›r. Kalbin sol yar›s› oksijence zengin taze kan› tüm

vücuda yollarken, sa¤ taraf kullan›lm›fl kirli kan› oksijenin ayr›lmas› için

akci¤erlere gönderir. Kalbin sol taraf› kan› tüm vücuda ulaflt›rabilmek
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için daha yüksek bas›nç pompalayaca¤›ndan dolay› da-

ha kal›n kaslara sahiptir. Kalp yaklafl›k olarak dakikada

70, günde 100.000 ve y›lda 40 milyon kez atar.36 Ortala-

ma bir ömür boyunca ise yaklafl›k iki milyardan daha

fazla kez atar ve ortalama 100 tane yüzme ha-

vuzunu dolduracak kadar kan pompalar. 

Kalbin en önemli özelli¤i durmadan çal›fla-

bilmesidir. Kalp hiçbir zaman kas yorgunlu¤u çekmeyen

özel kaslardan oluflmufltur. Ayr›ca kalbin de¤iflen koflullara

göre gerekti¤i kadar kan pompalamas› da son derece

önemlidir. Kalp, uyku esnas›nda saatte yaklafl›k 340 litre

kan pompalarken, bedensel hareketler s›ras›nda, örne¤in

koflarken, saatte yaklafl›k 2.270 litre kan pompalayacak flekil-

de temposunu art›rabilir.37 Çünkü yorucu hareketler esnas›n-

da kaslar›m›z normalden daha çok oksijene ihtiyaç duyar.

Vücudumuzun Elektrik Saati: Kalp 69

Kalp iki farkl› pompadan oluflan bileflik bir pompad›r. Bu pompalardan sol tarafta
bulunan pompa, temiz kan› vücuttaki organ ve dokulara, sa¤ tarafta bulunan pompa
ise kirli kan› akci¤erlere do¤ru pompalar. 1 gün içinde vücudumuzdaki bütün kan›n
1000 tam devir yapmas›n› sa¤lar. Yetiflkin bir kalp 70 y›ll›k yaflam boyunca
250.000.000 litre kadar kan pompalar. (The Incredible Machine, National Geographic
Society, Washington, D.C., 1986, s.123)
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Bu durumda kalp çal›flma temposunu dakikada 70'ten 180 defaya kadar

yükselterek pompalad›¤› kan miktar›n› art›r›r ve dokulara sa¤lad›¤› ka-

n› 5 kat›na ç›karabilir. 

‹nsan yap›m› hiçbir pompa kalp gibi dinlenmeden bir ömür boyu

çal›fl›p, flartlara göre de¤iflen pompalama ayar› yapabilme yetene¤ine sa-

hip de¤ildir. Bu da kalpteki tasar›m›n ola¤anüstülü¤ünü ortaya koyan

önemli bir gerçektir. Allah milyarlarca insanda kalp gibi daha pek çok

efli, benzeri olmayan tasar›m› var etmifltir ve Kuran'da da bildirildi¤i gi-

bi bu Allah'a göre pek kolayd›r:

Sizin yarat›lman›z ve diriltilmeniz yaln›zca tek bir kifli(yi yarat›p

sonra diriltmek) gibidir. fiüphesiz Allah, iflitendir, görendir. (Lok-

man Suresi, 28)

Vücuttaki hücrelere, ka-
n› ve ihtiyaç duyulan
tüm maddeleri tafl›yan,
ifllevini yitirdi¤inde ise
ölüme sebep olan kalp,
düzenli olarak elektrikle
çal›fl›r. Kalbin at›fl›n›
sa¤layan bu enerji kal-
be d›flar›dan gelmez.
Kalpteki elektrik kalp
kaslar›n›n kas›lmas› ile
üretilir. Kalbin yap›s› ta-
mamen kas dokusun-
dan olufltu¤u için, daki-
kada yaklafl›k 70 kez
atan kalbe, dakikada 70
defa elektriksel uyar›
yap›lmas› gerekir. Kalp-
te yorulmak bilmeden
kas›lan kas hücreleri,
elektrik ak›m› geldi¤i
anda çal›flabilecek özel
tasar›ma sahiptir. Bu
özel hücrelerden oluflan
kalp hem kendi enerjisi-
ni üreten bir motor, hem
de bir pompa görevi gö-
rür. Kalpteki hayranl›k
uyand›ran bu sistem
herfleyin Yarat›c›s› olan
Rabbimiz'e aittir.



PPoommppaallaarr  vvee  KKaappaakkçç››kkllaarrddaann  OOlluuflflaann

BBeennzzeerrssiizz  TTaassaarr››mm

Kalpteki pompalar altl›-üstlü iki farkl› pompa setinden oluflur.

Pompalardan küçük olan›na kulakç›k, büyük olan›na kar›nc›k ad› veri-

lir. Örne¤in temiz kan kalbin sol taraf›na ulaflt›¤›nda önce üst tarafta bu-

lunan küçük pompaya dolar. Kan buradan alt tarafta bulunan büyük

pompaya pompalan›r. Büyük pompa da kan› vücut organlar›na gönde-

rir. Ayn› ifllem kalbin sa¤ taraf›nda bulunan pompalarda da yap›l›r. Bu

pompalar aras›nda kan›n ak›fl yönüne do¤ru aç›lan tek tarafl› kapakç›k-

Kalp
kapakç›¤›
kapal›

Kalp 
kapakç›¤›
aç›k

Kalp kar›nc›klar›n›n 
gevflemesi

Kalp kulakç›klar›n›n
kas›lmas›

Kalp kar›nc›klar›n›n 
kas›lmas›

Solda bir kalp at›fl› devri boyunca
gerçekleflen aflamalar görülmekte-
dir. Kalbin birbirini izleyen ritmik
at›fl›, üç ayr› aflaman›n son derece
hassas bir zamanlama ile ayarlan-
mas›yla mümkündür. Kalbin gevfle-
yerek kanla dolmas›n›, kas›lma ve
s›k›flma aflamalar› takip eder. Kal-
bin bu pompalama devri saniyenin
dörtte biri kadar bir sürede gerçek-
leflir, fakat bu h›z egzersiz halin-
deyken iki kat›na ç›kar.

1. evre: Kalp at›fl›n›n ilk
devresinde, oksijenle
dolu kan sol kar›nc›¤a
girer ve oksijeni tüken-
mifl kan sa¤ kar›nc›¤a
geçer. Bu kan daha son-
ra kulakç›klara akar. 

Sa¤da kalp
kapakç›klar›n›n aç›k ve ka-
pal› halleri görülmektedir.

2. evre: SA nodundan ç›-
kan uyar›larla ikinci evre
bafllar. Bu safhada her iki
atardamar kas›l›r ve bura-
da kalan kan, s›k›flt›r›larak
kar›nc›klara yönlendirilir.

3. evre: Bu evrede, her
iki kar›nc›¤›n ç›k›fl›ndaki
kapakç›klar aç›l›r; kan
ana-atardamara ve akci-
¤er atardamar›na
pompalan›r. Bu aflama
bitince, kalp at›fl devri
yeniden bafllar.
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lar vard›r. Küçük pompa kas›ld›¤›nda bu kapakç›klar aç›l›r ve kan bü-

yük pompan›n içine dolar. Büyük pompa kas›ld›¤›nda aradaki kapaklar

kapan›r ve kan›n, geldi¤i yöne do¤ru akmas› engellenmifl olur.

Benzer kapaklar büyük pompan›n boflaltma bölümünde de vard›r.

Büyük pompa kas›ld›¤›nda bu kapaklar aç›l›r ve kan›n vücuda do¤ru

akmas› sa¤lan›r. Ancak pompalama ifllemi durdu¤u anda kapaklar ka-

pan›r ve gönderilen kan›n kalbe geri dönmesi engellenir. 

Bu son derece güvenli bir mekanizmad›r. Benzer sistemler günümüz-

de modern pompalarda da kullan›lmaktad›r. Pompa, s›v›lar› ya da gazla-

r› bir fleyin d›fl›na iten bir ayg›tt›r. Kapakç›k da s›v›n›n ya da gaz›n ak›fl›n›

kontrol etmek için aç›lan veya kapanan kap› benzeri bir parçad›r. Bir su ta-

bancas›n›n teti¤ini çekti¤inizde içerideki suya bir bas›nç uygulars›n›z. Bu,

içerideki bir kapakç›¤›n kapanmas›na ve d›flar›daki bir kapakç›¤›n aç›lma-

s›na neden olur ve piston su f›flk›rtmak için pompalan›r. Ayn› flekilde kalp-
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teki kapakç›klar kan›n yaln›zca tek bir yönde

pompalanmas›n› garanti alt›na al›rlar. Damar-

lar›n›zdaki kapakç›klar yer çekimine karfl›

geri ak›fl› engellerler. Baflafla¤› durdu¤u-

nuzda, beklenenin aksine kan bafl›n›za hü-

cum etmez. Bu durum kalpteki pompalar

ve kapakç›klar sayesinde mümkün olur.

Bir bisiklet lasti¤ine hava pompalad›ktan

sonra kapakç›klar havan›n kaçmas›na engel

olurlar. Bu durumu havan›n bisiklet lasti¤in-

den ç›kmas›na engel olan sübaplarda da görebiliriz.38

Görüldü¤ü gibi kalp belli bir amaca yönelik özel olarak tasarlan-

m›flt›r. Tasar›m›n oldu¤u bir yerde ak›l ve bilinç sahibi bir tasar›mc›n›n

varl›¤› ise kaç›n›lmazd›r. Biz tasar›mc›n›n kendisini görmesek de, tasar›-

m›na bak›p varl›¤›n›n delillerini anlayabiliriz. Dolay›s›yla vücudumuz-

daki sistemler de, tüm bunlar› yaratan Rabbimiz'in varl›¤›n›n delillerini

gözler önüne sermektedir.

KKaallpptteekkii  EElleekkttrroonniikk  SSiisstteemm  vvee  KKaallbbiinn

‹‹ççiinnddeekkii  JJeenneerraattöörr

Kalbinizin at›fl›n› neyin sa¤lad›¤›n› hiç düflündünüz mü? Otomatik

olarak saatlerce, günlerce, hatta onlarca sene nas›l çal›flmaktad›r? Yuka-

r›da k›saca bahsetti¤imiz, durmak bilmeden iflleyen pompalama sistemi

elektrik enerjisi ile çal›fl›r. Tüm organlara ve hücrelere, kan ve ihtiyaç du-

yulan tüm maddelerin tafl›nmas›n› sa¤layan ve ifllevini yitirdi¤inde insa-

n›n ölümüyle sonuçlanan kalp, bu hayati görevlerini elektrik enerjisi sa-

yesinde gerçeklefltirir. Doktorlar›n kalp fonksiyonlar›n›n tamamen dur-

mas› halinde elektrik ak›m› uygulamalar›n›n sebebi de budur. 

Kalbin at›fl›n› sa¤layan enerji kalbe d›flar›dan gelmez. Kalp, ayn› za-

manda pompalama görevini yerine getirmek için kullanaca¤› enerjiyi

kendi üreten bir motordur. Elektrik, kalp kaslar›n›n kas›lmalar› sonu-

Vücudumuzun Elektrik Saati: Kalp
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cunda üretilir. ‹nsan kalbinde iki tür hücre bulunur, bunlar iletken hüc-

reler ve kas hücreleridir. ‹letken hücreler elektrik sinyallerini kas hücre-

lerine iletmekle, kas hücreleri de dakikada ortalama 70 kere kan› pom-

palamakla yükümlüdür.

Daha embriyo aflamas›nda, herhangi bir sinir kalbi beyne ba¤lama-

dan önce kalp atmaya bafllar. Kalp nakli ameliyat›nda tüm sinirler kesil-

dikten ve hasta kalp gö¤üsten al›nd›ktan sonra bile atmaya devam eder.

Mikroskop cam›ndaki bir kalp hücresi taze kan elde etti¤i sürece tek ba-

fl›na bile atmaya devam eder.39 Çünkü kalbin içinde kendi elektri¤ini

kendi üreten bir jeneratör bulunmaktad›r.

Bilindi¤i gibi jeneratör, enerji kesintisi durumunda devreye girerek

enerji üretimine devam eden ve makinelerin zarar görmesini engelleyen

bir alettir. ‹nsan vücudundaki en hayati organlardan bir tanesi olan kalp

de herhangi bir enerji kesintisi karfl›s›nda zarar görmemesi için bu tür bir

korumaya al›nm›flt›r. Kalbin bir an durmas› vücutta son derece önemli ha-

sarlara neden olabilir, hatta sonucu ölüm olabilir. Bu yüzden kalbi çal›flt›-

racak elektrik sistemi kesintisiz bir flekilde ifllemelidir. Bu elektrik sistemi-

ni inceleyen bilim adamlar› çok flafl›rt›c› gerçeklerle karfl›laflt›lar. Kalp, yal-

n›zca mikro bir jeneratör de¤il, birbiri içine geçmifl birçok ba¤lant›ya sa-

hip, programl› ve sistemli bir elektronik devreler bütünü sayesinde çal›fl-

maktad›r. Bu elektronik kontrol ve yönetim sistemi, böbreklerden beyne,

atardamarlardan hormonal bezlere kadar birçok etkenle ifl birli¤i içinde-

dir. Öyleyse fluursuz hücrelere bu fluurlu hareketleri yapt›ran kimdir?

Kalbin içine bu pompalar› bir düzen içinde kim yerlefltirmifltir?

Kim pompalar›n uzant›lar› olan damarlar› tüm vücudumuza döfle-

mifltir?

Kim bu pompan›n aral›ks›z olarak çal›flmas›n› sa¤lamaktad›r?

Kim bu pompaya, ne zaman, ne kadar kan pompalamas› gerekti¤i-

ni bildirmektedir?

Kim kan›n ak›fl yönünü düzenleyecek flekilde kapakç›klar var et-

mifltir?

Kim temiz kan, kirli kan ayr›m›n› yapmaktad›r?

Kim kalp hücrelerine enerjilerini kendilerinin üretmesi gerekti¤i bi-

lincini vermifltir?

74



Kim kalp hücrelerine bir düzen ve uyum içinde atmalar›n› emret-

mektedir?

Bütün bu sorular›n elbette tek bir cevab› vard›r: Alemlerin Rabbi

olan Yüce Allah.

Allah; gökleri, yeri ve ikisi aras›nda olanlar› alt› günde yaratt›, son-

ra arfla istiva etti. Sizin O'nun d›fl›nda bir yard›mc›n›z ve flefaatçiniz

yoktur. Yine de ö¤üt al›p-düflünmeyecek misiniz? Gökten yere her

ifli O evirip düzene koyar... (Secde Suresi, 4-5)
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Kalp at›fl›n›n h›zlanmas› Kar›nc›k kas›lmas›

Anormal EKG

Kapakç›k daralmas›

Milisaniye

M
ili

vo
lt

Kulakç›k

ritmi

Kar›nc›k

ritmi

Kulakç›k
/kar›nc›k

genifllemesi

Purkinje
lifleri

Normal
EKG

Kalp kendi at›fl h›z›n› düzenleyen özel bir tasar›ma sahiptir. Kalbin sa¤ kulakç›¤›n›n üst
k›sm›nda "SA nodu" denilen ve elektrik uyar›lar› üreten bir hücre grubu bulunmaktad›r.
Bu uyar›lar kalbe yay›l›r ve dört odac›¤›n da do¤ru bir zamanlama ile büzülmesini sa¤-
lar. Bu elektrik uyar›s› kalbin di¤er taraf›na o kadar h›zl› gider ki, tüm kalp hücreleri bir
kerede at›yormufl gibi gözükür. Hayatta olmam›z›n sebeplerinden biri olan bu uyum
Rabbimiz'in rahmetinin örneklerindendir. Kuran'da Allah bir ayette flöyle bildirir:

fiimdi Allah'›n rahmetinin
eserlerine bak; ölümünden
sonra yeryüzünü nas›l dirilt-
mektedir? fiüphesiz O, ölüleri
de gerçekten diriltecektir. O,
herfleye güç yetirendir. (Rum
Suresi, 50)

SA ritmi kalbin
normal at›fl›d›r ve
dakikada 60-100
kez atar. Elektrik
iletisinin SA no-
dundan, AV nodu-
na ilerlemesi 0.03
saniye al›r ve buna
normal sinüs ritmi
denir.

SA nodu
AV nodu
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KKaallpp  HHüüccrreelleerrii  vvee  EElleekkttrriikk  ÜÜrreettiimmii

Kalpte yorulmak bilmeden kas›lan kas hücrelerinin de elektrik ak›-

m› geldi¤i anda çal›flabilecek tasar›ma sahip olmalar› gereklidir. Kendi-

lerine ulaflan tek bir sinyale bile kay›ts›z kalmamal›, dakikada ortalama

72 kez üretilen sinyalin her birine cevap vermelidirler.

E¤er kalbi bir mikroskop alt›na koyarsan›z, bir milyondan fazla

hücreyle karfl›lafl›rs›n›z. Bunlar›n her birinde son derece kompleks biyo-

kimyasal ifllemler gerçekleflir. Kalp hücreleri fleker molekülleriyle besle-

nir ve oksijen yakarlar. Her hücrenin kendine ait pompalar› ve kanallar›

vard›r, ba¤ dokusuyla komflular›na ba¤lan›rlar.40

Kalp kas› hücreleri de son derece kompleks harikalard›r. Uzun ve

ince her hücre, kas›lma yetene¤i olan lif benzeri proteinler ve hücreyi d›-

flar›dan ay›ran bir hücre zar› içerir. Hücre zar›na gömülü proteinler

önemli sinyalleri ya da maddeleri bir taraftan di¤erine tafl›r. Çok küçük

pompalar art› ve eksi yüklü iyonlar› hücre zar›ndan tafl›r ve hücrenin

içinde ve d›fl›nda iyonlar›n farkl› flekilde yo¤unlaflmalar›n› sa¤lar. Bu,

hücreyi elektrik yükü bak›m›ndan "kutupsal" hale getirir ve hücre içiyle,

d›fl› aras›nda bir voltaj fark› oluflturur. "Zar potansiyeli" denilen bu fark,

hücre zar›nda iyon kanallar› olarak bilinen bir k›s›m proteinlerin kap› gi-

bi ifllev görmesini sa¤lar. Aç›ld›klar›nda, iyonlar içeriye ak›n eder.

Kalp hücreleri, iyon pompalar› ve kanallar›n›n hassas etkileflimleri

sonucu, hücre zar› boyunca meydana gelen elektriksel ve kimyasal fark-

l›l›klar sayesinde kas›l›rlar. Örne¤in kalbin kar›nc›k bölgesindeki bir

hücreyi ele alal›m. Dinlenme halindeyken her hücrede, zar potansiyeli

eksidir, içerisi d›flar›ya k›yasla daha fazla eksi yüklüdür. Fakat komflu bir

hücreden gelen elektriksel uyar› herfleyi h›zla de¤ifltirir. Aniden bu fark

artar ve sodyum kanallar› bir anda aç›l›r. Böylece sodyum iyonlar› (Na+)

h›zla hücre içine girer. Bu durum kalsiyum kanallar›n›n aç›lmas›n› tetik-

ler. Kalsiyum iyonlar› (Ca+2) hücrenin proteinleri etraf›nda y›¤›ld›¤›nda,

bunlar kas›l›r. Bu noktada sodyum ve kalsiyum kanallar› kapan›r ve

iyon pompalar› iyonlar› hücrenin d›fl›na do¤ru iterek, hücrenin ilk hali-

ne dönmesini sa¤lar. Sa¤l›kl› bir hücrede bu dönüflüm saniyeden daha

k›sa bir sürede gerçekleflir. 
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Burada anlat›lanlar gerçekte olanlar›n çok genel bir özetidir. Detay-

larda gizli çok daha kompleks bir düzen vard›r. Çok say›da koflulun tam

bir kusursuzluk içinde biraraya gelmesini gerektiren bu düzen, bize Yü-

ce Rabbimiz'in ilmini tan›tan say›s›z örnekten sadece biridir. Bir Kuran

ayetinde flöyle bildirilmektedir:

... Rabbim, ilim bak›m›ndan herfleyi kuflatm›flt›r. Yine de ö¤üt al›p-

düflünmeyecek misiniz?" (En'am Suresi, 80)
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Her kalp hücresi, kalp at›fl› hareke-
tini bafllatan enerjiyi kendisi üretir.
Adeta canl› birer pil gibi görev gö-
ren kalp hücresi, kanda bolca bu-
lunan iki element vas›tas›yla elekt-
rik üretir: Sodyum ve potasyum. Her iki elementi meydana getiren atomlar s›k s›k ne-
gatif yüklü bir elektron kaybederler, böylece pozitif yüklü hale gelirler. Bu "yüklü"
atomlara iyon ad› verilir.
Kalp hücreleri yüksek oranda potasyum iyonu içerirken, hücrelerin d›fl›ndaki s›v›
sodyum bak›m›ndan zengindir. Hücre zar› sürekli sodyumu kalp kaslar›ndan d›flar› ve
potasyumu içeri pompalar. Zar, sodyumu, potasyumu içeri al›fl›ndan daha h›zl› pom-
palad›¤› için hücrenin d›fl›nda bir pozitif yük oluflur. Belirli bir seviyeye ulafl›nca, ak›m
aniden tersine döner ve sodyum iyonlar› hücreye geri girer. Bu ani de¤iflim bir elekt-
rik yükü atefller ve kalp hücresi büzülerek geri çekilir.

‹yon
kanallar›

Kalp hücresi

Hücreler aras›
boflluk

Hücre zar›

Al›c›lar

Kalp kas›
lifleri

Çekirdekler

Sinyal 
iletimi

Sinyal 
iletimi

Afla¤›da kalp hücrelerinin görünümü; sa¤da ise
kalp dokusu görülmektedir.
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KKaallbbiinn  AAtt››flfl  HH››zz››nn››  DDüüzzeennlleeyyeenn  

PPaacceemmaakkeerr  

Kalp hücrelerinin elektrik üretmesi tek bafl›na yeterli de¤ildir. Ön-

celikle bu hücreler do¤ru s›ralamada biraraya gelmelidir. Yaln›zca bira-

rada bulunmalar› da yeterli de¤ildir. Bu hücreler birbirleri ile sözleflmifl-

çesine hep beraber elektrik üretmelidirler. Ayr›ca bu üretimin belirli bir

ritm içinde olmas› gereklidir. Her hücrenin elinde bir kronometre olma-

l›, bu hücreler hiç flafl›rmadan her 0.83 saniyede bir harekete geçmelidir-

ler. Dahas› hücreler bu üretimi bir ömür boyu hiç yorulmadan sürdür-

melidirler. Ayr›ca kalbi çal›flt›racak elektrik ak›m›n›n miktar›n› tam ola-

rak bilmeli, daha az veya daha fazla de¤il, tam ihtiyaç duyulan büyük-

lükte elektrik ak›m› üretmelidirler.

Bir mikroskop cam›na seyrek olarak da¤›t›ld›klar›nda her bir kalp

hücresi farkl› h›zlarda atar, ama ço¤al›p birlefltikçe toplu hareket eden

tek bir doku olufltururlar. ‹flte insan›n gö¤üs kafesindeki kalp hücreleri

de bu flekildedir: Ahenksiz olarak atmazlar, her biri kendi at›fl›n› baflla-

t›r; ritmik uyum içinde atarlar. Kalbinizde "pacemaker" ad›nda kalbin

at›fl h›z›n› ayarlayan bir iç saat bulunur. Pacemaker, asl›nda bir hücre

toplulu¤udur, fakat bir elektronik cihazdan çok daha mükemmel çal›fl›r.

Pacemaker, üretti¤i elektrik ak›m›n›, kalp kas›n›n her noktas›na, iletken

lifleri kullanarak da¤›t›r. Bu elektrik çeflitli fakat kontrollü h›zlarda iler-

ler. Kalp at›fl› ve iletken sistem do¤ru çal›flt›¤›nda düzenli ve belirli bir

elektrik da¤›l›m› gerçekleflir. 

Kalp kendi at›fl h›z›n› düzenleyen do¤al bir cihaza sahiptir. Bu do-

¤al kalp pili kalbin sa¤ kulakç›¤›n›n üst k›sm›nda yerleflmifl olan "SA no-

du" (sinüs ya da sinoatriyal nodu) ad› verilen özelleflmifl elektriksel hüc-

re demetidir. Bu hücreler, kalp kaslar›n› ritmik olarak kas›lmalar› için ha-

rekete geçiren elektrik uyar›lar›n› bafllat›rlar. "Kalbin at›fl h›z›n› ayarla-

yan cihaz" olarak da adland›r›lan SA nodu elektrik uyar›lar› üreten k›-

s›md›r. Bu uyar›lar kalbe yay›l›r ve kalpteki dört odac›¤›n da do¤ru bir

zamanlama ile büzülmesini sa¤lar. Bu elektrik uyar›s› kalbin di¤er tara-

f›na o kadar h›zl› gider ki, tüm hücreleri bir kerede at›yormufl gibi gözü-



kür. Bu ritm, kalbin normal at›fl›d›r ve kalp dakikada 60-100 kez atar.41

Elektrik iletisinin SA nodundan, kulakç›klar ve kar›nc›klar aras›ndaki

"AV nodu" denilen bölgeye ilerlemesi ise 0.03 saniye al›r ve buna "nor-

mal sinüs ritmi" denir.42 AV nodu, kalbin at›fl›n› tamamlayan ikinci ak›-

m› üreten hücrelerin bulundu¤u yerdir. 

Kalp de bir otomobilin bujisi gibi dakikada çok say›da ateflleme

yapmaktad›r. Her bir "ateflleme" özelleflmifl bir elektrik yolundan geçer

ve kalbin kas›lmas› için belirli bir s›ra ya da flekilde kalbin dört odac›¤›-

n›n kas duvar›n› uyar›r. Önce üst odac›klar ya da kulakç›klar uyar›l›r.

Bunu iki kulakç›¤›n boflalmas›n› sa¤layan küçük bir gecikme izler. Hare-

ket eden ak›m, kulakç›k ve kar›nc›klar aras›ndaki "AV nodu" (atriyo-

ventriküler yumru) denilen bölgeye ulaflt›¤›nda biraz yavafllat›l›r. AV

nodu, elektrik sinyalini saniyenin 14'te biri kadar k›sa bir zaman boyun-

ca tutarak geciktirir. Bu, çok hassas ayarlanm›fl bir zaman dilimidir. AV

nodu geciktirme flalteri görevi yaparak kulakç›¤›n iyice s›k›flmas›, kas›l-

mas› ve kan› kar›nc›klara iletmesi için zaman tan›r. Böylece kar›nc›klar

elektrik ak›m›n› almadan, yani içindekileri d›flar› pompalamadan önce,

kan ile tam kapasite dolmufl olurlar. E¤er bu duraksama olmasayd›, ka-

r›nc›klar içlerine kan alamadan pompalanacak ve vücuda yeterli kan ile-

tilememifl olacakt›. Bu gecikmenin sonras›nda, elektrik sinyali yoluna

devam eder ve saniyenin 16'da biri kadar k›sa bir zaman içinde bütün

kar›nc›k hücrelerini uyar›r. Art›k, bol miktarda kan ile beslenmifl ve ken-

di s›ras› gelmifl olan büyük pompa da böylece kas›l›r ve vücuda kan

pompalanm›fl olur. Bütün bu ifllemler saniyeden daha k›sa bir zaman di-

liminde gerçekleflir.43

Özetle elektrik ak›m› kalbinizin üst k›sm›nda genellikle SA nodun-

da ortaya ç›kar. Kalbiniz boyunca elektri¤in da¤›lmas›n› ve hareket ettik-

çe kalp kaslar›n›n kas›lmas›n› sa¤lar.44 Ancak normal flartlarda oluflmas›

gereken durum çok daha farkl›d›r. Jeneratörden yay›lan enerji önce kü-

çük pompalar› (kulakç›klar), sonra büyük pompalar› (kar›nc›klar), uya-

racakt›r. Ancak elektrik dalgas› çok h›zl› yol ald›¤›ndan her iki pompa da

hemen hemen ayn› anda kas›lacak ve kalbin çal›flma mekanizmas› tama-

men bozulacakt›r. Ama böyle bir fley olmaz çünkü tüm bunlar›n önceden

Vücudumuzun Elektrik Saati: Kalp 79



VÜCUT ELEKTR‹⁄‹ MUC‹ZES‹80

KALPTEK‹ ELEKTR‹KSEL
DÜZEN B‹L‹NÇL‹ YARATILIfiIN
GÖSTERGELER‹NDEN B‹R‹D‹R

Kalbin sa¤ kulakç›¤›nda "SA
nodu" ad› verilen bir doku
dü¤ümü bulunur. Kalbin bu
bölgesi, kalbe elektrik sa¤la-
yan jeneratör görevi görür.
Bu jeneratör dinlenmekte
olan yetiflkin bir insan›n kal-
bine, dakikada yaklafl›k 72
kez elektriksel uyar› yollar.
Bu bölge, di¤er dokulardan
daha h›zl› elektrik uyar›s›
meydana getirir. SA nodunun
bozulmas› durumunda, kalp-
teki elektrik sisteminin di¤er
bölümleri -daha düflük h›zda
olmas›na ra¤men- bu görevin
üstesinden gelebilirler. Örne-
¤in "His Demeti" denilen hüc-
re grubu dakikada 40-60 at›fl
h›z›na sahiptir. E¤er SA nodu
zarar görürse, bu doku kalp
ritmini devralabilir. Böylesine
hayati bir görevin, yedek sis-
temlerle yarat›lm›fl olmas›
son derece hikmetlidir. Bu
Allah'›n insanlar üzerindeki
korumas›n›n örneklerinden
sadece biridir.

Üst ana toplardamar

Alt ana 
toplardamar

SA nodu

Purkinje
lifleri

SA nodu

AV nodu

AV nodu

Miyokardiyum

Kalbin d›fl
tabakas›Kar›nc›klar

aras› bölme

Sol kulakç›k

Sa¤ kulakç›k

Akci¤er 
toplardamar›

Kalbin do¤al pili sa¤ kulakç›kta bulunan SA nodudur. Kalp ayn› zamanda SA
nodundan kalbin di¤er k›s›mlar›na elektrik uyar›lar› ileten lifler içermektedir.
Elektriksel uyar› SA nodunu terk eder, sonra sa¤ ve sol kulakç›¤a do¤ru hareket
eder bu da onlar›n birlikte kas›lmalar›na neden olur. Bu durum 0.04 saniye al›r.
Burada kulakç›¤›n kas›lmas›n› ve kar›nc›klar›n kanla dolmas›n› sa¤layan bir
gecikme vard›r. Elektriksel uyar› AV noduna, ard›ndan hemen "His demetine"
do¤ru ilerler, sonra da sa¤ ve sol dallara ayr›l›r. Burada Purkinje liflerini kullanarak
sa¤ ve sol kar›nc›klar›n kaslar›na do¤ru h›zla yay›l›r ve ayn› anda kas›lmalar›n›
sa¤lar.



hesaba kat›ld›¤› bir tasar›mla karfl› karfl›yay›z. Kalbimizdeki elektrik

devresi öylesine mükemmel bir tasar›md›r ki, elektrik enerjisi önce kü-

çük pompalar› uyar›r, ard›ndan bir süre bekletilir, sonra büyük pompa-

lar› uyar›r. Bu arada elektrik sinyali yola ç›kt›ktan sonra, küçük pompa-

lar ifllerini bitirene kadar bir noktada bekletilirler. 

Di¤er taraftan kalp ve kan damarlar› vücudumuzun ihtiyaçlar›n›

karfl›lamak için kan dolafl›m›m›z› h›zland›r›p yavafllatmaktan daha faz-

las›n› yaparlar. Farkl› faaliyetleri atefllemek için kan› farkl› dokulara ta-

fl›rlar. Yemek yedi¤imizde midemize, kofltu¤umuzda ci¤erlerimize ve

kaslar›m›za, konufltu¤umuzda beynimize kan hücum eder. Vücudumu-

zun de¤iflik ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kalp ve damar sistemi bilgileri

bir bilgisayar gibi birlefltirir ve hiçbir bilgisayar›n yapamayaca¤› flekilde

taleplere cevap verir.45

Kalp at›fllar›n›n yavafllamas› ya da h›zlanmas› ço¤u zaman gö¤sü-

müzün s›k›flmas›na yol açar ve çarp›nt› olarak ifade edilen rahats›zl›¤a

sebep olur. Kalp at›fl h›z›n›n normal olmayan seviyede h›zlanmas› ya da

yavafllamas› kalbin elektrik sinyallerinin anormal yollarda hareket etme-

si olarak adland›r›labilir. H›zl› veya yavafl çarp›nt›lar› anlamak için nor-

mal kalp at›fl›n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve kalp boyunca hareket etti¤ini

incelemek gerekir. 

Kalbin bu ayar› yapamad›¤› durumlarda, kalp at›fl h›z›n› ayarlayan

elektronik cihazlardan faydalan›l›r. Ancak suni olan bu aletler kiflinin dik-

kat etmesi gereken pek çok koflulu da beraberinde getirir. Manyetik alan

içine girmemeleri, manyetik alan oluflturan cihazlardan uzak durmalar› ge-

rekir. Ancak do¤al pacemaker'larda böyle bir sorun yaflanmaz. Peki vücu-

dumuzdaki bir grup hücre bilinçli olarak fark etmedi¤imiz ihtiyaçlar›m›z›

nas›l belirlemekte ve bunlar› karfl›lamaktad›r? Bu bizim için vücudumuz-

da önceden haz›rlanm›fl bir konfor, bir tedbirdir. Tüm bunlar Rabbimiz'in

üzerimizdeki sonsuz rahmetinin bir göstergelerinden yaln›zca biridir.

Göklerde ve yerde olan (herkesin ve herfleyin) tümü Rahman (olan

Allah)a, yaln›zca kul olarak gelecektir. Andolsun, onlar›n tümünü

kuflatm›fl ve onlar› say› olarak saym›fl bulunmaktad›r. (Meryem Su-

resi, 93-94)
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Kalbin Çal›flmas› ‹çin Gerekli Olan "Kusursuz

Tasar›m", ‹nsan›n Yarat›l›fl›nda Tesadüflerin Yeri

Olmad›¤›n›n Bir Göstergesidir

QT sendromu, kalbin elektrik iletme yeteneğinin bozuk olduğu kalıtsal

bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip kişiler, kimi zaman bir kabus ya da aşırı

egzersiz sonucu ani bir ölümle karşılaşabilmektedirler. Hastalığın sebebi

kalpteki potasyum kanalında meydana gelen bozulmalardır.

Kalbin işlevlerini doğru yapabilmesi için elektriksel aktivitenin eş zamanlı

olması gerekir. Kalbin atış ritmini düzenleyen "pacemaker", hücrelerdeki

kasılmanın başlaması için her kalp hücresine bir elektrik sinyali gönderir. Bu,

kalbin atmasına neden olur. Bunun içinse potasyum kanallarının açılması ve

potasyum iyonlarının hücreden çıkmasına izin verilmesi gereklidir. Fakat QT

sendromuna sahip hastalarda, bu kanallardaki fonksiyon bozukluğu sonu-

cunda, hücrenin bir sonraki atış için elektriksel özelliklerini kazanması

gecikir. Korku ya da egzersiz nedeniyle kalp aşırı derecede uyarıldığında,

bozulmuş kanallar yeterince potasyum çıkmasına imkan vermez ve bu elek-

triksel düzensizlik, hastaların aniden ölmesine neden olabilir.



KKaallpptteekkii  YYeeddeekk  JJeenneerraattöörr::  AAVV  NNoodduu  

((AAttrriiyyoovveennttrriikküülleerr  NNoodd))

Kalp at›fllar›n›n bir ritm içerisinde olmas› son derece önemlidir.

Hücrelerdeki elektrik ak›m›n›n bozuklu¤u, ak›m›n bafllama zaman›na ve

h›z›na ba¤l›d›r. Erken bafllayan bir elektrik ak›m›, kalbin önceden atma-

s›na ya da yeterli kas›lman›n gerçekleflememesine neden olur. Ayn› fle-

kilde çok geç kalan veya gerçekleflmeyen bir kalp at›fl› sonucu, elektrik

uyar›lar› yavafllar ya da h›zlan›r; bu da çeflitli kalp rahats›zl›klar›na se-

bep olur. Bu bak›mdan kalpteki tasar›m›n yan› s›ra iflleyifli de kusursuz

olmal›d›r. Nitekim kalpteki yedek sistemler bu önemli görevin aksama-

dan yerine getirilmesini sa¤larlar. 

AV nodunun elektrik ak›m›n› yavafllat›p, kalp at›fl›n› ve kan›n vü-

cuda pompalanmas›n› düzenlemenin d›fl›nda, insan hayat› için son de-

rece önemli bir görevi daha vard›r. Bu kas yumrusu ana jeneratörde bir

aksakl›k oldu¤u zaman onun yerine geçer ve yedek bir jeneratör görevi

görür. Di¤er bir deyiflle SA nodu zarar görürse, AV nodu kalp at›fl›n› ve

ritmini düzenleme görevini devral›r. Yedek jeneratör as›l güç kayna¤›

kadar güçlü sinyaller üretemez (dakikada 40-50 sinyal üretir), ancak

üretti¤i sinyaller kalbin görevine devam etmesini sa¤lamas› için yeterli-

dir. Nitekim kalpteki ana jeneratörün -SA nodu- herhangi bir sebeple ça-

l›flmad›¤› durumlarda 20 y›l kadar yaflayan kiflilere rastlanm›flt›r.46 Kufl-

kusuz vücudumuzda, böylesine bir sistemin var olmas›, bu sistemin ak›l

ve bilinç sahibi bir Yarat›c› taraf›ndan var edildi¤ini gösterir. Bu bilinç ve

ak›l gökleri ve yeri yaratan Yüce Rabbimiz'e aittir.

... Bilmez misin ki Allah, gerçekten herfleye güç yetirendir. (Yine) Bil-

mez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'›nd›r. Sizin

Allah'tan baflka veliniz ve yard›mc›n›z yoktur. (Bakara Suresi, 106-107)

Vücudumuzun Elektrik Saati: Kalp 83



VÜCUT ELEKTR‹⁄‹ MUC‹ZES‹

KKaallbbiinn  ÇÇaall››flflmmaass››nnddaakkii  GGaazz--FFrreenn  SSiisstteemmii

Ço¤u insan baz› durumlarda kalbinin daha h›zl› att›¤›n› fark eder.

Çok basamakl› bir merdiveni h›zl› bir flekilde ç›kt›¤›nda, kofltu¤unda ya

da heyecanland›¤›nda kalp at›fllar›n›n h›zland›¤›n›, daha sonra kalbin

tekrar eski ritmine döndü¤ünü her insan hissedebilir. Ancak bunun as-

l›nda ne kadar büyük bir mucize oldu¤u genellikle düflünülmez. Kalp

at›fllar›n›n h›z›, vücudun içine yerlefltirilmifl bir bilgisayar sistemi tara-

f›ndan düzenlenir.

Kalp at›fllar› h›zland›¤›nda, vücuda yeterli oksijen sa¤lanamazsa,

hücreler elektriksel dengelerini kaybederler ve h›zl› ve düzensiz atmaya

bafllarlar.47 Bu nedenle kalbin düzenli bir ritmde, sürekli atmas› son de-

rece önemlidir. Bu ifllemi, sabit h›zla yol alan bir araban›n çal›flmas›na

benzetebiliriz. Ancak belirli durumlarda kalbin temposunun h›zland›r›l-

mas› ya da yavafllat›lmas› gerekir. Bu da sabit h›zla yol alan araban›n gaz

pedal›na bas›larak h›zland›r›lmas› ya da fren pedal›na bas›larak yavaflla-

t›lmas›na benzer. Kalbin ritmini azaltan fren pedal› "vagus sinirleri", kal-

bin ritmini h›zland›ran gaz pedal› ise "sempatik sinirler"*dir.48 Fren pe-

dal›n›n (Vagus sinirlerinin) harekete geçmesini sa¤layan ise asetilkolin

isimli haberci moleküldür.

Normal flartlarda dakikada 72 defa atan kalp, efor sarf edildi¤inde,

stres alt›nda, kifli atefllendi¤inde ve buna benzer ola¤anüstü durumlar-

da, fazladan kana ihtiyaç duydu¤u için, SA nodu h›z›n› art›r›r. Böylece

ihtiyaç duyulan kan pompalanm›fl olur. Sempatik sinirler de damarlar›

daraltarak kan bas›nc›n› art›r›r, ayr›ca böbrek üstü bezi adrenalin ve no-

radrenalin hormonlar›n›n salg›lanmas›n› sa¤lar. Bu hormonlar kalbin ça-

l›flma h›z›n› art›r›rlar. Tiroid bezinden salg›lanan tiroksin hormonu ise

metabolizmay› h›zland›rarak kalbin çal›flmas›n› etkiler.49 Artan kalp h›z›,

kalbin verimini dinlenme seviyesinin befl kat›na ç›karabilir.

Sempatik sinirler bir arabadaki gaz pedal› gibi kalbi h›zland›r›rlar;

onu yavafllatmak ise parasempatik sistemin görevidir. Parasempatik sis-

tem gerekti¤inde kalp kaslar›n›n büzülme kuvvetini hafifleterek, kalp
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* Sempatik sinirler; vücudumuzda iste¤imiz d›fl›nda çal›flan ve iç organlar›n çal›flmas›n› düzen-
leyen otonom sinir sisteminin parçalar›d›r.



ritmini dakikada 40 vurufla kadar yavafllatabilir.50 Atardamarlardaki al›-

c›lar, kan bas›nc›n›n artt›¤›n› hissettiklerinde, asetilkolin denilen kimya-

sal›n salg›lanmas› için parasempatik sinirler arac›l›¤›yla beyni uyar›rlar.

Böylece kan damarlar› genifller; bas›nç düfler. E¤er temiz kan› vücuda ta-

fl›yan damarlar gerekti¤inde genifllemeseydi, y›rt›l›p parçalan›rlard›. Bu-

nun sonucunda kafatas›n›n içine kan dolabilir ve beyne yeterli kan git-

medi¤i için kifli felç olabilirdi. 

Peki bir hücre toplulu¤u ne zaman ne kadar h›zl› atmas› gerekti-

¤ini nereden bilmektedir? Bunun ayarlamas›n› kim söylemektedir ve

toplu olarak böylesine önemli bir görevi edinme fluurunu nas›l kazan-

m›fllard›r? Bu pedallar nas›l ifllemektedir? H›zlanma ya da yavafllama

karar› nas›l ve kim taraf›ndan al›nmaktad›r? ‹nsan vücudunun içinde

öylesine mükemmel bir denetim ve bilgi al›fl verifl a¤› kurulmufltur ki,

insan yap›s› hiçbir bilgi ifllem a¤› bu sistem kadar mükemmel de¤ildir.

Bu sistemin vücudunuzun içinde -flu an dahi- bilginiz d›fl›nda çal›fl›-

yor olmas›, üstün bir akl›n ve ilmin sonucu oldu¤unu göstermektedir.

Bu ak›l ve ilim ise benzersiz yaratan, diledi¤ini yaratmaya kadir olan

Rabbimiz'e aittir. 

Güç isteyen bir hareket yapt›¤›n›zda, toplardamarlar›n etraf›nda

bulunan kaslar kirli kan›n ak›m›n› h›zland›r›r. Böylece kalpteki sa¤ ku-

lakç›¤a daha çok kan gider. Bunun üzerine kulakç›k kaslar› gerilir. Bu

gerilim sonucu oluflan sinir uyar›lar›, merkezi sinir sistemi taraf›ndan

omurilik so¤an›na aktar›l›r. So¤anc›k bu bilgileri de¤erlendirir ve hemen

kalbe bir emir gönderir. Kalbin gaz pedal›na bas›l›r ve ritmi h›zland›r›l›r.

Böylece kaslara daha çok temiz kan›n gitmesi sa¤lan›r.

Kalbin, kendisine zarar verecek kadar h›zl› atmas›n› engellemek

için de yine özel bir güvenlik mekanizmas›na ihtiyaç vard›r. Kalbin so-

lundan ç›kan aort damar›n›n içinde, kan bas›nc›n› ölçmeye yarayan alg›-

lay›c›lar vard›r. Kalp at›fllar› h›zland›kça aort duvar›na vuran kan›n ba-

s›nc› da yükselir. Bu bas›nç yükselmesi belirli bir s›n›r› afl›nca, güvenlik

mekanizmas› devreye girer. Artan bas›nc› fark eden alg›lay›c›lar omuri-

lik so¤anc›¤›na uyar›lar gönderirler. Omurilik so¤an› durum de¤erlen-
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dirmesi yapar ve kalbe yeni bir emir gönderir. Bunun üzerine kalbin rit-

mini yavafllatan fren pedal›na bas›l›r ve kan bas›nc› düflürülür. 

Kalbin h›zl› atmas›n›n insan vücuduna zarar verece¤ini bilen ve bu-

na karfl› bir önlem alan gücün, fluursuz hücrelere ait oldu¤unu ya da

bunlar›n tesadüf eseri var oldu¤unu söylemek hiçbir flekilde ak›l ve

mant›kla ba¤daflmaz. 

Fazla kan bas›nc›n› ölçmeye yarayan alg›lay›c›lar›n varl›¤› ve bu al-

g›lay›c›lar›n en do¤ru yere -aort damar›n›n çeperine- yerleflmesi; 

Alg›lay›c›lar ve omurilik so¤an› aras›nda bilgi hatt›n›n olmas›; 

Alg›lay›c› hücrelerin, bas›nc›n artt›¤›n› anlay›p, bu art›fl› omurilik

so¤an›na haber vermeleri; 

Omurilik so¤an›n›n kendisine gelen bilgileri de¤erlendirip, duru-

mun önemini kavramas›; 

Omurilik hücrelerinden baz›lar›n›n kalp at›fllar›n› düzenleme so-

rumlulu¤unu üstlenmeleri; 
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Kalbi çal›flt›ran enerji dalgas› SA nodu denilen bir hücre grubu taraf›ndan bafllat›l›r
ve kalp, atardamar kas›n›n yard›m›yla AV noduna, oradan da sa¤ ve sol liflere ge-
çer. Bu ifllemlerin gerçekleflmesini kalpteki özel elektrik sistemi sa¤lar. Rabbimiz'in
dilemesiyle bir elektrik dalgas› vücudumuzda hayati bir görevi yerine getirir.

Vagus siniri

Hipotalamus

Medulla

Kalp düzenleme
merkezi

Kalp sinirleri

SA nodu

AV nodu



Bir omurilik hücresinin kalbe emir göndermeye karar vermesi; 

Gönderdi¤i emri hangi dilde gönderece¤ini, kalp hücrelerinin

hangi dilden anlad›klar›n› bilmesi ve bunlar gibi sayabilece¤imiz da-

ha pek çok ak›l ve bilinç gerektiren eylemin tesadüf eseri ya da fluur-

suz atomlar›n ifl birli¤i ile gerçekleflmesi mümkün de¤ildir. Bu kusur-

suz iflleyen sistem, her yeri sar›p kuflatan Rabbimiz'in ilmi ve sanat› ile

yarat›lm›flt›r.

AAcciill  DDuurruumm  SSiinnyyaallii  

Kimi durumlarda insan bedeninin daha güçlü ve daha dayan›kl›

olmas›, normal flartlardan daha yüksek performans göstermesi gere-

kir. Örne¤in bir tehlike ile karfl›lafl›ld›¤›nda, insan›n kendisini savun-

mas› veya bir an önce kaçmas› gerekti¤i durumlarda, vücutta gerekli

düzenlemenin yap›labilmesi için öncelikli olarak kalbin daha h›zl› at-

mas› ve daha çok kan pompalamas› gereklidir. 

Bu gibi durumlar için de gerekli tedbir al›nm›fl ve insan vücudu

içine bir baflka sistem yerlefltirilmifltir. Herhangi bir ola¤an d›fl› durum

karfl›s›nda, böbreküstü bezlerinden adrenalin hormonu, salg›lan›r. Bu

hormon molekülü -kendi boyutlar› düflünüldü¤ünde- çok uzun bir

yolculuk yapar ve kalp hücrelerine ulafl›r. Hormon, kalp hücrelerine

"daha h›zl› kas›lmalar›" emrini verir. Böbrek üstünde yer alan ve bu

hormonu üreten hücreler, adeta kalp hücrelerini tan›makta ve bu hüc-

relerin hangi dili anlad›klar›n› bilmektedirler. Ayn› zamanda vücudun

daha dayan›kl› olmas› gerekti¤i, bunun için de kalbin daha h›zl› atma-

s› gerekti¤inin bilgisine ve fluuruna da sahiptirler. Kalp hücreleri de

bu emre itaat ederler ve daha h›zl› bir flekilde atmaya bafllarlar. Böyle-

ce acil durum karfl›s›nda insan vücudunun ihtiyac› olan fazladan kan

sa¤lanm›fl olur. Ünlü ‹srailli fizikçi ve moleküler biyolog Gerald L.

Schroeder adrenalin hormonu ile iflleyen bu özel sistemden flöyle söz

etmektedir:

Kas hücreleri özellikle de kalpteki kas hücreleri, adrenalin aktarmak
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üzere tasarlanm›fl çok say›da reseptöre (al›c›ya) sahiptir. Bir tehlike his-

setti¤imiz anda (hissetti¤imiz mi dedim? Hangi karbon atomunun bu

duygusal travmay› yaflad›¤›n› merak ediyorum do¤rusu) kaçmak ya da

mücadele etmek için verdi¤imiz ani tepki çok büyük miktarda adrenali-

nin kan›m›za gönderilmesini sa¤lar. Adrenalin kalbe ulaflt›¤›nda nabz›-

m›z aniden h›zlan›r ve kol ve bacaklardaki güce aç kaslara oksijen yük-

lü kan pompalan›r. Küçük ba¤›rsak üzerinde bulunan hücreler, glikoz,

amino asit ve yiyeceklerin ö¤ütülmesi sonucunda ortaya ç›kan ya¤ asit-

lerini absorbe etmek ve bunlar› hücre zarlar›na tafl›nacaklar› kan dolafl›-

m›na göndermek üzere tasarlanm›flt›r.51
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‹lerlemifl kalp rahats›zl›¤› bulunan kiflilerde, kalp odac›klar› aras›ndaki pompala-
may› ayarlayan elektrik sinyalleri düzensiz hale gelir. Bu durum kalbin rand›manl›
bir flekilde kan pompalamas›n› imkans›z k›lar ve kalp rahats›zl›¤›n›n daha da flid-
detlenmesine neden olur.



Görüldü¤ü gibi fluursuz

atomlardan oluflan hücrele-

rin bir tehlike an›n› fark edip,

"ola¤anüstü hal" ilan etmeleri

ve vücutta gerekli düzenlemeleri yapmalar› hayranl›k uyand›ran bir du-

rumdur. Elbette fluur gerektiren bu olaylar dizisi tesadüflerin eseri ola-

maz. Bunlar›n tümünü yaratan ve hücrelere ne zaman ne yapmalar› ge-

rekti¤ini ilham eden sonsuz kudret sahibi olan Rabbimiz'dir.

HHeeppssii  BBiirraarraaddaa  OOllmmaall››

Kalbimizdeki pompalama sisteminin kusursuz çal›flabilmesi için

elektrik sinyallerine ihtiyaç vard›r. Elektrik sinyallerinin üretilebilmesi

için de kanda bulunan sodyum, potasyum ve kalsiyum iyonlar›n›n belir-

li bir düzeyde olmalar› gerekir. Bu maddelerin kandaki düzeylerinin

böbrek, ba¤›rsak, mide, akci¤er gibi organlarca düzenlendi¤i düflünülür-

se, bu sistemin evrim gibi hayali bir mekanizma sonucunda meydana

gelmesinin imkans›zl›¤›, daha aç›k bir flekilde ortaya ç›kar.

Herfleyden önce kalpte insan yap›m› bir cihazdan çok daha üstün

bir teknoloji vard›r. Ancak en önemlisi -her ne kadar imkans›z da olsa-
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Kalp krizlerinin ço¤u, kalbi kanla bes-
leyen atardamarlardan biri t›kand›¤›n-
da gerçekleflir. Atardamar yak›n›ndaki
kas hücreleri, oksijen veya di¤er be-
sinlerden mahrum kald›¤›nda, bu onla-
r› asidik yapar ve kendi kendilerine
kontrolsüzce atmaya bafllarlar. Bu
at›fllar kalbin çevresindeki ritmik kas›l-
ma dalgas›n› bozabilir. Tüm bunlar
kalpteki tasar›m›n ne kadar üstün bir
yarat›l›fl örne¤i oldu¤unu ortaya koy-
maktad›r.
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kalbin tesadüfen oluflmas›n›n tek bafl›na bir anlam› yoktur. Kalple bera-

ber binlerce kilometre uzunlu¤undaki kan damarlar›n›n, damarlarda

bulunan kan s›v›s›n›n, bu kan› süzen böbreklerin, kana oksijen verip kar-

bondioksiti alan akci¤erlerin, kana besin temin eden sindirim sistemi-

nin, bu besinleri rafine eden karaci¤erin, kalbin çal›flmas›n› düzenleyen

sinir sisteminin, vücudu bir bütün olarak yönetecek beynin, vücudu

ayakta tutacak kemik sisteminin, kalbin çal›flmas›na yard›mc› olacak

hormonal sistemin ve buna benzer binlerce unsurun da ayn› anda yine

var olmas› gerekir. Tüm bunlar›n birbiriyle en uyumlu flekilde biraraya

gelmesi bilinçli bir tasar›m›n, kusursuz bir yarat›l›fl›n delillerindendir.
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Kalp, düzenli bir biçim-
de atmas›n› sa¤layan
özel bir elektri¤e sa-
hiptir. Bazen insanlar
kalplerinde problem ol-
du¤unda, kalp at›fl›n›
düzenleyen minyatür
bir pile ihtiyaç duyar-
lar. Bu ayg›t kalbe ufak
elektrik floklar› gönde-
rerek belirli bir h›zda
çarpmas›n› sa¤lar. Bu-
na "pacemaker" (kal-
bin at›fl h›z›n› ayarla-
yan cihaz) denir. Kalp-
teki fluursuz hücrelerin
böylesine önemli bir
görevi üstlenecek
flekilde birarada
hareket etmeleri, Rab-
bimiz'in rahmetiyle
gerçekleflmektedir. 

Ana 

atardamar

Sa¤ 
kulakç›k

Metal tel

Elektrot

Optik lif

Optik lif

Pil

Lazer

Tipik sonda

Fotonik 
sonda

Elektrot

Foto diyot

Ifl›k 
demeti

Ifl›k demeti

Vücuda yerlefltirilmifl pacemaker (kalp at›fllar›n› düzenleyen alet)

LED (Ifl›k yayn diyot)

Mikro-ifllemci



kudu¤unuz bu sat›rlar› gözlerinizle takip etmek,

parmaklar›n›zla kitab›n sayfalar›n› çevirmek, kol-

tu¤unuza yaslanmak, hatta ayaklar›n›zla bulundu-

¤unuz yere basmak için dahi kuvvet sarf edersiniz.

Bu kuvveti üreten ve gerekli yerlerde kullanan ise ha-

reket sisteminizi oluflturan kaslard›r. Gevfleyerek uzayan ve vücu-

dun her taraf›na yay›lan kaslar, vücut a¤›rl›¤›n›n yaklafl›k %45'ini

olufltururlar. Her kas, boylar› 0.5 ile 14 cm aras›nda de¤iflen ve orta-

lama çaplar› 0.1 mm olan çok say›da kas lifinden meydana gelir. Kas

dokusunun en önemli özelli¤i, kas›labilme yetene¤idir. Bir kas›n ifl

yapabilme gücü de bu özelli¤i ile do¤ru orant›l› olarak artmaktad›r.

Bu sayede su içer, araba kullanır, yürür, konuflur, gözünüzü kırpar,

boynunuzu çevirirsiniz. 

‹nsan vücudundaki kaslar, kontrol edilebilen kaslar

(istemli) ve kontrol edilemeyen kaslar (is-
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temsiz) olarak ikiye ayr›l›r. Kontrol edilebilen kaslar› hareket ettirebil-

mek için düflünmek ve karar vermek gerekir. Örne¤in merdiven ç›kmak

istedi¤inizde, beyninizden gelen emir do¤rultusunda kaslar›n›z bir mik-

tar kas›l›r ve baca¤›n›z› kald›rma hareketi gerçekleflir. ‹stemsiz çal›flan

kaslar›n kontrolü ise iste¤e ba¤l› de¤ildir. ‹stemsiz kaslar›n görevleri çok

hayati oldu¤u için bu kaslar›n kas›lmalar› ve gevflemeleri, Allah'›n rah-

meti ile özel bir sistem (otonom sinir sistemi) taraf›ndan kontrol edilir.

Bu yüzden kalbiniz, mideniz ve ba¤›rsaklar›n›z görevlerini sizin irade-

niz d›fl›nda gerçeklefltirirler. Bu, insan hayat› için al›nm›fl son derece ha-

yati bir tedbirdir. E¤er bu görev insan›n kendisine verilmifl olsayd›, bu-

nu yerine getirmesi elbette mümkün olmazd›. Bu da insan›n yaflam›n›

sürdürememesi anlam›na gelirdi.

‹rade d›fl›nda çal›flan

düz kaslar›n hareketleri ya-

vafl, fakat kas›lmalar› uzun

süreli olur ve yorulmazlar.

Böylece vücuttaki hayati

öneme sahip sistemler, fa-

aliyetlerini uzun süreli ola-

rak devam ettirebilirler. Ör-

ne¤in kan damarlar›n›n,

sindirim kanal›n›n, boflal-

t›m yollar›n›n duvarlar› bu

türdeki kaslarla döflelidir.

Düz kaslar iskelete ba¤l›

olarak çal›flmad›klar› için,

sadece iç organlar›n hare-

ketlerinden sorumludurlar.

Bir an için istemsiz

kaslar›n, sizin kontrolünü-

ze verildi¤ini düflünelim.

Sindirimin gerçekleflmesi

için mide duvar›n›z› kas-
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man›z ya da kalbinizin kan pompalamas› için kas›lmas›n› sa¤laman›z

gerekti¤ini... Böyle bir durumda sadece bu iflle ilgilenseniz bile bunda

baflar›l› olman›z mümkün olmazd›. Çünkü bu kaslar siz uyudu¤unuzda

da sizin için çal›fl›rlar ve görevlerini bir ömür boyu dinlenmeden yerine

getirirler. Bu nedenle siz uyumak ya da dinlenmek istedi¤inizde kalbini-

zin kas›lmas› kesilecek ve ömrünüz son bulacakt›. Görüldü¤ü gibi sade-

ce kalbin at›fl› bile vücudumuzdaki kusursuz düzenin, Allah'›n üzeri-

mizdeki rahmetinin anlafl›lmas› için yeterli bir örnektir. 

EElleekkttrriikk  AAkk››mm››  iillee  GGeerrççeekklleeflfleenn  

HHaarreekkeettlleerr  

Bir parmak k›m›ldat›lmak istendi¤inde beynin içinde say›s›z sinir

hücresi birbirine minik elektrik ak›mlar› göndermeye bafllar. Bu ak›mlar

daha sonra omurilik so¤an› ve omurilik arac›l›¤›yla beyinden vücuda ve

ard›ndan çevresel sinir sisteminin birçok dal›ndan biri olan kola iletilir.

Beyinden ç›kan bu minik elektrik ak›m› istenilen parma¤a vard›¤›nda o

bölgede bulunan kas hücrelerinin kas›lmas›na ve dolay›s›yla parma¤›n

hareket etmesine sebep olur. 

Bütün bu olaylar neredeyse ayn› anda olurken, hem gözlerden hem

de parmaktan, beyne bilgi ak›fl› olmakta ve bu sayede beyin, parma¤›n

hareket etme iflinin gerçekten de emir verildi¤i gibi olup olmad›¤›n›

kontrol etmektedir. Parma¤›n hareket yönünde bir engel varsa ve par-

mak istenilen ifli yapam›yorsa, beyin, olay› yeni komutlarla yönlendire-

bilmektedir. Gerald L. Schroeder'in, kaslarla beyin aras›ndaki kontrolü

anlatt›¤› bir örnek flöyledir:

Kaslar›n bedenlerimizdeki da¤›l›m› da çok zekicedir. Elinizi yukar› kald›-

r›p, parmaklar›n›z› bükün. Parmaklar›n›z› bükerek avuç içinize dokunma-

n›za olanak tan›yan kaslar›n, parmaklar›n›zda olmad›¤›n› fark edin. Elini-

zi yumruk yap›p, kolunuzun dirse¤in hemen üstündeki iç k›sm›nda olu-

flan gerginli¤i hissedin. Buradaki kaslar›n gerildi¤ini hissedin. Buradaki

kaslar parmaklar›n›za tendonlar arac›l›¤›yla ba¤lan›r ve parmaklar›n›z› ha-
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rekete geçirirler. Kaslar›n parmaklarda de¤il de kolda bulunmas› sayesin-

de, parmaklar daktilo tufllar›n› kullanmak gibi incelikli iflleri yapabilece¤i

kadar ince ve narin kalabilmektedir. Ama elinizi öne e¤di¤inizde eylem

zincirinin tamamlanmas›n› sa¤layan baflka bir ba¤lant› noktas› daha var-

d›r; bilek. Bu sefer kolunuzun dirse¤in hemen üzerindeki d›fl k›sm›n› his-

sedin. Buradaki kaslar›n çal›flt›¤›n› hissedeceksiniz. Buradaki kaslar, beyni-

niz sadece "parmaklar› e¤" dedi¤inde, bile¤i sabit tutmak için gerekli olan

gücü sa¤larlar, beyin "bile¤i de oynat" dedi¤inde ise bile¤in öne e¤ilmesi-

ne izin verirler. Ama biz bunlar üzerine hiç düflünmeyiz, çünkü bütün

bunlar beyin taraf›ndan bilinçlili¤i gerektirmeyecek bir seviyede kontrol

edilirler.52

Yürümekten koflmaya, merdiven ç›kmaktan kap› açmaya hareketle-

rin uyumlu ve koordinasyon içinde olmas›, kaslar›n üzerindeki gergin-

lik al›c›lar› sayesinde mümkün olur. Bunlar her an sinir sistemini haber-

dar ederek, kaslar›n durumu, kas›lma h›z› ve derecesi hakk›nda beyne

bilgi verirler. Böylece kas faaliyetlerinin yak›ndan takibi ve koordinasyo-

nu sa¤lan›r. Bunun neticesinde ise yolda yalpalamadan yürüyebilir, düfl-

meden merdiven inip-ç›kabilir, çantan›z› düflürmeden tafl›yabilir, yemek

yerken elleriniz titremeden kafl›¤› a¤z›n›za götürebilirsiniz. Tüm bunlar
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Vücuda destek olmas› için çok say›da kemik, her durumdaki harekete uygun fle-
kil alabilmesi için de kemikler aras›nda eklemler yarat›lm›flt›r. Fakat bu eklemlerin
hiçbirisi kendi bafl›na hareket edebilme özelli¤ine sahip de¤ildir.
T›pk› bir kap› veya pencerenin -ne
kadar mükemmel olursa ol-
sun- iten veya çeken bir
kuvvet olmadan aç›l›p
kapanamamas› gibi,
hiçbir eklem de bir
kuvvet olmadan ha-
reket edemez. Eklem-
leri hareket ettiren
bu kuvvet de, Al-
lah'›n yaratt›¤› kas
sistemi sayesinde
üretilir.



Allah'›n dilemesiyle, vücuttaki düzenin kusursuzca ifllemesi sayesinde

mümkün olur.

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin olma-

s›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluverir. (Baka-

ra Suresi, 117)

KKaassllaarr››nn  KKaass››llmmaass››  NNaass››ll  

GGeerrççeekklleeflflmmeekktteeddiirr??

Herhangi bir kas›lma hareketinin bafllayabilmesi için ilgili kas lifle-

rinin uyar›lmas› gerekir. Kas kas›lmas› sonucunda ortaya ç›kan mekanik

enerji, kas›n kimyasal enerji kaynaklar›ndan sa¤lan›r. Dolay›s›yla, kas›n

yapaca¤› ifl, kimyasal enerjinin mekanik enerjiye çevrilmesine ba¤l›d›r.

Kaslar, kimyasal enerjiyi, güce ve mekanik ifle dönüfltüren bir çeflit biyo-

lojik makinelerdir. Ancak bu makinelerin çal›flmas›, di¤er bir ifadeyle ha-

reket edebilmemiz için enerji gereklidir. Kandaki glikoz, bir makineyi ça-

l›flt›ran yak›t gibi gerekli olan enerjiyi sa¤lar.
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Kas hareketi için gerekli bu enerji, ald›¤›m›z besinlerden elde edilir.

Sindirim sisteminde karbonhidrat, ya¤ ve protein içeren besinler, karaci-

¤er arac›l›¤› ile kaslara ulafl›rlar. Proteinler, amino asit düzeyine indirge-

nerek, dokular›n geliflme ve onar›m›nda görev al›rken, karbonhidratlar

ve ya¤lar da biyokimyasal parçalanmalar sonucu gerekli enerjiyi sa¤lar-

lar. Bu ifllem s›ras›nda aç›¤a ç›kan enerji kas proteinleri taraf›ndan büzül-

mek amac›yla kullan›l›r. Bu kimyasal reaksiyon çok miktarda oksijen ge-

rektirir. Ancak bu oksijen miktar›n›n temin edilmesi kolay de¤ildir. Kas-

lar, bu sorunu aflabilmek için glikozu oksijenin yard›m› olmadan laktik

aside dönüfltürme yeteneklerini kullan›rlar. ‹flte gerekli olan enerji de bu

ifllem s›ras›nda aç›¤a ç›kar.

Kas kas›lmas› için gerekli olan glikoz ve oksijen kaslarda s›n›rl›

miktarda bulunur. Bu nedenle, her iki madde de kas sistemine kan ara-

c›l›¤› ile ulaflt›r›l›r. Bundan dolay› çal›flan kasa ulaflan kan miktar› önem-

lidir. Çal›flma esnas›nda kaslar›n ihtiyac› olan kan miktar› 10-20 kat arta-

bilir. Bu gereksinim, kalp at›fllar›n› artt›r›r ve kaslara giden kan damarla-

r›n›n genifllemesine neden olur. 

Kas hücresinin tasar›m› son derece özeldir. Bu hücreler, fleker mole-

külünün içindeki enerjiyi ortaya ç›kararak, bu enerjiyi kas›lma esnas›n-

da kullanabilecek yap›dad›r. Di¤er bir ifadeyle, hem bir molekülden

enerjinin aç›¤a ç›kmas› hem de bu enerjinin fiziksel güce dönüfltürülme-

si kas hücresinde gerçeklefltirilir. Kas hücresinde üretilen bu enerji, kas›

oluflturan proteinleri etkiler. Bunun sonucunda proteinler birbirlerini çe-

kerler ve hücre kas›larak k›sal›r. Binlerce hücrenin beraber bu hareketi

yapmas› sonucunda bütün bir kas dokusu kas›lm›fl ve k›salm›fl olur. Ten-

donlarla (kas kiriflleri) kemiklere ba¤l› olan kaslar bu k›salma sayesinde

kemi¤i çekerler. Hareket etmek için kulland›¤›m›z kaslar›n tümünün ifl-

leyifli bu mekanizma dahilinde gerçekleflir. Böylece bir fleye uzanmak

üzere dirse¤imizi istedi¤imiz aç›da büker, yemek yemek istedi¤imizde

çene kaslar›m›z› çal›flt›r›r, h›zla bir yere kofltu¤umuzda bacak kaslar›m›-

z› harekete geçiririz. Bu hareketlili¤in geri plan›nda ise hücrelerin mik-

roskobik düzeyde elektriksel faaliyetleri söz konusudur.

Kas›lma denilen hareketin oluflmas› için, motor nöronlardan (hare-
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ket sinirlerinden) ç›kan elektriksel uyar›n›n, kas hücresinin zar› ile sinir

hücresinin zar› aras›ndaki bölgeye geçmesi gerekir. Bu elektriksel uyar›

ile ortaya ç›kan kimyasal reaksiyon sonucu, çok k›sa bir süre içinde, kas

lifçi¤i içindeki aktin ve miyozin proteinleri birbiri üzerine kayarlar ve

böylece bu kas lifçi¤inin boyu k›sal›r. Bu reaksiyon s›ras›nda bir miktar

›s› ortaya ç›kar; bütün kaslar›n ortaya ç›kard›¤› ›s›n›n toplam› ise vücu-

dumuzun normal ›s›s›n› belirler. Bu yüzden so¤uk havalarda titreflen

kaslar daha fazla ›s› üreterek vücut ›s›s›n› sabit tutmaya çal›fl›rlar. 

Bir kas lifine, sinir lifinden arka arkaya gelen elektrik uyar›lar› ne-

ticesinde yapt›r›lan kas›lma hareketleri, bir müddet sonra bu kas lifini

yorar ve kas için dinlenme ihtiyac› oluflur. Bu durumda daha önce kas›l-

mam›fl olan baflka lifler devreye girer ve söz konusu iflin yap›lmas›n›
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Kas lifi içinde as›l kas›labilme
fonksiyonunu meydana getiren,
aktin ve miyozin isimli iki tip pro-
tein molekülünün yapt›¤› küçük
çubuklard›r. ‹ki tara¤›n diflleri gibi
karfl›l›kl› yerlefltirilmifl bu protein
molekülleri kas›lma esnas›nda bir-
birinin içine geçer ve kas lifinin
boyu k›sal›r. Böylece ayn› büyük-
lükte olan iki tara¤›n difllerinin bir-
biri içine girip ç›kmas› gibi, kas›l-
ma ve gevfleme dedi¤imiz hareket
ortaya ç›kar. Bu reaksiyonlar› bafl-
latan ise Allah'›n kas hücrelerinde
yaratt›¤› kusursuz elektriksel
düzendir.

Miyozin miyofilament‹kili miyozin parças›

Aktin

Aktin

Miyozin

Köprüler

Aktin

Troponin Tropomiyozin
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sa¤larlar. Ancak sinirden gelen elektrik uyar›lar› çok s›k aral›klarla de-

vam ederse ve kas lifleri dinlenme f›rsat› bulamazsa, hareket etmeyi en-

gelleyecek flekilde kas›lma hali oluflur. 

Siz elinizle kap›y› açmak istedi¤inizde de beyninizden parmaklar›-

n›za do¤ru bir elektrik sinyali yola ç›kar. Bu yolculuk s›ras›nda sinyal

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

do¤ru h›zla yol al›r. Elektrik ak›m› kas yüzeyi üzerinden geçer ve kas›

oluflturan milyonlarca kas lifini atefller. Uyar›y› alan lifler derhal tepki

verir ve kas›l›rlar. Sonuç olarak kol kas› bütün olarak kas›l›r ve kol dir-

sekten bükülür. Tüm bu ifllemler biz ancak gözümüzü aç›p kapay›ncaya

kadar biter. Böylece kaslardan geçen elektrik ak›m› saniyenin binde biri

-1 milisaniye- kadar bir h›zla ilerleyerek kas liflerini harekete geçirir.

Kaslara ulaflan emirler sinir sisteminde üretilmifl ve yine sinir siste-

minde tafl›nm›flt›r. Bu yüzden kas sistemi bir bak›ma sinir sisteminin em-

ri alt›nda çal›fl›r. Kaslar›n uyum içinde çal›flmalar› da vücuttaki bu koor-

dinasyon sayesinde gerçekleflir. 

Kas hücreleri, bizim düflünmemize dahi gerek olmadan milisaniye-

ler içinde bu fluurlu hareketleri gerçeklefltirmektedir. Bu bilinç hücrele-
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Beyin

Omurilik

Kol 
bükücü kas

Paz›

Miyofibril

Üst kol kemi¤i

Antrenman
sonras› kas
büyümesi

Antrenman
öncesi kas
yap›s›

Kas hücreleri, uyar›labilme özelliklerinin yan› s›ra, boyutlar›n›
önemli ölçüde de¤ifltirebilme ve bu s›rada mekanik bir güç uy-
gulayabilme yetene¤ine de sahiptirler. Bu özellik ile kas doku-
su canl›lar›n en önemli özelli¤i olan hareketin meydana gelme-
sinde rol oynarlar.

Kas antrenmana ba¤lı ola-
rak belirli oranda enine ke-
sitinde kalınlaflır. Kas küt-
lesi büyür. Kütlenin büyü-
mesi, her kas lifinin kalın-
laflmasıyla, bu da miyofib-
ril sayısının artmasıyla olu-
flur. Kasın enine kesiti art-
tıkça üretece¤i kuvvet de
artmaktadır. 



rin kendilerine ait olamayaca¤›na göre, onlar›n ne zaman, ne üretece¤i-

ni onlara kim bildirmektedir? Hormonlar›n*, moleküllerin do¤ru adrese

gidebilmeleri için onlara yol gösteren, hedefe ulaflt›klar›nda adresin do¤-

ru oldu¤unu bildiren, k›saca tüm bunlar› yönlendiren ak›l ve fluur kime

aittir? Kaslar›n hareketinde tecelli eden üstün ak›l, hücreyi, molekülleri

yaratan, ne flekilde hareket etmeleri gerekti¤ini onlara ilham eden

Allah'a aittir.
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Vücutta iskelete ait 650'den fazla kas vard›r. Bu kaslar hareket oluflturmak için kas›-
l›rlar. Kas›ld›klar› zaman eklemleri çekerler ve kemikleri hareket ettirirler. Böylece
farkl› hareket türleri meydana getirirler. Ancak tüm bu hareketler vücutta ola¤anüs-
tü bir koordinasyon sonucunda gerçekleflir.

* Hormon: Vücudun bir k›sm›nda oluflturulan ve di¤er k›s›mlar›ndaki hücrelere tafl›narak onla-
r›n çal›flmalar›n› düzenleyen özel maddelerdir.

Elinizle bir barda¤› a¤z›n›-
za götürme karar›n› verdik-
ten hemen sonra; beyin-
den, kolu bükecek olan pa-
z› kaslar›na do¤ru bir ka-
s›lma sinyali gönderilir.
Ayn› zamanda, kolun bü-
külebilmesi için, kolu aç-
maya yarayan arka kol
kaslar›n›n da gevflemesi
gerekir. Dolay›s›yla bir
yandan paz› kaslar›na "ka-
s›l" emri gönderilirken, bir
yandan da kolu açan kas-
lara kas›lma emri veren
hücrelere "dur" emri veri-
lir. Böylece kol, a¤za do¤-
ru yaklaflt›r›lm›fl olur. Üze-
rinde hiçbir hakimiyetimi-
zin olmad›¤› bu sistemler,
bizlerin Rabbimiz'e muh-
taç yaflad›¤›m›z›n bir hat›r-
latmas›d›r. Allah ise "Gani
(hiç kimseye ve hiçbir
fleye muhtaç olmayan)"
(Lokman Suresi, 12) ve
"herfleye güç yetirendir".
(Bakara Suresi, 20)



VÜCUT ELEKTR‹⁄‹ MUC‹ZES‹

AALLSS  HHaassttaall››¤¤››nn››nn  DDüüflflüünnddüürrddüükklleerrii

Sinir sisteminin kas sistemi üzerindeki etkisini gösteren hastal›klar-

dan biri ALS hastal›¤›d›r. Nedeni henüz bilinmeyen ALS (amiyotrofik la-

teral skleroz) hastalı¤ı, dünyaca ünlü ‹ngiliz bilim adamı Stephen Haw-

king'in hastalı¤ı olarak tanınmaktad›r. Bu hastal›k bir sinir sistemi hasta-

l›¤›d›r. Beyinden omurili¤e, oradan kaslara giderek hareketleri düzenle-

yen motor nöronlar› (hareket sinirleri) hastal›k nedeni ile dejenere ol-

maktad›r. Kasları harekete geçiren bu sinirlerin zarar görmesiyle, kaslar

uyarılamaz hale gelir. Bunun sonucu olarak hastalar kısa bir sürede ko-

nuflma ve hareket fonksiyonlarını yitirmektedirler. Kol ve bacak kasla-

rında güçsüzleflme ile bafllayan; giderek, konuflma, çi¤neme ve nefes al-

ma ifllevlerini etkileyen hastalık, solunum kaslarının etkilenmesine ba¤-

lı olarak öldürücü olabilecek aflamaya gelmektedir. 

ALS hastalı¤ının nedeni henüz bilinmemektedir. Yapılan arafltırma-

larda bilim adamları, sinirlerin ba¤lantı yerlerinde "glutamat" denilen

bir nörotransmiterin (sinir ileticinin) aflırı miktarda bulundu¤unu ve bu

durumun normal iletiyi engelledi¤ini gözlemifllerdir.

Bu hastal›¤a yakalananlardan biri olan Stephen Hawking, flu anda

hareket edebilmek için bir elektrikle kumanda edilen tekerlekli sandalye

ve iletiflim için çene kaslar› ile idare edilen bir konuflma cihaz› kullan-

maktad›r. Bir baflka hasta ise kasları üzerindeki bütün nüfuzunu kaybet-

mifl olmas›na ra¤men, göz kasları henüz etkilenmedi¤i için dıfl dünya ile
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ALS hastalar›ndan biri olan Step-
hen Hawking, hareket edebilmek
için elektrikle kumanda edilen te-
kerlekli sandalye ve iletiflim için
çene kaslar› ile idare edilen ko-
nuflma cihaz› kullanmaktad›r. Gö-
rüldü¤ü gibi hücreler seviyesinde
en ufak bir hasar bile, vücudun
tamam›n› etkileyen ciddi rahats›z-
l›klara sebep olmaktad›r. Hiç flüp-
hesiz bu hastal›k, Rabbimiz'in
üzerimizdeki rahmetini düflündü-
ren hikmetli bir örnektir.



iletiflimini göz hareketlerinden oluflan bir alfabeyle sa¤lamaktad›r.

Kuflkusuz bafll› bafl›na ALS hastal›¤› bile sinirlerin hareket sistemi-

miz üzerindeki önemini gözler önüne sermektedir. Bu tür bir hastal›kla

karfl›laflana kadar üzerinde düflünmedi¤imiz ve bizim hiçbir eme¤imiz

olmadan kusursuzca çal›flan sinir sistemimiz, Allah'›n üzerimizdeki rah-

metinin say›s›z örne¤inden bir tanesidir. Bizlere düflen Yüce Rabbimiz'i

gere¤i gibi takdir etmek ve yaratt›¤› nimetler için flükredici olmakt›r:

fiüphesiz, senin Rabbin, insanlara karfl› büyük lütuf (fazl) sahibidir,

ancak insanlar›n ço¤u flükretmiyorlar. (Neml Suresi, 73)

KKaass  HHüüccrreelleerriinnddeekkii  EElleekkttrriikksseell  DDüüzzeenn

Elektrik ak›m› kas hücresine iletilince bu, voltaj de¤iflimine sebep

olur. Bu de¤iflimden, hassas kalsiyum kanallar›n›n üzerinde bulunan ke-

seler etkilenir ve hücre içine do¤ru kalsiyum iyonlar› b›rak›l›r. Keseler-

den d›flar›ya kalsiyumun b›rak›lmas›, tropomiyozinlerin yer de¤ifltirme-

sine ve aktinlerin miyozinlerle etkileflen bölgesinin aç›lmas›na sebep

olur. Bu, son derece önemli bir süreçtir; çünkü kas hücrelerindeki kas›l-

ma, proteinlerin birbiri üzerinde kayan plaklar fleklinde hareket etme-

siyle gerçekleflebilmektedir. Fakat normal halinde aktin iplikçikleri, tro-

pomiyozin adl› proteinlerle örtülüdür.53 Bu nedenle kalsiyum iyonunun

serbest kalmas› -di¤er bir deyiflle kas hücrelerindeki elektriksel etkile-

flim- hareket edebilmemiz aç›s›ndan çok önemlidir. 

Bir sinirsel uyar›n›n kas liflerine ulaflmas›, hücre içinde zincirleme

ve karmafl›k biyokimyasal olaylar›n bafllamas›na neden olur. Böylece kas

liflerinin kas›labilmesi için gerekli olan enerji ortaya ç›kar. Elektrik ak›-

m› bir kas hücresine geldi¤inde ve kalsiyum atomlar› serbest kald›¤›nda,

bu bir sistemle DNA'ya iletilir. Gerekli enzimlerin* üretilece¤i DNA'n›n

ilgili k›s›mlar›nda RNA sentezi olur. Tam gerekli cevab›n verilmesi için

enzim sentezi, DNA'n›n aktif hale geçmesi, RNA üretiminin bafllamas›

ve RNA'n›n çekirdek d›fl›na tafl›nmas› basamaklar›n›n yine enzimlerce

kontrol edilmesi gerekmektedir.54 Son olarak üretilen enzimlerden yal-
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* Enzim: Hücre içinde üretilen ve bütün hayat fonskiyonlar›n› bafllatan, h›zland›ran, katalizör
proteinlerdir. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleflme sürecini h›zland›r›rlar.
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n›zca biri olan ATPaz* ATP'lerin* kullan›lmas›n› gerçeklefltirmekte, bir

baflkas› ATPaz'lar›n do¤ru yere gelmesini sa¤lamaktad›r. Ard›ndan ATP

ad›n› verdi¤imiz enerji paketçiklerinin milyonlarcas›, milyonlarca prote-

inle birlefltirilir ve ATP'nin kullan›lmas›yla kas›lma olur. Kas›lman›n

sonras›nda yeniden ATP harcanarak hücre içine da¤›lm›fl halde bulunan

kalsiyumun keselere doldurulmas› sa¤lan›r, tropomiyozinler aktinleri

yeniden kaplar ve milyonlarca kas hücresi yeni bir kas›lma hareketi için

haz›rlanm›fl olur. 

Hücre içindeki ATP maddesi bir fosfor aç›¤a ç›kararak ADP'ye* dö-

nüflür ve önemli ölçüde enerji aç›¤a ç›kar. Ancak bu enerji kayna¤› k›sa

sürede tükendi¤inden, oluflan ADP'nin h›zla ATP'ye çevrilmesi gerekli-

dir. ATP oluflumunun esas kayna¤›, karbonhidrat ve ya¤lar›n oksijen

arac›l›¤› ile parçalanarak enerji aç›¤a ç›kmas›d›r. Yeterli oksijen olmayan

hallerde, hücre içinde kal›nt› maddesi olan laktik asit oluflur. Biriken lak-

tik asit ve ADP gibi maddeler yorgunluk maddeleri olarak kabul edilir-

ler. H›zl› ve a¤›r ifllerde çal›flmak, bu nedenle, iflin fliddetine göre kas do-

kusu içinde yorgunluk maddeleri birikimine neden olur. 

Burada gerçekleflen kimyasal reaksiyonlar sayfalarca anlat›labilecek

karmafl›k ifllemlerden oluflur. Burada k›s›tl› yer verebildi¤imiz bu ifllemle-

rin tümünü vücudumuz birbirine kar›flt›rmadan, son derece süratli ve ke-

sintisiz olarak gerçeklefltirir. Beynimizde parmak kas›m›za gidecek emrin

oluflmas›, bunun iletilmesi ve parma¤›n kas›lmas› s›ras›nda milyonlarca

hücre görev al›r. Her hücrede binlerce reaksiyonun gerçekleflti¤ini düflü-

nürsek, parma¤›m›z› oynatma gibi kolay görünen bir ifl için ne kadar kap-

saml› bir alt yap›n›n gerekti¤i daha iyi görülecektir. Üstelik bu esnada vü-

cudumuzdaki di¤er faaliyetler de kesintisiz olarak devam eder. Bu s›rada

kalp atar, yeni kan hücreleri üretilir, gözler çevrenin görüntüsünü beyne

iletir, böbrekler kan› süzer, akci¤erler kirlenen havay› temiziyle de¤ifltirir,

sindirim sistemi bize enerji verecek besinleri kana iletir ve bunlar gibi her
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* ATPaz: ATP'den ADP oluflmas›n› h›zland›ran enzim.
* ATP (Adenozin trifosfat): Canl›lar›n do¤rudan kulland›¤› hücresel enerji molekülü, biyolojik
enerji. ATP molekülü, canl›lardaki en önemli moleküllerden biridir ve kaslarda bol miktarda
bulunur. Görevi de biyokimyasal reaksiyonlara güç sa¤lamak için acil bir enerji kayna¤› ol-
makt›r.
* ADP (Adenozin difosfat): ATP'den bir fosfat grubu ayr›lmas›yla oluflan bileflik.



biri hayati önem tafl›yan say›s›z görev yerine getirilir. Allah'›n vücudumuz-

da kurdu¤u bu mükemmel düzenin anlafl›lmas›, henüz yak›n bir geçmiflte

mümkün olmufltur. Üstelik bilim adamlar› vücudumuz içindeki harika dü-

zeni keflfetmeye devam etmektedirler. 

Allah... O'ndan baflka ‹lah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama

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

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

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

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

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

güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
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Miyozin, ATP kullanarak düflük
enerji uyumundan yüksek enerji

uyumuna do¤ru de¤ifliklik
gösterir. Miyozin, yüksek
enerji uyumunu üstlendi-
¤inde, aktin iplikçi¤i ile bir-
leflti¤inde ve düflük enerji
uyumuna do¤ru de¤ifliklik
gösterdi¤inde bir güç ç›k›-
fl› meydana gelir. Bu güç
ç›k›fl› da aktin ve miyozin
iplikçiklerinin kayarak birbi-

rinden geçmesini sa¤lar.
Miyozin daha sonra aktin ip-

likçi¤ine ba¤lan›r.

Küresel 
bafllar

Miyozin molekülü

Miyozin

bafl›

Aktin(1)

(2)

(3)

(4)

ATP

ATP
ADP

ADP

ADP

Vücudun hareket etme özelli¤i kas-
larda, ba¤larda ve tendonlarda yeter-
li elektriksel güç ve dengenin sa¤lan-

mas›na ba¤l›d›r. Vücudun
sinir sistemi yeterli elekt-

rokimyasal enerjiyi elde
edemezse, sinyal üret-
mesi mümkün olmaz
ve kaslar› harekete ge-
çirecek bilgi ak›fl› ger-
çekleflemez. 

KASLARDAK‹ TASARIM RABB‹M‹Z'‹N DEL‹LLER‹NDEN SADECE B‹R‹D‹R 



Parkinson Hastal›¤› ile Önemi Anlafl›lan Haberci Moleküller

Kimyasal habercilerin sinaps boşluğunda kalış süresi ve yoğunluğu iki nö-

ron arasındaki iletişimi doğrudan doğruya etkiler. Her kimyasal haberci için

farklı mekanizmalar söz konusudur. Bazı haberciler, taşıdıkları mesajları ilettik-

ten sonra çevreye dağılırlar. Bazıları da görevlerini tamamladıktan sonra özel

enzimler tarafından ayrıştırılırlar. Örnek olarak, "asetilkolin" isimli haberci mo-

lekül özel bir enzim aracılığıyla kolin ve asetata dönüştürülür.

Bunlara ek olarak sinir hücrelerinde harika bir mekanizma daha vardır.

Alıcı hücreye mesajı ileten haberciler, tekrar verici hücreye geri toplanır; bir

sonraki haberleşme için kullanılmak üzere burada depolanırlar. Bu işlem bazı

özel moleküller tarafından gerçekleştirilir. Örneğin, dopamin ve serotonin mo-

leküllerinin faaliyetleri bu yöntemle düzenlenir. Günümüzde kullanılmış ürün-

leri yeniden işleyip kullanışlı hale getirmek için ne kadar çaba harcandığını dü-

şünürsek, sinir hücrelerindeki "yeniden değerlendirme mekanizmasının" ne ka-

dar verimli bir sistem olduğu daha iyi anlaşılır. 

Kimyasal haberleşmenin her safhası son derece hassas dengeler üzerine

kuruludur. Her iletişim için kullanılacak haberci moleküller, bu iletişimin deği-

şik safhalarında görev alan protein ve enzimler belirlidir. Haberci moleküllerin

depolanma sayıları, alıcı hücreyi uyarış süreleri, bölünme veya geri toplanma

zamanları iletişim için zorunlu olan dengelerden bir kısmıdır. Kaldı ki iletişim-

deki dengelere ait detayların önemli bir bölümü halen bilinmemektedir. 

Parkinson, kaslar arasındaki koordinasyonu bozan, hareket etmeyi güçleşti-

ren ve titremeye neden olan bir hastalıktır. İşte bu hastalığın sebebi, dopamin ve

asetilkolin haberci molekülleri arasındaki dengenin bozulmasıdır.

Beyindeki bazı sinir hücrelerinin gerekenden daha az dopamin üret-

mesi, kaslar üzerindeki kontro-

lün kaybolmasına yol açmakta-

dır. Bu gerçeğin gün ışığına çıka-

rılması oldukça yenidir ve bu

bulgular Profesör Arvid Carls-

son'a 2000 Nobel Tıp Ödülü'nü

kazandırmıştır.
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Bu hastalığın tedavisi için kullanılan bir yöntem, beyne elektrik uyarıları

göndermek ve hastaya yerleştirilen piller sayesinde, bu hücrelerin uyuşukluk-

larını gidererek onları uyandırmaktır. "Derin Beyin Uyarılması" (Deep Brain

Stimulation – DBS) olarak bilinen bu yöntemde, pil benzeri cihaz beynin 100

milyar nöronundan birisi aracılığıyla elektrik uyarıları göndermekte ve seroto-

nin ya da dopamin gibi kimyasalların salınmasını tetiklemektedir. Bu durum

komşu hücreleri diğer nöronlara yeni elektrik uyarıları göndermeleri için "teş-

vik etmiş olur".

Ancak söz konusu DBS cihazını yerleştirirken doktorların son derece

dikkatli davranmaları gereklidir. Çünkü birkaç milimetrelik kayma, sonuçları

açısından çok büyük fark oluşturabilir, örneğin yanlış yerleştirilen bir elektrot

depresyona neden olabilir. 

Sağlıklı bir kimsede bu sistem -hangi maddenin, ne zaman, hangi miktarda

salgılanacağı- bizim hiçbir müdahalemiz olmadan kusursuzca işler. Sinir hücrele-

rindeki iletişim sistemi apaçık bir gerçeği bir kere daha doğrulamaktadır. Söz ko-

nusu hassas dengeler ve karmaşık mekanizmalar rastgele olayların birbiri ardına

gelmesiyle oluşamaz.

Bunları yaratan, insanın

hizmetine veren ve di-

lediği zaman geri alan

sonsuz güç ve ilim sahi-

bi Allah'tır.
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ALICI

Sinir uyar›s›

Çekirdek

Geri toplayan tafl›y›c›

Elektriksel uyar›

A B

C

D

S‹NAPS

Serotonin beyin sa-
pındaki özel sinir
hücrelerinin rafe
çekirdeklerinde
üretilir. Sonra bura-
dan beyin ve omu-
rilikteki sinir uçları-
na tafl›nır.

(A) Serotonin sinir hücrelerinin uçlarındaki küçük keselerde
depolanır. (B) Elektrik uyarısı sinir uçlarındaki zarı hareket-
lendirerek, bu keselerdeki nörotransmitterin -serotoninin-
salınmasını sa¤lar. (C) Hücreler arası bofllu¤a -sinapsa- bı-
rakılan serotonin molekülleri, ikinci hücrenin yüzeyindeki
alıcılara ba¤lanırlar. (D) Serotoninin görevi tamamlandı¤ın-
da, alıcılar, parçalanan veya sonradan kullanılmak üzere ye-
niden depolanan molekülleri salarlar. 



VÜCUT ELEKTR‹⁄‹ MUC‹ZES‹

VVüüccuuttttaakkii  HHaabbeerr  AAllmmaa  AA¤¤››

Kaslar›n do¤ru çal›flabilmesi için vücutta muhteflem bir haber alma

a¤› mevcuttur. Koordinasyon gerektiren bir hareketi yapabilmek için,

herfleyden önce o hareketle ilgili vücut organlar›n›n konumlar›n›n ve

birbirleriyle iliflkilerinin bilinmesi gereklidir. Bu bilgi gözlerden, iç ku-

laktaki denge mekanizmas›ndan, kaslardan, eklemlerden ve deriden ge-

lir. Her saniye milyarlarca bilgi ifllenir, de¤erlendirilir ve bunlara göre

yeni kararlar verilir.

Kaslar›n ve eklemlerin içinde milyarlarca küçük mikro alg›lay›c›

vard›r. Bu alg›lay›c›lardan gelen mesajlar, merkezi sinir sistemine ula-

fl›r ve burada yap›lan de¤erlendirmeye göre kaslara yeni emirler veri-

lir. Elinizi kald›r›p arkadafl›n›za el sallamak istedi¤iniz zaman bile kap-

saml› hesaplar, k›yaslamalar ve yo¤un bir haberleflme devreye girer.

Ön ve arka kol kaslar›n›z›n s›rayla kas›l›p gevflemesi, dirse¤iniz ve bi-

le¤iniz aras›nda bulunan kasla-

r›n bile¤inizi döndürmeleri, eli

ve parmaklar› kontrol eden

kaslar›n devreye girip elinize

gerekli flekli vermeleri gerekir.

Hareketin her aflamas›nda kas-

lar›n içindeki milyonlarca al›c›,

her an kaslar›n konumlar›n›

merkeze bildirir. Merkezden de

kaslara bir an sonra ne yapma-

lar› gerekti¤i bildirilir. 

Vücudumuzdaki yaflam

destek sistemlerimizi ayakta tu-

tan beyincikle birlikte beyin sa-

p›, bir k›s›m düz kaslar›n kas›l-

mas›n› da düzenler. Bu iki organ

sayesinde bizler fark›nda ol-

maks›z›n kaslar›m›z› kontrol
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ederiz. Çenemizi hangi güçte s›kaca¤›m›z›, yürürken aya¤›m›z› yere ne

kadar bast›raca¤›m›z› ya da bir yumurtay› nas›l bir güçle kavrayaca¤›-

m›z› kolayl›kla ve kusursuz bir uyumla ayarlar›z. Gün içinde hesap et-

meden yapt›¤›m›z say›s›z hareketi düflünecek olursak, ne denli özel bir

sistemle kuflat›ld›¤›m›z daha iyi anlafl›lacakt›r. Sabah kalk›p yüzünüzü

y›kaman›z, saç›n›z› taraman›z, terliklerinizi giymeniz, çatal-b›çak kul-

lanman›z, anahtar› çevirmeniz, ›fl›k dü¤mesine basman›z, kalem tutma-

n›z, telefonla konuflmak üzere a¤z›n›z› aç›p kapaman›z, tebessüm etme-

niz, uyumak üzere gözünüzü kapaman›z gibi sayfalarca s›ralayabilece-

¤imiz hareketlerin her biri vücudunuzdaki elektriksel tasar›m sayesinde

kusursuzca ifller. 

Yemek kafl›¤›n› a¤z›n›za götürmek istedi¤inizi düflünelim. Bunun

için, kolun a¤›za do¤ru bükülmesi gerekiyor. Bu karar› beyninizde ver-

dikten hemen sonra, beyinden, kolu bükecek olan pazu kaslar›na do¤ru

bir kas›lma sinyali gönderilir. Fakat bu sinyal, kola gelmeden önce, omu-

rilikteki sinir hücrelerine aktar›l›r. Burada, yani omurilikte bulunan

elektriksel devreler, bu sinyali alarak birkaç ifl yaparlar. Öncelikle, pazu

kaslar›na bir uyar› gönderirler. Ama bu arada, kolun bükülebilmesi için,

kolu açmaya yarayan arka kol kaslar›n›n da gevflemesi gerekir. ‹flte,

omurilikteki devreler, pazu kaslar›na "kas›l" emrini gönderirken, ayn›

zamanda, kolu açan kaslara kas›lma emri veren omurilik hücrelerine de

"dur" emri verirler. Dolay›s›yla kol, a¤›za do¤ru yaklaflt›r›lm›fl olur. Üze-

rinde hiçbir hakimiyetimizin olmad›¤› bu sistemler, bizlerin Rabbimiz'e

muhtaç yaflad›¤›m›z›n bir hat›rlatmas›d›r. Allah ise "Gani (hiç kimseye

ve hiçbir fleye muhtaç olmayan)" (Lokman Suresi, 12) ve "herfleye güç

yetirendir". (Bakara Suresi, 20)

Rabbimiz'in "Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde

onlara gösterece¤iz; öyle ki, flüphesiz onun hak oldu¤u kendilerine

aç›kça belli olsun…" (Fussilet Suresi, 53) ayetiyle bildirdi¤i gibi temiz

ak›l sahibi kimseler bakt›klar› her detayda Allah'›n gücünü, ilmini, sana-

t›n› göreceklerdir.

"Sizin ‹lah›n›z yaln›zca Allah't›r ki, O'nun d›fl›nda ‹lah yoktur. O,

ilim bak›m›ndan herfleyi kuflatm›flt›r." (Taha Suresi, 98)
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Vücudumuzdaki Koordinasyon 

Bilinçli Yarat›l›fl›n Bir Örne¤idir
Beyin vücudun her yerindeki alıcılardan mesajlar alır. Bunlar beyne kolların, ba-

cakların ve bütün eklemlerin konumunu bildirir. Beyin gönderilen bilgiyi çözümle-

yerek bu bilgileri hareketleri düzenlemek için kullanır. Böylece insan, denge kay-

betmeden yere eğilirken bir eliyle de saçlarını gözünün önünden çekebilir. 

Kasların ve kirişlerin iç kısımlarında da alıcılar bulunur. Bunlar da beyne

kasların uzunluğu ve kirişlerdeki gerginlikle ilgili mesajlar gönderir. Beyin bu

bilgiyi kullanarak bir kolun ya da bacağın bükülü mü yoksa düz mü durduğunu

anlar. Kimi zaman da beyin kaslara gönderilen talimatları izleyerek, vücudun

konumunu tespit eder. Örneğin görme sırasında da bu izleme sistemi kullanı-

lır. Göz kasları sürekli hareket ettiğinden ağ tabakada oluşan görüntü de sü-

rekli yer değiştirir. Oysa görülen görüntü böyle değildir. Bunun nedeni beynin

ağ tabakadaki görüntüyü yorumlarken, göz kaslarına gönderdiği komutları da

göz önünde bulundurmasıdır. Bu sistem Allah'ın vücudumuzda yarattığı tasarı-

mın mükemmelliğini ortaya koyan örneklerden sadece biridir.
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Tabana ait 
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Hareketle ilgili bilgiler
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lifi

Kas lifi

Ba¤lar

Ana hareket
korteksi

Yard›mc› 
hareket korteksi

Lumbar sistem

Omurilik

Herhangi bir hareketin
gerçekleflmesi için be-
yinle kaslar aras›nda
kompleks bir iletiflim
süreci söz konusudur.
Hücrelerin birbirini ta-
n›mas›, aralar›nda ha-
berleflmenin olmas›
bilinçli yarat›l›fl›n gös-
tergesidir.



Kas Hareketi ve Asetilkolin Kanallar›ndaki Düzen
Bir kas bağlı olduğu sinir uyarıldığında kasılır. Bu sinirlerin uzantıları bo-

yunca ilerleyen uyarı, sinir uçlarına ulaştığında "asetilkolin" adındaki haberci
molekülün salınmasını tetikler. Asetilkolin, sinir ve kas hücreleri arasındaki
boşlukta yayılır ve kas hücresinin zarındaki asetilkolin alıcılarına bağlanır. Bu
bağlanma her alıcının içindeki iyon kanalının açılmasına, böylece elektrik akı-
mının kas hücresi zarı boyunca devam etmesine neden olur. Bu akım kasın
kasılmasıyla sonuçlanır. Bu olaylar zincirini durdurmanın bir yolu asetilkolin
alıcılarını bloke edecek bir madde kullanmaktır. Bu yöntem felce neden olan
bazı zehirli canlılar tarafından da kullanılır.
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Bir sinyal gönderilmesi, bir bilgisayarda sa-
niyenin milyonda biri kadar vakit al›rken, si-
nirlerde saniyenin birkaç binde biri kadar
süre al›r. 

Elektrik sinyali sinir uçlar›nda
yer alan küçük kesecikleri ha-
rekete geçirir. Bu keselerdeki
haberci moleküller sinirler
aras›ndaki bofllu¤a boflalt›l›r. 



Vücudun Elektriksel Sistemi ‹çin Gerekli

Minerallerden Biri: Kalsiyum

Kalsiyumun vücudumuzda pek çok hayati fonksiyonu vardır. Örneğin kalp,

sinir ve kas hücreleri başta olmak üzere vücudumuzdaki her hücre, düzgün ça-

lışabilmek için kalsiyuma ihtiyaç duyar. Özellikle sinir iletimi ve kalp atışlarının

düzenlenmesi için kalsiyumun vücutta bulunması şarttır. Kalsiyum düz kasların

kasılmasında ve kanın pıhtılaşmasında da önemli bir görev alır. Kalsiyum olma-

dan uyarılar sinirlere ulaşamaz. Dışarıdan gelen bir uyarı sinire iletilmediği için

beyin algılamaz ve sonuçta his ortadan kalkar. Bu da insanın tamamen felç ol-

ması ve iç organlarının çalışmaması anlamına gelir ki bu kesin bir ölümdür. Kal-

siyum olmasaydı, hayati önem taşıyan pıhtılaşma mekanizması işlemezdi; solu-

num fonksiyonları ciddi kas kasılmalarından dolayı dururdu ve kalbin atış ritmi-

nin bozulmasına yol açardı. Böylesine önemli bir minerale vücudun ihtiyacı

olup olmadığı çoğu zaman düşünülmez. Hatta günlük yaşantıda hiçbir zaman

vücuttaki kalsiyum oranı bilinmez ve kalsiyum ihtiyacı da hesaplanamaz. Çün-

kü hücreler insanın yerine bu karmaşık işlemleri yapabilecek yetenekte yara-

tılmışlardır.

İnsan vücudunda yaklaşık 2 kg kadar kalsiyum bulunur. Ama bunun sadece

%1'i gerekli işlemlerde kullanılır, geri kalanı ise kemiklerimizde depolanır. Bi-

zim haberimiz olmadan ihtiyaçlarımızı karşılayan, fazlasını depolayan ve gerek-

li yerlerde kullanan bu sistem, insan vücudunu en ince ayrıntısına kadar özel

bir tasarımla yaratan Rabbimiz'in rahmetinin göstergelerinden sadece biridir.
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Sindirim Sistemi Kaslar›ndaki Elektriksel Düzen
İnsan vücudunda var olan tek bir hücreden salgılanan hormonlara kadar her de-

tay Allah'ın mükemmel yaratışının delillerini ortaya koymaktadır. Örneğin sindirim

sistemimize ait özellikleri incelediğimizde besinlerin sindirilmesi için gerekli olan

parçaların tümünün son derece kompleks yapılara sahip olduklarını görürüz. Aynı

zamanda bütün bu parçalar birbirleri ile iletişim halindedirler, devreye girmeleri ge-

reken zamanı bilmekte ve besinin vücuda faydalı olabilmesi ve zararlı maddelerin

ayrıştırılması gibi işlemlerin hepsini kusursuz olarak yerine getirebilmektedirler. 

Vücutta besinlerin sindirim kanalı boyunca ilerlemesini sağlayan farklı meka-

nizmalar vardır. Bunlardan bir tanesi de bağırsaklardaki düz kasların istem dışı

kasılmasıdır. Bu kasların ritmik kasılmaları sayesinde besinler tek yönlü bir hare-

ketle ileriye doğru giderler. Ancak burada şaşırtıcı olan besinlerin neden hep ile-

riye doğru hareket ettikleridir. Bu konuda çalışmalar yapan Kanada'daki McMas-

ter Üniversitesi araştırmacılarından Jan Huizinga başkanlığındaki bir ekip, bu tek

yönlü hareketi sağlayan hücreleri araştırdılar. Çalışmalarında sindirim kanalı bo-

yunca yerleştirdikleri mikro elektrotları kullandılar. Bu mikro elektrotlar, "In-

terstisyel (doku veya organ arasındaki boşluklarla ilgili) Kajal hücreleri" denilen

hücrelerin sürekli ve düzenli bir elektrik akımı oluşturduğunu saptadı. İşte bağır-

sak çeperindeki halka biçimli kasların peşpeşe kasılmasını sağlayan, bu Kajal hüc-

relerinin oluşturduğu elektrik akımıdır. Ancak bu mekanizmanın kusursuz işle-

mesi için sadece elektrik akımının oluşturulması da yeterli değildir. Aynı zaman-

da akımın hatasız bir ritmle oluşturulması da gerekir. Kajal hücreleri bu neden-

le bağırsaklarda bir ağ oluşturmuşlardır. Bu ağ onların aynı

ritmle elektrik akımını boşaltmalarını sağlar. (Science et

Vie, Eylül 1998.) 

İşte bu kusursuz mekanizma sayesinde yenilenler

sindirim sistemi boyunca seyahat eder ve vücut için

faydalı hale dönüştürülür. Eğer Kajal hücrelerinin

oluşturduğu ritmik elektriksel akımlar olmasaydı,

bağırsaklardaki kaslar uyumlu bir şekilde kasılmaz-

dı. Bu da yenilen besinlerin ileriye doğru hareket

etmek yerine tekrar ağza geri gelmelerine neden

olabilirdi. Ancak hastalık durumu hariç böyle sı-

kıntı verici bir durum hiçbir zaman yaşanmaz.

Hatta böyle bir ihtimal olabileceği akla dahi

gelmez. Bu örnekte de görüldüğü gibi

Allah'ın insan vücudunda yarattığı sis-

tem her yönden kusursuzdur. 
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traf›m›zda var olan fleyleri kusursuzca görür, sesle-

ri rahatl›kla birbirinden ay›rt eder, küçük yafllarda

koklad›¤›m›z bir çiçe¤i y›llar sonra yine kokusun-

dan tan›yabiliriz. Parma¤›m›za batan bir i¤nenin ac›-

s›n› hemen hisseder, so¤ukta üflür, s›cakta terleriz. Ara-

ba kullan›rken bir aya¤›m›zla gaz pedal›na basar, ayn› an-

da bir elimizle direksiyonu yönlendirir, di¤eri ile vites de¤ifltirir, par-

maklar›m›zla çalan müzi¤e tempo tutar ve ayn› anda yan›m›zdaki

arkadafl›m›zla konufluruz. Konuflurken bir yandan onu dinler ve

söylediklerine mant›kl› cevaplar vermeye çal›fl›r›z. Bu arada yak›n

veya uzak geçmifle dair pek çok detay akl›m›za gelebilir, hat›rlad›¤›-

m›z anlar› zihnimizde canland›rabiliriz. Bu esnada etraf›m›zdaki

pek çok detay› kusursuz bir flekilde görüp alg›lar›z. Hatta tüm

bunlar› yaparken e¤er karfl›m›za aniden bir araç ç›karsa

hiç vakit kaybetmeden frene basar, direk-
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siyon kontrolünü elimizden b›rakmay›z. 

Tüm bunlar›n oluflmas› için gereken ifllemler beynimizin kontro-

lünde gerçekleflir. Beyin, do¤du¤umuz andan itibaren hayat›m›z› sürdü-

rebilmemiz için tüm ihtiyaçlar›m›z› tespit eden; bunlar›n tedarik edilme-

si için gerekli düzenlemeleri yapan, planlayan, organize eden; sonra da

bunlar›n yerine getirilmesi için talimatlar veren ve hata yapmaks›z›n ça-

l›flan ana yönetim merkezidir. Tüm bunlar› gerçeklefltirirken beynimiz

iki seviyede vücudumuzun kontrol merkezi gibi davran›r. Birincisi bi-

zim fark›nda oldu¤umuz yürüme, okuma ve ezber gibi bilinçli faaliyet-

lerimizdir. Di¤eri ise nefes alma, kalbin at›fl›, ba¤›rsaklar›n kas›lmas› gi-

Sinir sistemini, itfaiye

teşkilatının haber alma

merkezine benzetebiliriz.

Merkeze bir uyarı ulaştı-

ğında, buradaki görevli

bilgiyi analiz eder, tali-

matlar gönderir ve hare-

kete geçilmesini sağlar.  

Bir yang›nda yükselen ›s›, itfaiye
teflkilat› için bir “uyar›” bafllat›r.

Yang›na karfl› tedbir olarak kullan›-
lan ya¤mur sistemi, itfaiye teflkila-
t›ndaki görevliye sinyal gönderir.

T›pk› vücuttaki beyin gibi,
güvenlik memuru da gelen

uyar›lar› de¤erlendirir ve
bunlara uygun tepkiyi

verir. ‹tfaiye araçlar›na
talimat vererek ihti-

yaç olan yerlere
yönlendirir.

Uyar›lan itfaiye araçlar›n›n ekiple-
ri, olay yerine yönelirler ve orijinal
yang›n uyar›s›na karfl› koordine
bir tepki verirler.



bi bilinçsiz, kontrol edilemeyen faaliyetleri kapsar. Beyin bu faaliyetleri

her an her saniye otomatik pilota ba¤lanm›fl gibi yönetir. 

Tüm bunlar›n yan› s›ra kimi zaman haberimizin olmad›¤› fakat be-

denimizde sürekli olarak meydana gelen olaylar da vard›r. Ayn› anda

vücudun her noktas›ndaki sinirlerden gelen uyar›lar sayesinde oturdu-

¤umuz koltu¤un fleklini, yumuflakl›¤›n›, havan›n serinli¤ini alg›lar; yüz-

lerce detay görüp bunlar hakk›nda yorum yapabiliriz. Ensemize de¤en

bir saç teli bile ayn› kusursuzluk ve zamanlama ile bize bir his olarak ile-

tilir. Beynin görevlerini flöyle bir örnek üzerinden düflünebiliriz: Milyon-

larca kiflinin ayn› anda size bilgi vermek, soru sormak istedi¤ini farz

edelim. Bu sorular›n her birinin ayr› bir uzmanl›k alan› gerektirdi¤ini ve

cevaplar›n›z yanl›fl oldu¤unda hastal›kla hatta ölümle sonuçlanabilen

a¤›r bir sorumluluk tafl›d›¤›n› varsayal›m. Bu kiflilerin neyi, nas›l yapma-

lar› gerekti¤ine dair cevaplar› saniyeden daha k›sa sürelerde almalar› ge-

rekti¤ini düflünürseniz, bunun ne denli zor bir görev oldu¤u daha iyi an-

lafl›lacakt›r. Üstelik burada cevap vermesi gereken, fluursuz ya¤ ve pro-

teinlerden oluflan bir et parças›d›r. Dolay›s›yla herfleyi beynimizin yapt›-

¤›n› söylemek -ne kadar mükemmel bir yap›ya sahip olsa da- yeterli de-

¤ildir. Beynimize bu görevleri ilham eden ve onu, bunlar›n üstesinden

gelebilece¤i özel tasar›mlarla var eden üstün ak›l ve ilim sahibi bir Yara-

t›c› vard›r. Bu Yarat›c› hepimizin Rabbi olan Yüce Allah’t›r. 

Beyin hücreleri Allah’›n ilham› ile fluur ve ak›l gerektiren görevler

edinmekte, bunlar› kusursuzca yerine getirmektedir. Bir ayette Allah ya-

ratt›klar› üzerindeki hakimiyetini flöyle bildirmektedir:

Gökten yere her ifli O evirip düzene koyar… (Secde Suresi, 5)



Dünyan›n En Kompleks fiebekesi Beynimizde

20. yüzyılın iletişim mucizesi sayabileceğimiz internet, birbirlerine bilgisayar-

la bağlı sayısız kullanıcının, kablolar yoluyla anında haberleşmesine imkan sağla-

yan bir sistemdir. Bilgisayarınızdan yolladığınız mesaj şifrelendikten sonra, ayrı

bir dile çevrilerek karşı taraftaki alıcının bilgisayarına kablolar üzerinden elekt-

rik yoluyla iletilir. Siz de dünyanın her yerinden gelen bu mesajları taşıyan kab-

lolarla, bulunduğunuz yerden tüm bilgileri inceleyebilir, her birine hakim olabilir

ve her birini yönlendirebilirsiniz.

Beyniniz de vücudunuzun 250.000 mm2’lik kısmını kaplayan 100 milyardan faz-

la sinir hücresini, internet üzerinden sürekli iletişim halindeki bilgisayarlar gibi kul-

lanır. Ancak John Horgan’ın Bilimin Sonu adlı kitabında da ifade ettiği gibi “İnternet

gibi bir sistem bile beyinle karşılaştırıldığında kıyas edilmeyecek derecede önemsiz

ve cüzidir.”1 Çünkü 100 milyardan fazla sinir hücresinin her biri 100.000 kadar bağ-

lantıya sahiptir.2 Her saniye trilyonlarca elektrik sinyali nöronların arasında saatte

400 km hızla ilerler; labirent benzeri karmaşık yollarda gezip dolaşır.3
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1- John Horgan, Bilimin Sonu, Gelenek Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2003, ss. 203-204.
2 ve 3- Dr. Sue Davidson, Ben Morgan, Human Body Revealed, Dorling

Kindersley Ltd., 2002, s. 10.
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BBeeyynniimmiizzddeekkii  ÖÖzzeell  ‹‹lleettiiflfliimm  HHaatttt››nn››nn

KKuussuurrssuuzz  AAlltt  yyaapp››ss››

Beyindeki 100 milyar hücreyi ve bunlar›n uzant›lar›n› insan vücu-

dunun her yerini saran bir a¤a benzetebiliriz. Bu a¤, vücudumuzun her

noktas›ndan gelen mesajlar› toplay›p beyne ileterek, beyin ve vücut ara-

s›nda kesintisiz bir iletiflim sa¤lar. Bu ba¤lant› sayesinde vücutta hiçbir

aksakl›k yaflanmaz. Örne¤in bir kifli, beynindeki bu kusursuz yap› saye-

sinde bir yandan arabas›n› kullan›rken, bir yandan radyosunun ayarla-

r›n› yapabilir, o s›rada direksiyonu da rahatl›kla idare edebilir. Birçok ifli

ayn› anda yapmas›na ra¤men önündeki arabalara ya da yayalara çarp-

maz. Ayn› anda ayaklar›yla gaz pedal›na basabilir. Radyo dinlerken söy-

lenenleri tam olarak anlayabilir. Konuflmas›na kald›¤› yerden devam

edebilir. K›sacas› insan, beyninin ola¤anüstü kapasitesi sayesinde ayn›

anda pek çok ifli yapabilir. Bu uyumu sa¤layan ise beyindeki sinir hüc-

relerinin birbirleri ile olan ba¤lant›lar›d›r. 

Yetiflkin bir insan beyninde her bir nöron 100.000 kadar sinir uzan-

t›s› ile ba¤lant›l›d›r. Beynin iflleyiflindeki ahengi sa¤layan bu ba¤lant›la-

r›n say›s› 100 trilyon kadard›r.55 ‹nsanlar henüz flehirleri birbirine ba¤la-

yan yollar› nas›l kesifltireceklerini planlamak ve trafik sorununa bir çö-
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‹nsan beyninde son dere-
ce kompleks bir tasar›m
vard›r. Bu tasar›m›n te-
melinde, çok say›da sinir
hücresinin birbirlerine
çok say›da ba¤lant›yla
ba¤lanm›fl olmas› yatar.



züm bulmak için çabalarken, beyinde 100 milyar nöron aras›ndaki ileti-

flim hiçbir kar›fl›kl›k olmaks›z›n, kusursuzca sa¤lanmaktad›r. Beyindeki

bu iletiflim a¤›n›n büyüklü¤ünü biyokimya profesörü Michael Denton

flu benzetme ile aç›klar: 

100 trilyon (1014) elbette alg›lar›m›z›n üzerinde bir say›d›r. Amerika’n›n ya-

r› büyüklü¤ünde bir arazi düflünün. E¤er bu bölgenin tamam›n›n a¤açlar-

la kapl› oldu¤unu ve her a¤ac›n 10 bin tane yapra¤› oldu¤unu kabul eder-

sek, iflte tüm bu bölgedeki yaprak say›s›, beynimizdeki ba¤lant›lar›n say›-

s›na yak›n olacakt›r.56

Nörokimya dal›nda uzman olan Prof. Susan Greenfield ise ‹nsan
Beyni adl› kitab›nda, beyindeki ba¤lant›lar›n say›s›na flu ifadelerle de¤in-

mektedir:

E¤er beyinden sadece bir kibrit kutusu büyüklü¤ünde bir kesit alsayd›k, o

yüzeyin üzerinde bir milyara varan ba¤lant› bulabilirdik. Beynin d›fl katma-

n› olan korteksi ele alal›m. Bu d›fl katmandaki nöronlar aras›ndaki ba¤lant›-

lar›, saniyede bir ba¤lant›l›k bir h›zla saymaya kalkarsak, otuz iki milyon y›l

sürer! Sadece korteksin içindeki ba¤lant›lardan oluflan farkl› bileflimlerin sa-

y›s› ise, tüm evrendeki art› yüklü parçac›klar›n say›s›n› aflacakt›r! 57

Bu say›lar›n büyüklü¤ünü anlamak için say›lar›n hayal gücü s›n›r-

lar›n› aflt›¤› uzaydan birkaç örnek verebiliriz: ‹çinde bulundu¤umuz Sa-

manyolu Galaksisinde yaklafl›k 100 milyar y›ld›z bulunmaktad›r ve ev-

renin gözlemleyebildi¤imiz k›sm›ndaki galaksilerin say›s› da 100 milyar

kadard›r. Ancak bu say›lar bile beyindeki hücreler aras›ndaki ba¤lant›la-

r› karfl›laflt›rmak için yetersizdir. Biyokimyac› ve yazar olan Isaac Asi-

mov beynin bu yap›s› karfl›s›nda evrimci izahlar›n yeri olmad›¤›n› flöyle

ifade etmifltir:

... ‹nsandaki bir kilogramdan biraz fazla olan beyin bildi¤imiz kadar›yla

evrendeki en kompleks ve düzenle biçimlendirilmifl maddedir. ‹nsan bey-

ni nas›l ilkel bir s›v›dan geliflmifl olabilir?58

Beyindeki sinir hücrelerinin birbiri ile ba¤lant› say›s› olan yüz mil-

yar rakam›n›n büyüklü¤ü hakk›nda fikir sahibi olmak için, Amazon

ya¤mur ormanlar› da uygun bir benzetme olabilir. Amazon ya¤mur or-

manlar› 7.800.000 km2’lik bir alana yay›l›r ve içinde yaklafl›k 100 milyar
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a¤aç bulunur. Nöronlar aras›ndaki ba¤lan-

t›lar› düflünürsek, bunlar›n Amazon ormanlar›ndaki

a¤açlar›n yapraklar› kadar çok say›da oldu¤unu söyleyebiliriz. Her-

hangi bir anda 100 milyar nöronun sadece yüzde 10’u sinyal gönder-

se bile, meydana gelecek kimyasal ve elektriksel faaliyetlerin yo¤un-

lu¤u beyindeki tasar›m›n ola¤anüstülü¤ünü göstermektedir.59

Öte yandan beynin kaplad›¤› alan, bu kadar detayl› bir a¤›n s›¤-

d›r›lmas› için oldukça küçüktür. Evrim teorisinin önde gelen savunu-

cular›ndan Richard Dawkins ise beyindeki nöronlar› transistörlerle

karfl›laflt›rmakta ve nöronlar›n kafatas› içinde kaplad›klar› alan ile il-

gili olarak flöyle bir k›yaslama yapmaktad›r:

… bir nöron transistörden çok daha fazla geliflmifl bir veri

ifllemci birimi. Di¤er bileflenlerle yaln›zca üç ba¤lant›

yapmak yerine, tek bir nöron binlerce ba¤lant› yapa-

bilir... insan beyninde on bin milyon civar›nda nö-

ron oldu¤u gerçe¤ini öne sürebiliriz; oysa bir ka-

fatas›n›n içerisine yaln›zca birkaç yüz transistör

s›¤d›rabiliriz.60

Milimetrik ba¤lant›lardan oluflan

böylesine küçük bir yüzeyde beynin her

hücresine saniyede 100 metre h›zla yüzler-

ce mesaj iletebilen, asla unutmayan, flafl›r-

mayan ve gecikmeyen bir sistem bulunur.

Üstelik bu kompleks sistem sadece sinir

hücreleri ile de s›n›rl› de¤ildir. Sinir hücresi,
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mesajlar›n› iletebilmek için çok say›da uzant›ya sahiptir. Akson ve dend-

rit ad› verilen bu uzant›lar sahip olduklar› uzunluklara göre bir görev

üstlenmifllerdir. Mesela, omurilikten aya¤a mesaj iletecek akson 1 metre

uzunlu¤undayken, gözden beyne uzanan bir akson sadece 5 santimetre

uzunlu¤undad›r. Vücutta milyarlarca olan akson ve dendritlerin her bi-

ri mesaj› almas› gereken bölgeye ulaflabilecek kadar uzar ve yeterli

uzunlu¤a ulafl›nca da dururlar. Böyle kontrollü, bilinçli bir uzama yeri-

ne gelifligüzel bir uzama söz konusu olsayd›, bu durumda çevremizi al-

g›lamam›z, bunlara yerli yerince tepki vermemiz de mümkün olmazd›.

Örne¤in parmak ucuna giden uzant› k›sa gelseydi, bu durumda parmak

ucumuzu ve dokundu¤umuz fleyleri hissedemezdik; hatta parma¤›m›z

ateflten yand›¤› halde elimizi geri çekmeyebilirdik.

Ayr›ca bu 100 trilyon ba¤lant›n›n tamam› do¤ru yerdedir. E¤er bu

ba¤lant›lardan herhangi biri yanl›fl bir yerde olsayd› sonuçlar› çok ciddi

boyutlarda olurdu. Hatta insanlar›n hayati fonksiyonlar›n› sürdürmesi

mümkün olmayabilirdi. Ancak böyle bir fley olmaz ve istisnai hastal›k-

lar d›fl›nda tüm insanlar kendilerine do¤al gelen, ama asl›nda ard›nda

trilyonlarca mucizevi ifllemin gerçekleflti¤i bir yaflant›y› sürdürürler.

Darwinistler ise, sinir hücrelerinin ve onlar aras›ndaki ba¤lant›lar›n

tesadüfler sonucunda olufltu¤unu ileri sürerler. Onlar›n bu iddialar›na

göre, insan vücudunu oluflturan 100 trilyon hücreden 100 milyar tanesi

nas›l olduysa flekil ve özellikleri ile sinir hücreleri olmufllard›r. Göster-

dikleri mucizeler bununla da s›n›rl› kalmam›fl, aralar›nda 100 trilyon

ba¤lant› kullanarak birbirlerine kusursuz bir flekilde ba¤lanm›fllard›r.

Üstelik bu 100 trilyon ba¤lant›dan bir tanesinin dahi çekildi¤i hat yanl›fl

olmam›flt›r. Darwinistlerin bu iddialar›, ‹stanbul gibi büyük ve kalabal›k

bir flehrin tüm elektrik flebekesinin, bir gece ç›kan f›rt›na s›ras›nda tesa-

düfen olufltu¤unu ve tek bir ev dahi d›flta kalmamak üzere tüm evlere

ulaflt›¤›n› iddia etmekten çok daha mant›ks›z ve ak›l d›fl›d›r. Tüm bu ku-

sursuz sistemi kuran ve kontrol eden üstün bir gücün varl›¤› apaç›k bir

gerçektir. Bu güç hepimizin Yarat›c›s› olan Allah’t›r. 

100 milyar sinir hücresinin birbirinden zor ve hayati binlerce ifllemi

gerçeklefltirmek için nas›l biraraya geldi¤i, bunlar›n uzant›lar›n›n nas›l

olufltu¤u ve vücudun farkl› yerlerinden nas›l haber alabildi¤i, 100 tril-
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yon ile ifade edilen devasa ba¤-

lant› a¤›n›n nas›l olup da hata-

s›z, kusursuz bir flekilde olu-

flabildi¤i ve bu benzersiz

hassasiyetteki görevini nas›l

her saniye baflar› ile tamamlayabildi¤i

yarat›l›fl gerçe¤ini kabul etmek isteme-

yen Darwinistler için çok büyük açmaz-

lard›r.

Sa¤l›kl› bir hayat sürmemiz için

beynimizin içindeki bu say›s›z ba¤lan-

t›n›n hiçbir eksik ya da hata olmaks›-

z›n kurulmufl olmas› gerekir. Ba¤lant›-

lar aras›ndaki herhangi bir kopukluk ya

da hata, insan vücudunda say›s›z hastal›¤a veya sakatl›klara yol açabilir.

Tek bir hücreden bölünerek ço¤alan insan embriyosunun, son derece

karmafl›k olan bu tasar›m› gerçeklefltirebilmek için do¤ru hücre yap›lar›-

na dönüflmesi, her birinin do¤ru yerde olmas›, aralar›nda do¤ru ba¤lan-

t›lar› kurmas› ve tüm bunlar› muhafaza edecek bir yap› içinde yer al-

mas› gerekir. Bu aflamalar›n hiçbiri bilinçli bir yönlendirme ve plan

olmaks›z›n gerçekleflemez. Bu plan Yüce Rabbimiz’in kusursuz
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Dendrit

Sinir hücrelerinin di¤er hücrelerden bir fark› yenilenmeme-
leridir. Neredeyse vücuttaki di¤er tüm hücreler bölünebilir-

ler ve yerlerine yenileri geçer. Ancak beyindeki sinir hücreleri hasar
gördüklerinde, yenilenmeleri mümkün olmaz. Dolay›s›yla 20-70 yafl
aras›nda, sahip olunan nöronlar›n 18 milyonunun her y›l ölme-
sine ra¤men, bunlar›n yerlerini yenileri almaz. Yap›lan her-
fley beyin hücrelerinde iz b›rakt›¤› ve hücreler aras›
ba¤lant›lar› etkiledi¤i için, her insan›n parmak izleri
gibi beyin yap›lar› da birbirinden farkl›d›r. 



plan›d›r. Bir ayette Rabbimiz'in

üstün yarat›fl› flöyle bildirilmek-

tedir:

Göklerin ve yerin mülkü O’nun-

dur; çocuk edinmemifltir. O’na

mülkünde ortak yoktur, herfleyi

yaratm›fl, ona bir düzen vermifl,

belli bir ölçüyle takdir etmifltir. (Fur-

kan Suresi, 2)

VVüüccuudduummuuzzddaakkii  ‹‹lleettiiflfliimm  AA¤¤››nn››nn

VVaazzggeeççiillmmeezz  ÖÖnneemmii

Beyin ve sinir sisteminin gerçeklefltirdi¤i muazzam iletiflim neticesinde

parmaklar›n›z›n aras›ndaki sayfan›n inceli¤ini hisseder, midenizde oluflan

ac›kma hissini hemen alg›lar, etraf›n›zdaki herfleyi üç boyutlu, parlak ve

kusursuz bir görüntü halinde seyreder ve çok uzaklardan geçen bir araba-

n›n sesini duyabilirsiniz. Eliniz yand›¤›nda size yan›k hissini veren, ac›y›

hissettiren mekanizma, elinizden beyninizin ilgili bölgesine giden

trilyonlarca ba¤lant›dan sadece bir tanesidir. Eliniz yan-

mas›na ra¤men bu ac›y› hissetmeyecek olsayd›n›z ya da
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bunu dakikalar sonra hissedebiliyor olsayd›n›z kuflkusuz bunun sonu-

cunda ciddi hasarlarla karfl›lafl›rd›n›z. Çünkü sinir hücrelerine ait bu

uzant›lar size de¤en belli belirsiz bir tüyü bile elektrik sinyallerine çevire-

rek hemen beyne ulaflt›r›rlar. ‹flte bu nedenle karfl›n›zdaki her detay› gö-

rür, size dokunan herfleyi hisseder, bu nedenle ac›k›r, susar ve vücudunuz-

daki a¤r›lar› hissedersiniz. Böylesine hatas›z ve h›zl› iflleyen bir mekaniz-

may› insanlar›n suni olarak yapmalar› ise hiçbir flekilde mümkün de¤ildir.

Oysa sinir sistemi, milyarlarca insan için tüm fonksiyonlar› ile en mükem-

mel flekilde görevini yerine getirmektedir. 

Önceki bölümde de¤indi¤imiz sinir hücresinin uzant›s› olan akso-

nu, zarla çevrelenmifl uzun bir boru fleklinde de düflünebiliriz. Mesaj ile-

timi ile ilgili herfley 1 mm’nin yüz binde biri kal›nl›¤›ndaki bu akson za-

r›nda gerçekleflmektedir. Akson zar›n›n içindeki s›v›yla, d›fl›ndaki s›v›-

n›n içeri¤inde oldukça farkl› kimyasal moleküller vard›r. “Bilgi”yi ileten

bu milimetrenin yüzbinde biri kal›nl›¤›ndaki uzant›, içi protein ve potas-

yum s›v›s›yla dolu bir borudur. Tümüyle kimyasal olan bu s›v›, d›flar›-

dan gelen bir bilgiyi al›p nas›l iletebilir? Hem de eksiksiz, hatas›z bir fle-

kilde... Gitmesi gereken bölgeye, ulaflmas› gereken zamanda... Kuflkusuz

buradaki sistem de fluurlu bir yarat›l›fl›n göstergesidir.

Elinizde tuttu¤unuz bir buzun “buz” oldu¤una kanaat getirmenizi

sa¤layan; onun so¤uklu¤u, ›slakl›¤›, kayganl›¤› ve erimesi gibi her türlü

detay bu kimyasal s›v›n›n içinde tafl›nmaktad›r. Söz konusu “tek” ba¤-

lant› bu bilgiyi hisseder ve kimyasal kar›fl›m›n içine katarak yola koyu-

lur. Öncelikle flunun sorulmas› gerekir: Bu s›v›, bilgiyi beyne ulaflt›rma-

s› gerekti¤ini nereden bilmektedir? fiayet burada bilinçli bir yarat›l›fl ve

kontrol sistemi olmasayd›, beyindeki bilgilerin karaci¤ere, salg› bezleri-

ne ya da mideye gitmeleri son derece ola¤an durumlar olurdu. Göze

uzanacak olan bir dendrit k›sa ya da afl›r› uzun olabilir, sinir a¤lar› bir-

birlerine kar›flabilir, ya da mesajlar›n iletilmesi unutulabilirdi. Ancak bu

hatalar›n hiçbiri -bir hastal›k durumu d›fl›nda- olmaz. Günümüz tekno-

lojisiyle bile çözülememifl olan bu kompleks mekanizma sayesinde bilgi-

ler, saatte 380 km h›zla tam zaman›nda, eksiksiz olarak iletilirler.
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VVüüccuudduummuuzzuunn  EElleekkttrriikkllee  ‹‹flfllleeyyeenn  

MMeerrkkeezz  ÜÜssssüü::  BBeeyyiinn

‹nsan vücudu, bilgi türü her ne olursa olsun, ayn› aktar›m arac›n›

kullanmaktad›r. Dokunma, tat, koku, ses ya da görüntü, bütün bu hisler-

le ilgili bilgiler elektriksel sinyaller olarak kodlan›rlar. Bu elektriksel sin-

yaller, hedefleri olan herhangi bir sinir ya da kas lifine ulaflt›klar›nda

kimyasal bir de¤iflime sebep olurlar. Bu de¤iflim ise bir hissin oluflmas›-

na ya da bir kas›n kas›larak bir hareketin, bir mimi¤in gerçekleflmesine

yol açar. Ayn› yöntemin böylesine zengin, kapsaml› bir iletiflim sa¤lama-

s› sinir sistemimizdeki tasar›m›n mükemmelli¤ini ortaya koyan özellik-

lerden biridir.

Beyin, vücudu elektrik enerjisini kullanarak denetler ve yönetir.

Hatta görülen, hissedilen, hayal edilen ve hat›rlanan herfley beynin için-

de, elektrik sinyallerinin olufltur-

du¤u bir dünyad›r. Beyin, sizin

kendiniz ve çevreniz hakk›nda

bildi¤iniz herfleyin meydana gel-

di¤i yerdir. Tüm evren ve içinde-

kiler, tan›d›¤›n›z herkes ve onla-

ra ait detaylar›n tamam› beynini-

zin içinde belirir ve kaybolur.

Beyin Allah’›n yaratt›¤› tasar›m

sayesinde, sizinle ilgili tüm ay-

r›nt›lara, vücudunuzun her nok-

tas›na hakimdir.

Beynin tüm bu ifllevleri yeri-

ne getirirken kulland›¤› en temel

kaynak elektriktir. Bu elektrik sa-

yesinde bilgiler, talimatlar bir be-

yin hücresinden di¤erine atlar.

Beyninizde 15-20 watt’l›k, buzdo-

laplar›n›n içinde kullan›lan türde

Beyin kafatas› içinde sessizce ve bize ra-
hats›zl›k vermeden karmafl›k faaliyetler
gerçeklefltirir. Bir an için beynin bir maki-
nenin motoru gibi sesli çal›flt›¤›n› düflüne-
lim ya da her fonksiyonu için bize ac› ve
a¤r› verdi¤ini... Ancak Allah’›n rahmetiyle
bunlar›n hiçbiri olmaz. 

DokunmaTat alma ‹flitmeGörme Koklama



bir ampulü yakacak kadar elektrik dolaflmaktad›r. Bu enerji sayesinde, be-

yin vücudun di¤er k›s›mlar› ile haberleflir, onlara talimatlar gönderir ve on-

lardan gelen elektriksel mesajlar› yorumlar.61 Yaln›zca beyindeki de¤il, ay-

n› zamanda vücuttaki tüm sinir hücreleri de elektrik üretir ve elektrikle ça-

l›fl›rlar.62 Gözünüze gelen gün ›fl›¤›, televizyondaki görüntüler, radyoda ça-

lan müzik, içti¤iniz suyun serinli¤i, ocaktaki bir yeme¤in kokusu, parma-

¤›n›zla tempo tutman›z, yüzünüzde oluflan mimikler bir dizi elektrik titre-

flimini harekete geçirir. Peki bu elektrik üretimi nas›l gerçekleflmektedir?

Nöronlar›n aras›nda tafl›nan sinyallere ait voltaj genel olarak kü-

çüktür (birkaç on milivolt) ve bu sinyaller saniyede 100 metre h›zla ha-

reket ederler.63 Belirgin olarak nöronlar her befl mili saniyede (bir saniye-

nin binde biri) bir, sinyal üretmek üzere yeniden harekete geçebilirler.

Beyin tüm ifllevlerini önceki bölümde aç›klad›¤›m›z nöron ad› veri-

len sinir hücrelerini kullanarak gerçeklefltirir. El, ayak veya deri hücrele-

rinin olufltu¤u yap› malzemelerinden hiçbir fark› olmayan beyin hücre-

leri, elektrik enerjisini, kendi aralar›nda konufltuklar› bir dil gibi kullana-

‹nsan beyni vücudun kontrol merkezi olarak milyarlarca sinir hücresinden oluflur. Yüksek
düzeyde çal›flt›klar›nda bu hücreler, vücut a¤›rl›¤›n›n %2’sini oluflturmalar›na ra¤men,
kalp taraf›ndan pompalanan kan›n beflte birini kullan›rlar. Kan, sinir hücrelerinin elektrik
sinyali üretmek için ihtiyaç duyduklar› oksijeni ve flekeri tafl›r. Beyin kandaki oksijen ve
flekeri, bedenin dinlenme halinde olan di¤er dokular›na göre on kat daha h›zl› yakar. E¤er
beyne kan takviyesi 5 dakikadan fazla engellenirse, beyin hücreleri ölmeye bafllar. 



rak tüm vücut hakk›nda bilgi al›fl veriflinde bulunurlar. Ayn› dili kulla-

narak vücudun tamam›na gerekli mesajlar› ve bilgileri aktar›rlar. Bilim

dünyas›ndaki tüm geliflmelere ra¤men, beyindeki bu özel tasar›m, bilim

adamlar› için hala s›r niteli¤indedir. Evrimci bilim adamlar› insan zihni

ve beynin ifllevleri karfl›s›nda çaresizlik ifadeleri sarf etmektedirler. Signs
of Life (Hayat›n ‹flaretleri) adl› kitapta beyin hakk›nda düflüncelerini dile

getiren iki evrimcinin ifadeleri flöyledir:

‹nsan beyni bilinen tüm kompleks sistemler içinde en çok hayrete düflüren

ve esrarengiz olan›d›r. Milyarlarca nörondan oluflan kitle içinde bilgi bizim

daha yeni anlamaya bafllad›¤›m›z bir flekilde ak›p durur. Biz çocukken de-

niz kenar›nda geçirdi¤imiz bir yaz gününe ait hat›ralar; imkans›z dünya-

lar hakk›ndaki rüyalar›m›z. fiuur. Matematiksel genellefltirme konusunda

flafl›rt›c› kapasitemiz ve evren hakk›nda derin ve bazen de sezgisel anlay›-

fl›m›z. Beynimiz tüm bunlar› ve daha fazlas›n› da baflarabiliyor. Peki nas›l?

Bilmiyoruz: Zihin bilim aç›s›ndan y›ld›r›c› bir problemdir.64

Sinir hücreleri pek çok aç›dan di¤er hücrelere benzeyen özelliklere

sahiptir, fakat çok önemli bir yönden farkl›l›k gösterirler: Bu özellik sinir

hücrelerinin “bilgi”yi ifllemden geçirmeleridir. Sinir hücrelerinin bilgiyi

ifllemden geçirme yetene¤i, hücre içine al›nacak maddeleri (sodyum,

kalsiyum, potasyum iyonlar›...) denetleyen hücre zar›n›n kendine has

özelliklerine ba¤l›d›r. ‹yonlar elektriksel olarak yüklü parçac›klar olduk-

lar› için, bunlar›n hücre zar›ndan içeri ya da d›flar› hareketi, hücrede

elektriksel olarak birtak›m de¤iflikliklere sebep olur. Bir sinir uyar›s› da,

nöron zar› boyunca oluflan bu elektriksel de¤iflimin aktar›lmas›d›r. 

Bir bilginin elektrikle iletilmesi ya da bir eylemin elektrikle gerçek-

lefltirilmesi flüphesiz üstün bir ilmin göstergesidir. Vücudumuzdaki ben-

zersiz teknoloji de bu ilme sahip olan tek bir Yarat›c›’n›n varl›¤›n› göste-

rir. Sonsuz ilim sahibi olan Rabbimiz herfleye Kadir oland›r. Bu gerçek

Kuran'da flöyle bildirilir:

Gökleri ve yeri yaratan, onlar›n bir benzerini yaratmaya kadir de¤il

mi? Elbette (öyledir); O, yaratand›r, bilendir. Bir fleyi diledi¤i zaman,

O’nun emri yaln›zca: “Ol” demesidir; o da hemen oluverir. Herfleyin

melekutu (hükümranl›k ve mülkü) elinde bulunan (Allah) ne Yüce-

dir. Siz O’na döndürüleceksiniz. (Yasin Suresi, 81-83)
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EEnn  ÜÜssttüünn  TTeekknnoolloojjiiddeenn  DDaahhaa  ‹‹lleerrii  

‹‹flfllleemm  KKaappaassiitteessii

Beynimizdeki ifllem kapasitesi, hiçbir bilgisayar›n eriflemedi¤i üs-

tün bir iletiflimi ortaya ç›kar›r. ‹nsan beyninin ifllem kapasitesinin 1.000

adet en geliflmifl bilgisayar›n toplam ifllem kapasitesine denk oldu¤u he-

saplanm›flt›r:

‹nsan beyninin sahip oldu¤u kapasitenin de günümüz teknolojisi ile karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda, büyük bir üstünlü¤e sahip oldu¤u görülmektedir. Örne¤in

dünyan›n en h›zl› ifllem yapan bilgisayarlar› ortalama olarak saniyede 109

h›z›nda hesap yapabilmektedir. Beynin h›z› ise ayn› ifllem için 1015’tir. Da-

has› bilgisayar haf›zas›n›n kapasitesi 1011 bit’ken beyninki 1014’tür. Arada-

ki bu fark beynin kapasitesinin, 1.000 adet bilgisayar›n toplam kapasitesi

kadar oldu¤unu göstermektedir.65

Bu k›yaslama insan beyninin günümüz teknolojisinden ne kadar

ileri oldu¤unu aç›k bir flekilde göstermektedir. Beyindeki tasar›m›n bu
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üstünlü¤üne çarp›c› bir

örnek de, ünlü bilgisayar

firmas› IBM’in teknoloji

müdürü Dr. Kerry Bernste-

in’›n bir projesidir. Kerry Berns-

tein, bir haber sitesinde yay›nlanan

“Brain Teaches Computers A Lesson”

(Beyin Bilgisayarlara Ders Veriyor) bafl-

l›kl› röportajda, IBM merkezinde her y›l

düzenli olarak nörologlar›n kat›l›m›yla

konferanslar düzenledi¤ini ve mühen-

dislerini beyindeki tasar›m konusunda bilgilendirdi¤ini ifade

etmektedir. Bernstein beyindeki iflleyiflin aynen taklit edilmesi-

nin mümkün olmad›¤›n› ise flöyle ifade etmektedir: 

Beyinde ola¤anüstü bir paralellik hakim. Yani tek bir bit [bilgisayar›n haf›-

za birimi] bilgi, bir anda tam 100.000 nörona yay›labiliyor. Böylece beyin,

bilinen en h›zl› bilgisayardan yüzbinlerce kat daha h›zl› oluyor. Bizim ise

bunu elektronikte gerçeklefltirebilmemiz mümkün de¤il.66

K›sacas› Dr. Kerry Bernstein beyni elektronik alan›nda taklit edebil-

menin mümkün olmad›¤›n› belirtmektedir. Evrim teorisinin geçersizli¤i-

ni ortaya koyan eserleri ile tan›nan moleküler biyolog Prof. Michael

Denton ise, en iyi mühendislerin, en komplike teknikleri kullansalar da-

hi beyne “biraz” benzeyen bir objeyi tasarlamalar›n›n “sonsuz zaman

alaca¤›n›” söylemektedir.67

Beyindeki üstün tasar›m›n yan› s›ra beynin, verimli çal›flmay›

dikkate alan bir sistemi de bulunmaktad›r. California (Berkeley) Üniver-

sitesi’nde optometri (görme bozuklu¤unu ölçme) ve psikoloji profesörü

olan Martin S. Banks beynin verimli çal›flma özelli¤i ile ilgili flöyle söyle-

mektedir: 

Beyin, gerçek hayatta muhtemelen ihtiyaç duymayaca¤› bilgiyi korumak

için fazladan enerji harcamama özelli¤i bak›m›ndan verimlidir.68

Bir bilgisayar, belli ifllemleri gerçeklefltirmek üzere düzenlenmifl

elektronik parçalardan oluflur. Yap›m aflamas›n› görmesek de, bilgisaya-



VÜCUT ELEKTR‹⁄‹ MUC‹ZES‹

r›n bu amaca uygun olarak elektronik konusunda bilgi sahibi bir bilgisa-

yar mühendisi taraf›ndan tasarland›¤› aç›kt›r. Ak›l sahibi hiçbir insan,

parçalar›n gelifligüzel etkilerle birleflerek ortaya ç›kt›¤›n› iddia etmez.

Beyin ise bilgisayardan çok daha büyük ifllem kapasitesine sahip bir ta-

sar›m harikas›d›r. Dolay›s›yla biz bu tasar›ma bak›p, beynin bir tasar›m-

c›s› oldu¤unu ve ilminin geniflli¤ini kavrayabiliriz. ‹nsan›n yarat›l›fl›n›n

her aflamas› Rabbimiz’in sonsuz ilminin bir örne¤idir. Allah’›n Kuran’da

“size (kudretimizi) aç›kça göstermek için” (Hac Suresi, 5) ifadesinin bir

tecellisidir. Ayetlerde flu flekilde bildirilmektedir:

Ey insanlar, e¤er diriliflten yana bir kuflku içindeyseniz, gerçek flu ki,

Biz sizi topraktan yaratt›k, sonra bir damla sudan, sonra bir alak’tan

(embriyo), sonra yarat›l›fl biçimi belli belirsiz bir çi¤nem et parças›n-

dan; size (kudretimizi) aç›kça göstermek için. Diledi¤imizi, ad› ko-

nulmufl bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek ola-

rak ç›kar›yoruz, sonra da erginlik ça¤›na eriflmeniz için (sizi büyütü-

yoruz). Sizden kiminizin hayat›na son verilmekte, kiminiz de, bil-

dikten sonra hiçbir fley bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en

afla¤› ucuna (yafll›l›¤a) geri çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü

gibi görürsün, fakat Biz onun üzerine suyu indirdi¤imiz zaman tit-

reflir, kabar›r ve her güzel çiftten (ürünler) bitirir. ‹flte böyle; flüphe-

siz Allah, hakk›n Kendisi’dir ve flüphesiz ölüleri diriltir ve gerçek-

ten herfleye güç yetirendir. (Hac Suresi, 5-6)

BBeeyyiinnddeekkii  PPaarraalleell  BBiillggii  ‹‹flfllleemm  YYeetteennee¤¤ii  

Beynin faaliyetleri elektrik ak›mlar›, kimyasallar ve titreflimler ta-

raf›ndan kontrol edilir. Bu sistemde milyonlarca farkl› ifllem birbirine

paralel olarak sürer gider. Ayn› anda ayak ve el parmaklar›n›z› oyna-

t›n, kollar›n›z› öne do¤ru uzat›p, her biriyle farkl› daireler çizin ve bü-

tün bunlar› yaparken de bafl›n›z› önce sa¤dan sola, sonra da soldan sa-

¤a do¤ru sallay›n ve bir yandan da bir melodi m›r›ldan›n. Siz bunlar›

rahatça yaparken, kaslar›n›z›n her birinde gerçekleflen ifllemlerin

kompleksli¤i ciltlerce kitab› kapsayacak nitelikte olur. Örne¤in sizin bu

sayfada yaz›l› olan kelimeleri görmeniz ve okuman›z, optik sinirleri-
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nizden gelen sinyallerin merkezi sinir siste-

minde efl zamanl› olarak ifllenmesi ile müm-

kün olmufltur. Her bir hareket ve düflünce

için sinyaller beyinden kaslara uzanan sinir

aksonlar› boyunca yol al›r. Akson zarlar›ndaki

sodyum kanallar› aç›l›r ve kapan›r; sodyum ve po-

tasyum pompalar› her bir hücre zar›ndaki elektriksel

dengeyi düzenler; nörotransmitterler akson uçlar›ndaki

sinapslara b›rak›l›r ve bu nörotransmitterler nöronlar ara-

s›ndaki iletiflimi sa¤lar. Kas lifleri ise her biri saniyede

befl devir yapan bir milyon ba¤lant›n›n ortaklafla ha-

reketini gerçeklefltirir. Böylece siz kollar›n›z› ge-

rerken, bafl›n›z› sa¤a sola oynat›rken, bir melodi

m›r›ldan›rken, ayak ve el parmaklar›n›z› oynat›r-

ken gerekli olan gücün üretilmesi ve ilgili kaslar›n -ne

eksik, ne fazla- kas›lmas› sa¤lan›r. Bütün bunlar›n ola¤anüs-

tü bir uyumla ayn› anda gerçeklefltirilmesi birçok insan -far-

k›nda olmasa da- bizim için hayati önem tafl›r.

Elektrik Sinyallerini Yorumlayan Benzersiz Tasar›m: Beynimiz 129

Hareket
sinirleri

Hareket 
sinir hücresi

Hareket 
siniri

Asetilkolin
kesesi

Asetilkolin 
keseleri patl›yor

Omurilik

Beyin kabu¤u

Hareket
siniri ucu

Hareket
siniri ucu

Kas lifi

Hücreler aras›
boflluk girintisi

Kas lifi 
büzülüyor

Kas

Biseps

Triseps

Ana gö¤üs 
kaslar›

Kas›n harekete geçifli

Hareket sinyalinin
oluflumu

Sadece kolunuzu kald›rman›z için dahi,
beyin ve hücreler aras›nda ola¤anüstü
bir koordinasyon gereklidir.
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Karfl›dan karfl›ya geçmek üzere oldu¤unuzu düflünelim. Trafi¤i

kontrol etmek için bafl›n›z› çeviriyorsunuz, bacak kaslar›n›zda üretilen

kuvvetle öne do¤ru bir ad›m at›yorsunuz, yaklaflan arabalar›n uzakl›¤›-

n› ve size ulaflma zamanlar›n› de¤erlendiriyorsunuz. Daha sonra di¤er

yönden akan trafi¤i kontrol etmek için bafl›n›z› çeviriyorsunuz, bu esna-

da yolun karfl› taraf›ndan tan›d›k -haf›zan›zda kay›tl› olan birine ait- bir

ses duyuyorsunuz; bu sesi beyninizdeki di¤er bölgelerdeki kay›tlarla

ba¤daflt›r›yorsunuz; bu kiflinin yüzü, kiflili¤i, ad›, duydu¤unuz sesle bir-

likte haf›zan›zda canlan›yor; ses tellerinizdeki gerilimi ve dudaklar›n›z›n

fleklini ayarlayarak bu kifliye ad›yla sesleniyorsunuz; elinizle onu selam-

lay›p, bu arada da güvenli bir flekilde yolun karfl› taraf›na geçiyor ve bu

kiflinin elini tam uygun bir kuvvetle s›k›yorsunuz. 

Bütün bu iflleri efl zamanl› olarak yapabilmeniz, beynin “paralel bil-

gi ifllem” yetene¤i sayesinde mümkün olmaktad›r. Beyin bunu her gün,

uyan›k geçirdi¤iniz her an milyonlarca kez yapmaktad›r ve siz, bu ifl-

lemler gerçekleflirken tüm bunlar›n nas›l gerçekleflti¤i hakk›nda özel ola-

rak düflünmezsiniz.

Üflüdü¤ünüz zaman ise, havan›n so¤udu¤unu hissedersiniz ve vü-

cudunuzun çeflitli organlar› bu de¤iflimden etkilenir. Derinizdeki küçük

gözeneklerin, k›lcal damar uçlar›n›n daralmas›ndan, kaslar›n›z›n titre-

mesine kadar bir dizi faaliyet kendili¤inden devreye girip, ›s› üretimini

art›rarak ya da kayb›n› azaltarak normal vücut ›s›s›n›n korunmas›na kat-

k›da bulunurlar.69 Bu kadar farkl› ifllevi birbiriyle uyumlu olarak ayn›

anda harekete geçirecek bir merkezin var olmas› flartt›r. Her bir faaliye-

tin ortak bir hedef do¤rultusunda bütünlefltirilmesi için, hepsinin üstün-

de yer alan bir kumanda merkezi bulunmal›d›r. Bu merkez beynimizdir,

ancak kitap boyunca vurgulad›¤›m›z gibi, bu ola¤anüstü yetenek bir et

parças›n›n kendi baflar›s› olamaz. Beynin, milyonlarca faaliyeti ayn› an-

da, kusursuz bir koordinasyon içerisinde gerçeklefltirebilmesi Allah’›n

kusursuz yarat›fl› ile mümkün olmaktad›r. Rabbimiz’in “herfleye güç ye-

tiren” oldu¤u ve di¤er baz› s›fatlar› Kuran’da flöyle haber verilir:

Göklerde ve yerde olanlar›n tümü Allah’› tesbih etmifltir. O, üstün ve

güçlü (aziz) oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin

mülkü O’nundur. Diriltir ve öldürür. O, herfleye güç yetirendir. O,
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Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Bat›nd›r. O, herfleyi bilendir. Gökleri ve

yeri alt› günde yaratan, sonra arfla istiva eden O’dur. Yere gireni, on-

dan ç›kan›, gökten ineni ve ona ç›kan› bilir. Her nerede iseniz, O si-

zinle beraberdir, Allah, yapt›klar›n›z› görendir. Göklerin ve yerin

mülkü O’nundur. (Sonunda bütün) ifller Allah’a döndürülür. (Hadid

Suresi, 1-5)

TTeessaaddüüfflleerr  BBeeyynnii  OOlluuflflttuurraann  BBööllüümmlleerrii

MMeeyyddaannaa  GGeettiirreemmeezz

Beyin ile ilgili detaylar incelendikçe tesadüf iddialar›n›n mant›ks›z-

l›¤› daha belirgin bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Beyin, kusursuz bir ko-

ordinasyon ile iflleyen pek çok parçaya sahiptir. ‹nsan›n muhatap oldu-

¤u herfley, son derece karmafl›k fiziksel ve kimyasal ifllemlerin ard›ndan

beyne iletilmekte, beynin ilgili bölgelerinde yorumlanmakta ve daha

sonra beyinden ilgili kasa ne tepki verilece¤ine dair bilgi ulaflt›r›lmakta-
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d›r. Bu ifllemler zinciri son derece karmafl›k ve detayl› aflamalar gerektir-

di¤i halde, biz bu aflamalar›n hiçbirini hissetmeyiz. Üzerimize do¤ru bir

top at›ld›¤›nda topu tutmak için kollar›m›z› uzat›r, parmaklar›m›z› ger-

ginlefltiririz. Ayr›ca topun gelifl yönünü dikkatle izleyerek kollar›m›z›n

aç›s›n› ve ne kadar yüksekte olmalar› gerekti¤ini ayarlar›z. Oysa bu s›ra-

da gözümüze gelen elektrik sinyali, sinir uzant›lar› ile sinir hücresine ta-

fl›nmakta, hücreden beyne iletilmekte, burada yorumlanmakta -baflka

bir deyiflle görülen fleyin ne oldu¤u, tehlikeli olup olmad›¤›, buna nas›l

tepki verilmesi gerekti¤i anlafl›lmakta- ve beyinden yine ayn› iletim sis-

temi ile kol kaslar›na komut verilerek topa uzanma hareketi gerçeklefl-

mektedir. Meydana gelen fiziksel ve kimyasal olaylar›n detaylar› ise say-

falara s›¤mayacak kadar çoktur. 

HHaarreekkeettlleerriinn  UUyyuummuunnuu  SSaa¤¤llaayyaann  BBeeyyiinncciikk

Vücutta dengeden ve hareketten sorumlu bölüm beyincik, beynin

sadece onda biri kadarl›k bir k›sm›n› kaplamas›na ra¤men milyonlarca

nörondan oluflur. Bu küçük et parças› sürekli olarak vücudun pozisyonu

ve hareketleri hakk›nda bilgi toplayarak, tüm hareketleri kontrolü alt›n-

da bulundurur. ‹nsan›n düflünmeden olaylara tepki vermesini sa¤lar ve

vücuttaki tüm kaslar› yönetir. Kaslara talimatlar yollayarak vücudun

duruflunu ayarlar ve düzgün hareket etmesini sa¤lar. Beyinci¤in sa¤la-

d›¤› koordinasyon sayesinde yürüme, koflma ve benzeri hareketler ku-

sursuz flekilde gerçeklefltirilir. Örne¤in koflarken önünüze ç›kan tafl›n

üzerinden atlar ya da kenar›ndan geçersiniz. Tafl› idrak etmeniz, onun

yüksekli¤ini hesaplayarak ne kadar yükselmeniz gerekti¤ini belirleme-

niz, ona tak›l›p düflmemek için bir plan yapman›z, hangi baca¤›n›z› kal-

d›raca¤›n›za karar vermeniz, bunun zamanlamas›n› ayarlaman›z asl›nda

son derece detayl› aflamalardan oluflur. Ama bunlar zaman harcaman›z›

veya dakikalarca düflünmenizi gerektirmez. Beyincik, an›nda bacak kas-

lar›n›za emir vererek onlara tafl› aflmalar› gerekti¤ini emreder ve bu ifl-

lem büyük bir kusursuzluk içerisinde gerçekleflir. 

K›sacas› beyincik, hareket s›ras›nda her bir organ›n di¤er organlara
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göre nerede bulundu¤unun bilincinde olunmas›n› sa¤lar. Bir cümleyle

ifade etti¤imiz bu özellik asl›nda son derece önemlidir. fiu an ayaklar›n›-

z›n nerede oldu¤unu bilmeniz, hiç de hafife al›nabilecek bir yetenek de-

¤ildir. Çünkü bu yetene¤e sahip olman›z için beynin, bacaklar›n ne yap-

t›¤›n› ve bunu nerede yapt›¤›n› her an izlemesi gerekir. E¤er beynin bu

tür bir hakimiyeti olmasayd› att›¤›n›z her ad›mda tökezlerdiniz. ‹flte bi-

zim için kusursuzca iflleyen tüm bu sistemler bilinçli bir tasar›m›n delil-

lerindendir. Bu sistemlerin tek birinin bile tesadüflerin eseri olmas›

mümkün de¤ildir. 

VVüüccuudduunn  oottoommaattiikk  ppiilloottuu::  BBeeyyiinn  ssaapp››

Merkezi sinir sisteminin ikinci k›sm›, beyinle omurilik aras›ndaki

ba¤lant›y› sa¤layan, yaklafl›k 7-8 cm uzunlu¤undaki beyin sap›d›r. Bu

yap› omurili¤e göre daha karmafl›k hücre ba¤lant›lar› içerir ve omurilik-

le beyni birbirine ba¤layan bir köprü gibidir. Bu bölge, temel hayati

fonksiyonlar›n yürütülebilmesi için vazgeçilmez öneme sahiptir. Nefes

al›p verme, kan›n damarlarda dolaflmas›, kan bas›nc›, kalbin at›fl ritmi,

uyku-uyan›kl›k, dikkat ve bunun gibi birçok önemli faaliyet, beyin sap›

denilen bu bölgeden kontrol edilir. Bir an için kalp at›fl›n›z›n ritmini

ayarlamak için bilinçli bir çaba harcamak zorunda oldu¤unuzu düflüne-

lim. Uyumadan, baflka hiçbir konuya dikkat vermeden bu sorumlulu¤u

yerine getirmeniz gerekti¤ini... Böyle bir fleyin asla baflar›lamayacak ol-

mas›, Allah’›n insan vücudunda kurdu¤u sisteme ne kadar muhtaç ol-

du¤umuzu bizlere bir kez daha hat›rlatmaktad›r. Kald› ki burada sade-

ce nefes al›p verme ile ilgili bir örnekten bahsettik. Gerçekte beyinci¤in

her bir görevi, insan için hayati önem tafl›r.

HHiippoottaallaammuuss  vvee  bbeeyynniinn  ddii¤¤eerr  bbööllüümmlleerrii

Sadece bir bezelye tanesi büyüklü¤ünde olan hipotalamus, beden-

de bulunan ya¤ ve karbonhidratlar›n metabolizmas›n›, susama hissini,

uyumay›, büyümeyi, ifltah›, beden ›s›s›n›, kan damarlar›n›n büyüklükle-
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rini, sindirim salg›lar›n› ve davran›fllar›m›z›n pek ço¤unu yönetir. Öte

yandan salg›lad›¤› baz› hormonlar arac›l›¤›yla da vücuttaki hemen he-

men bütün iç salg› bezlerinin çal›flmalar›n› denetler. Bu önemli görevle-

ri yürüten hipotalamus, beynin sadece %3’ünü kaplayan, a¤›rl›¤› sadece

4.5 gram olan bir et parças›d›r. Hipotalamusun salg›lad›¤› hormonlar,

vücudun her yerine ulaflan ve çeflitli emirler tafl›yan birer haberci gibidir.

Hormonlar, haber götürmenin yan› s›ra, ulaflt›klar› yerde harekete geçe-

rek, üstlendikleri görevi de tam olarak yerine getirirler. 

Örne¤in salg›lanan e¤er büyüme hormonu ise, bu hormon büyü-

meyi sa¤layacak her türlü sistemi harekete geçirme yetene¤ine sahiptir.

Hipotalamusun tüm vücuda yay›lan ve vücudun dengesini ayarlayan

böyle bir salg›y› sürekli üretmesi oldukça önemlidir. Ancak flu bilinmeli-

dir ki, büyüme hormonu vücudun tümünü dolaflsa da yine de sadece

gereken yerde etki edecek, vücudun baflka bir bölgesi için kullan›lama-

yacakt›r. Vücudun neresine etki etmesi gerekti¤ini bilip, tüm vücuttan

geçmesine ra¤men sadece ilgili yerde etkili olan hormonlar, sadece birer

salg›dan ibarettir. Fakat söz konusu aflama-

lar fluur, ak›l gerektiren ifllemlerdir. Bu

salg›n›n vücut içinde yolunu bulmas›,

vücudun her bölgesini tan›mas›, gi-

dece¤i yere mükemmel bir zaman-

lama ile ulaflmas›, ulaflt›¤› yerde

gerekli olan de¤ifliklikleri gerekli

miktarda yapmas›, örne¤in saç-

lar› uzatmas› veya üflüme hissini

durdurmas›, tesadüf eseri olufla-

mayacak olaylard›r. ‹çinde bu-
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lundu¤u bedenin bir kad›na m› yoksa bir erke¤e mi ait oldu¤unu bilme-

si ve buna göre farkl› bir denge oluflturmas› da son derece önemli bir ay-

r›nt›d›r. Erkekte sakallar›n ç›kmas›na, sesin kal›nlaflmas›na neden olur-

ken, kad›nda tam z›t bir görev yerine getirip bunlar› engellemesi gerek-

mektedir. Görme, karar verme, ay›rt etme gibi özellikleri olmayan fluur-

suz bir s›v›n›n böylesine planl›, dakik ve fluurlu bir sistemin ifllemesine

vesile olmas› kuflkusuz ki tesadüflerle aç›klanamayacak bir durumdur.

Bu sistem sonsuz ak›l ve ilim sahibi Allah’›n yaratmas›d›r.

Beyinde bütün bunlar›n d›fl›nda, uyar›lar› beynin alg›layabilece¤i

flekle çeviren “talamus” ve nefes alıp verme, kanın damarlarda dolaflma-

sı, kalbin atıfl düzeni, uyku ve uyanıklık, dikkat ve bunun gibi birçok

önemli faaliyeti denetleyen “beyin sap›” bulunmaktad›r. Sadece nefes

al›p vermeyi dahi insan›n kontrol alt›nda tutmas› mümkün de¤ildir.

E¤er bu kontrol size verilseydi, tüm yaflant›n›z› bu mekanizmaya dikkat

harcamakla geçirecek, muhtemelen uykuya ilk yenik düfltü¤ünüz anda

da son nefesinizi verecektiniz. Ancak nefes almak en temel ihtiyac›n›z ol-

mas›na ra¤men, bu konuda herhangi bir dikkat harcamak zorunda de-

¤ilsiniz. Çünkü vücudumuzda biz fark›nda olmadan,

sistemli ve hiç aksamadan çal›flan bir mekanizma

bulunmaktad›r.
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Beynin yar› küreleri aras›ndaki ifl bölümü

nedeniyle bir taraftan di¤er tarafa

bilgi aktar›m›n›n sa¤lanmas›

hayati bir önem tafl›r. ‹ki

yar› küre aras›ndaki

karfl›l›kl› bilgi ak›fl› 80

milyon kadar ak-

sondan meydana

gelen devasa bir

köprü ile sa¤la-

n›r. E¤er bu ba¤-

lant› sa¤lanma-

m›fl olsayd›, bey-

nin içinde bir kaos

ortam› yaflan›rd›.

Sadece aktar›m›n

sa¤lanmas› de-

¤il, ayn› zamanda

bilgi paylafl›m›n›n

da hassas bir za-

manlamayla yap›lmas›

gereklidir. Bu da saniyenin 60.000’de biri kadarl›k sürede efl zamanl›l›¤›n yakalanmas›n›

gerektirir. Örne¤in görme duyusunda bu efl zamanl›l›k sa¤lanamasayd›, bir gözün gördü-

¤ü fley di¤er gözün gördü¤ü fleyle uyumsuz olur, görüntü çiftleflmesi meydana gelirdi.

‹flitme duyusunda, efl zamanl›l›k olmad›¤›nda ise, sadece belirsiz yank›lar duyulurdu. 

Beyindeki Modüler Sistem

İnsan beyni birçok parçadan oluşmuştur. Her birinin özel fonksiyonu
vardır; biri sesleri konuşmaya çevirir, biri renkleri bir manzara olarak bira-
raya getirir, biri kokuyu kaydeder, biri tanıdık bir yüzü anımsar ya da balığı
meyveden ayırt eder. Ancak beyindeki parçaların fonksiyonları sabit değildir
ve tüm bu parçalar aynı zamanda birbirlerine bağımlı çalışmaktadır. Beyin ya-
rım kürelerinin ayrılması konusunda ilk araştırmayı yapan Psikolog Roger
Sperr, bu çalışmasıyla Nobel ödülü kazanmıştır. Sperry, beynin “homojen bir
kara kutu değil, modüler bir sistem” olduğunu gösterdi.1 Günlük hayatta
modüler sistemin önemi, takılıp sökülebilen, ihtiyaca göre kullanım alanı de-
ğiştirilebilen, kullanıcının isteklerine göre şekillendirilebilen bir sistem olma-
sından ileri gelmektedir. Ayrıca modüler sisteme göre tasarlanan malzeme-
ler, hem kullanım, hem de geliştirme açısından son derece esnektir. Beynin
de sabit bir yapıda olmayıp şartlara göre değişen, gelişime açık yapısı bilim
adamlarını hayranlık içinde bırakan bir özelliktir.
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Beyni Taklit Etmeye Çal›flan Bilgisayarlar

Bilgisayarlar teknolojinin en üstün ürünleridir ve hayatımızı kolaylaştıran
çok kapsamlı işler yaparlar. Bedenimizdeki bütün işleri idare eden beynimiz
ise, hiçbir bilgisayarla karşılaştırılmayacak kadar üstün bir sisteme sahiptir.
Bilgisayarlar ve beyin benzer fonksiyonlar gerçekleştirmelerine rağmen,
beynin tasarımındaki üstünlük taklit edilemez özellikler taşımaktadır. 

Beyindeki bu kompleks tasarım sayesinde, beyin en az 1014 bit (bilgi ilet-
me birimi) kadar bilgi saklı tutar ve saniyede 1015 sinyal iletir veya hesapla-
ma yapar. Beynin potansiyel bilgi saklama kapasitesinin en az 25 milyon cilt-
lik, 800 km uzunluğunda bir kitaplığa eşit olduğu da söylenebilir.1

Bilgisayar tasarımcıları beynin bu olağanüstü yapısını yapay “sinir ağları”
kurarak taklit etmeye çalışmışlardır. Ancak beynin, pek çok yönüyle, makine-
ler tarafından hiçbir zaman taklit edilemeyeceği sonucuna varmışlardır. Vücu-
dumuzun yaratılmış en mükemmel sistemlerinden biri olan beyindeki tasa-
rım, Rabbimiz’in yaratma sanatındaki ve ilmindeki üstünlüğü sergileyen ör-
neklerden sadece biridir.

Yukarıdaki tabloda kelime sayısı üzerinden çeşitli bilgi saklama sistemle-
ri karşılaştırılmaktadır. Tabloda da görüldüğü gibi beyin en geniş saklama ka-
pasitesine sahip sistemdir.
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Kelime sayısı üzerinden çeşitli sistemlerin karşılaştırması
(Bir kelime = 5 bayt = 40 bit) 

1- D. Meredith, Metamagical Themes, Basic Books, N.Y., 1985.; [Dr. Don B. DeYoung, Dr. Richard Bliss,
"Thinking About The Brain", Impact, no. 200, fiubat 1990; http://www.icr.org/pubs/imp/imp-200.htm]

Saklama Cihazı Bilgi Kapasitesi (Kelime)

300

40-200 milyon

2 trilyon

2.5 trilyon

Daktilo sayfası

3.5” kompakt disk (CD)

20 milyon ciltlik kütüphane

Beyin – 25 milyon ciltlik bilgi
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AAcciill  DDuurruummllaarrddaa  KKoonnttrroollüü  

EEllee  AAllaann  OOmmuurriilliikk

Omurilik vücudun iletiflim a¤›n›n anayoludur. Vücuttan beyne bil-

gi aktar›r ve vücudun di¤er bölgelerine talimatlar yollar. Omurilik, genifl

bir elektrik hatt› gibi sinir tellerinin üzerindeki emirlerin beyin ve bede-

nin di¤er bölümleri aras›nda rahatça dolafl›m›n› sa¤lar. Omurilik bu ya-

p›s›yla tam bir iletiflim merkezidir. Beynin, kafatas› kemikleri ile korun-

mas› gibi, omurilik de, bel kemi¤ini oluflturan omurlar sayesinde koru-

nur. Buradaki sinir hücreleri, sinir sisteminden gelen ve beyinden vücu-

da giden sinyalleri de¤erlendirerek, nereye ve ne flekilde iletileceklerini

belirleyen kompleks elektrik devreleri olufltururlar. 

Omurilik bazen görevini -beynin kontrolü olmaks›z›n- k›smen ba-

¤›ms›z bir biçimde yerine getirebilir. Bu tür hareketler reflekslerdir. Ref-

leks, belirli bir uyar›ya karfl› sabit bir tepki olarak tan›mlanabilir. Ref-

leksler, risklere ve tehlikelere h›zla tepki vermemizi sa¤lar. ‹nsan vücu-

du için karar mercii ço¤u zaman beyindir. Fakat sinir sistemimizde acil

durumlar için daha h›zl› bir sistem kurulmufltur. Birçok refleks hareketi

omurili¤imizde bulunan bir grup sinir hücresi taraf›ndan yönlendirilir. 

Refleks dedi¤imiz ani hareketler, omurilik içindeki devreler arac›l›-

¤›yla ola¤anüstü h›zl› bir biçimde cereyan ederler. Ola¤anüstüdürler,

çünkü hareket karar› beyinden de¤il, omurilikten gelir ve h›zl›d›r. E¤er

bu mekanizma omurilikten de¤il de beyinden yönetiliyor olsayd›, yan-

l›fll›kla bir sobaya dokundu¤umuz zaman, yanma hissini hissetmekle

elimizi çekme refleksi aras›nda bir zaman dilimi geçerdi. Bu da elimizin

biraz daha fazla yanmas›na sebep olurdu. Oysa biz bir sobaya de¤di¤i-

mizde an›nda geri çekiliriz ve elimizi minimum hasarla kurtarm›fl olu-

ruz. ‹flte omurili¤imiz bu derece önemlidir ve çok hassas bir flekilde ko-

runmas› gerekir. 

Omurili¤imizi bir bilgisayar›n içindeki kablolara benzetebiliriz.

E¤er siz bu kablolar› plastik bir k›l›fla korumaz ve sürekli olarak e¤ip,

bükerseniz bu kablolar bir süre sonra kopar ve ifllevini yitirir. Böylece

bilgisayar tamamen çal›flmaz hale gelir. Ayn› bu örnekteki gibi omurilik
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de önemli bilgileri ileten karmafl›k bir kablo görevi görmektedir. Ve bu

hayati kablonun korunmas› için her türlü tedbir al›nm›flt›r. Bu tedbirler-

den bir tanesi omurgam›z›n, omurili¤imizden çok daha uzun olmas›d›r.

Böylece omurilik tamamen kemik bir kafes ile kuflat›lm›fl olur. 

E¤er omurga geliflirken bir yanl›fll›k sonucu bir ya da daha fazla

omur kemi¤i tam olarak geliflemezse, “spina bfida” ad› verilen önemli

bir hastal›k ile karfl› karfl›ya kal›r›z. Bu hastal›kta omurgan›n arkas›nda

önemli derecede aç›kl›k vard›r. Buna ba¤l› olarak omurilik ve sinir siste-

mi hasar görür. Önemli mesajlar gerekli yerlere ulaflamaz. Sinirler beyne

ulaflamay›nca felç -hareket edememe ve hissetmeme durumu- oluflur.

Görüldü¤ü gibi vücudumuzdaki sistemin kusursuz ifllemesi için

her parça yerli yerinde olmal› ve kusursuz bir tasar›ma sahip olmal›d›r.

Bundaki en ufak bir de¤ifliklik, vücudumuzda çok ciddi sorunlara sebep

olabilmektedir. ‹nsan›n yarat›l›fl›ndaki ölçüden Kuran'da flöyle bahsedil-

mektedir:

(Allah) Onu hangi fleyden yaratt›? Bir damla sudan yaratt› da onu

‘bir ölçüyle biçime soktu.’ (Abese Suresi, 18-19)

Refleksler h›zl› olmak zo-
rundad›r, bu yüzden ref-
leks sinyalleri en k›sa yol-
dan ilerler. Örne¤in keskin
bir nesnenin üzerine ba-
sarsan›z, dokunma duyu-
nuza ait sinir hücreleri
omurili¤inize bir sinyal
gönderir. Bu sinyal hareket
sinir hücrelerine etki ede-
rek, aya¤›n›z› kald›rman›z›
sa¤lar. Söz konusu sinya-
lin beyne ulafl›p yorumlan-
mas› ise daha geç gerçek-
leflir. Bu sistem Allah’›n in-
sanlar üzerindeki say›s›z
korumas›ndan biridir.

RABB‹M‹Z’‹N ‹LHAMI ‹LE HAREKET
EDEN HÜCRELER

Sinir lifi yollar›

Ak madde

Gri madde

Merkez kanal

Omurilik 
zarlar›

Duyu siniri
kökleri

Hareket
siniri kökleri

Omurilik
siniri



�Günümüzde bilim adamları beynin bir tür bilgisayar gibi çalıştığını düşünmekte-

dirler, ancak bu kıyas hala yetersizdir. En üstün teknolojiye sahip bilgisayarlar bi-

le insan beyninin elektrokimyasal kompleksliği ile karşılaştırıldığında çok yüzeysel

kalmaktadır. Nitekim en üstün teknoloji örneklerinden bilgisayarı icat eden bilim

adamlarının, beyin hakkındaki bilgileri son derece sınırlıdır. Dr. Eric H. Chudler’a

göre: “Bizim beyin hakkında bildiklerimizden-

se, bilmediklerimiz daha fazladır.”1

1- Dr. Eric H. Chudler, "A Computer

in Your Head?", Odyssey Magazine,

Cobblestone Publishing Co., vol. 10,

Mart 2001, ss. 6-7.
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�Bilgisayar ve beyin benzer fonksiyonları gerçekleştirirler. Örneğin

her ikisi de hafızalarına kayıt yapabilirler. Bilgisayarlar, çipler, diskler ve

CD-ROM’lar üzerine bilgi saklarken, beyin nöron devrelerini kullanır.

Hem bilgisayar, hem beyin yeni işlemler yapacak şekilde değişikliğe uğ-

ratılabilir. Bilgisayarlara yeni donanımlar ve yazılımlar yüklenerek hafı-

zaları ve programları genişletilebilir. Beyin sürekli değişimden geçer ve

yeni şeyler öğrenebilir. Beyin bazen gerekli olduğunda elektrik sistemi-

ni yeniden kurabilir. Örneğin bazı beyin hasarları sonrasında zarar gör-

memiş beyin dokusu önceden hasarlı bölgenin yaptığı işlevleri devrala-

bilir. Ancak bilgisayarlar teknolojideki tüm gelişmelere rağmen böyle

bir özellikten yoksundur.

�Bedenimizdeki bütün işleri idare eden beynimiz ise hiçbir bilgisayarla

karşılaştırılmayacak kadar üstün bir sisteme sahiptir. Vücudumuz yaratıl-

mış en mükemmel sistemlerden biridir ve mükemmelliği ayrıntılarında giz-

lidir. Beynin yapısı da derinlemesine incelendiğinde, bizim kavrayabilme sı-

nırlarımızı zorlayan detaylarla karşılaşırız. Beynimizdeki her kıvrım, her gi-

rinti ve çıkıntı bir amaç üzerine yaratılmıştır.
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Dünya hakk›nda bildi¤imiz herfley bize duyular›m›z vas›tas›y-

la ulafl›r. Duyular olmasayd›, çevremizdeki herfleyle ba¤lant›m›z ke-

silirdi. Kolumuzu masaya yaslad›¤›m›z› ya da yumuflak bir koltu¤a

oturdu¤umuzu dahi bilemezdik. Duyular d›fl dünyada ve vücudu-

muzda neler olup bitti¤i hakk›nda çok kapsaml› bilgi edinmemizi

sa¤larlar. Örne¤in bir arkadafl›n›z›n yüzünün tamam›n› görmeseniz

ya da bu kifliyi arkas›ndan görseniz bile tan›yabilirsiniz. Binlerce

farkl› koku ve renk tonunu birbirinden ay›rt edebilirsiniz. Derinize

de¤en bir tüyü hemen hisseder, düflmekte olan bir yapra¤›n h›fl›rt›s›-

n› duyars›n›z. Bunlar›n hiçbiri için çaba harcamazs›n›z.

Duyu organlar›n›n, d›flar›daki nesneler hakk›nda bilgi topla-

yan bölümlerine “al›c›” ad› verilir. Al›c›lar, kendilerine ulaflan

bilgileri, sinir hücreleri arac›l›¤›yla beyne iletilen elektrik

ak›mlar›na dönüfltürürler. Beyin kendisine



ulaflan bu elektrik ak›mlar›n› yorumlar ve sizin, nesnelerin özellikleri-

ni anlaman›za vesile olur. Daha sonra vücudunuzun di¤er bölgelerine

komutlar göndererek, bu bilgiler do¤rultusunda harekete geçilmesini

sa¤lar. 

Farkl› duyu organlar›ndaki al›c›lar farkl› fleyleri alg›lar ve tepki ve-

rirler. Kulaklardaki al›c›lar›n baz›lar› seslere tepki verir. Baz›lar› da bafl›n

hareketlerine tepki vererek dengeyi korumay› sa¤lar. Gözlerdeki al›c›lar

›fl›¤a ve renge tepki verirken, burnun iç k›sm›ndaki al›c›lar havadaki

kimyasal maddelere tepki verirler. Dilimizdeki al›c›lar, s›v›lara ya da tü-

kürükte çözünmüfl maddelere tepki verirler. Derimizdeki al›c›lar dokun-

ma, bas›nç, s›cakl›k ve a¤r›ya tepki verir. Kas ve eklemlerimizdeki al›c›-

lar ise hareket etti¤imiz zaman tepki vererek, vücudumuzun konumu

hakk›nda bilgi sahibi olmam›z› sa¤larlar.

Vücudumuz bafll› bafl›na bir tasar›m harikas›d›r. Ancak bu bedenin

d›fl dünyaya duyarl› olmas›, çevresinde olup bitenleri alg›layarak tepki

verebilecek yetenekte olmas›, en az tasar›m› kadar ola¤anüstüdür. Öyle

ki günümüzün en önemli teknolojik aletlerinde dahi beyin-vücut aras›n-

daki kompleks ifllemleri gerçeklefltiren koordinasyon sa¤lanamam›flt›r.

Örne¤in bilgisayarlarda duyu organlar› yerine kodlama mekaniz-

mas› vard›r. Bu mekanizma bilgiyi ikili kod ad› verilen bir dizi elektrik-

sel sinyale dönüfltürür. ‹kili kod bilgisayar›n ifllemcisi taraf›ndan yorum-

lan›r. ‹fllemci, bilgisayar›n beyni gibi hareket eder. Örne¤in bir duman

dedektörü, yükselen ›s›ya ve dumana tepki verecek flekilde tasarlanm›fl-

t›r. Dedektör, ›s› ve dumanla ilgili verileri ikili kodlara dönüfltürür. ‹kili

kodlar bilgisayar ifllemcisi taraf›ndan yorumlan›r ve komutlar su püs-

kürtme sistemine gönderilir. Böylece su püskürtücüleri çal›flmaya bafllar.

Ancak alg›lar›m›z -çal›flma sistemleri benzer oldu¤u halde- otomatiklefl-

mifl komutlar›n ötesinde yorum ve de¤erlendirme gücüne sahiptir. Ör-

ne¤in insan beyni duman› alg›lad›¤›nda, çok yönlü tedbir alabilir: Du-

man›n miktar›na, kayna¤›na göre pencereyi açabilir, yang›n söndürücü

kullanabilir, odadaki kiflileri boflaltabilir, telefon edip itfaiye ça¤›rabilir...

Bu da insan›n hiçbir teknik aletle k›yaslanamayacak kadar ola¤anüstü

bir yarat›l›fla sahip oldu¤unu gösterir. 
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EElleekkttrriikk  SSiinnyyaalllleerriinniinn  DDookkuunnmmaa  

HHiissssiinnee  ÇÇeevvrriillmmeessii

Di¤er tüm alg›lar gibi, dokunma hissi de deri hücrelerinin elektrik

sinyalleri olarak iletti¤i bilgilerin beyinde yorumlanmas›yla oluflur. Siz

bir kumafla dokundu¤unuzda onun sert, yumuflak, ince ya da kaygan ol-

du¤unu beyninizde alg›lars›n›z. Parmak uçlar›n›zdaki al›c› hücreler, ku-

mafla ait bilgileri beyninize elektrik sinyali olarak ulaflt›r›rlar ve bu sin-

yaller beyninizde dokunma hissi olarak alg›lan›r. Örne¤in siz pürüzlü

bir yüzeye dokundu¤unuzda, onun gerçekte pürüzlü olup olmad›¤›n›

veya pürüzlü bir zeminin gerçekte nas›l bir his uyand›rd›¤›n› asla bile-

mezsiniz. Çünkü siz pürüzlü bir yüzeyin asl›na hiçbir zaman dokuna-

mazs›n›z. Sizin pürüzlü zemini hissetmek konusunda bildikleriniz, bey-

ninizin belli uyar›lar› yorumlama fleklidir. 

Bir topu tuttu¤unuzda ya da bir gitar›n tellerine
dokundu¤unuzda, yapt›¤›n›z hareket ne kadar ha-
fif olursa olsun, parmak uçlar›n›zda bir bas›nç
hissedersiniz. Bu hafif hareket dahi, parmak
ucunda yo¤un olarak toplanm›fl olan binlerce do-
kunmaya duyarl› sinir al›c›s›n› harekete geçirir.
Deri yüzeyinin yak›nlar›ndaki sinir uçlar›n› kapla-
yan özel hücrelerde, bas›nçla birlikte elektrik ak›-
m› bafllar. Bu ak›m sinir lifleri arac›l›¤›yla
saniyede 130 metre h›zla beyne do¤ru iletilir.

Beyin
kabu¤u

Omurilik

Kas lifleri

Hareket sinir
hücreleri



Deride ›s›ya, so¤u¤a, dokunmaya, a¤r›ya, bas›nca ve sars›lmaya

tepki veren, çeflitli hassasiyetlerde milyonlarca al›c› bulunur. Bu al›c›lar

beyne elektrik sinyalleri gönderirler ve biz bu sinyaller arac›l›¤›yla do-

kundu¤umuz nesne ile ilgili çok kapsaml› bilgi sahibi oluruz. 

fiu an elinizde tuttu¤unuz bu kitap da, tüm detaylar› ile sizin bey-

ninizde yarat›l›r. D›flar›daki dünyada maddesel olarak bir kitap vard›r,

ancak sizin muhatap oldu¤unuz kitap beyninizin içindeki bir kopyadan

ibarettir. Kitaba dokundu¤unuzda oluflan hisler, tümüyle elektrik sinyal-

lerinin yorumudur. Dolay›s›yla dokundu¤unuzu sand›¤›n›zda, asl›nda

beyninizin içindeki kitab›n sayfalar›n› çevirir, beyninizin içinde sayfala-

r›n inceli¤ini, kayganl›¤›n› hissedersiniz. Gerçekte ise, hiçbir zaman bu

kitab›n asl›na dokunamazs›n›z.

BBeeddeenniimmiizziinn  hheerr  yyeerriinniinn  aayynn››  hhaassssaassiiyyeettttee  

oollmmaammaass››nn››nn  hhiikkmmeettii::

Kör bir insan, parmak uçlar› ile Braille alfabesini (kör alfabesini)

okur. Ancak bunu, vücudunun bir baflka yeriyle örne¤in parma¤›n ek-

lem yerleri ya da d›fl yüzeyleri ile yapamaz. Çünkü parmak uçlar›ndaki

alg›ya hassasiyet derecesi, al›c› say›s› ile ba¤lant›l› olarak çok daha faz-

lad›r. Vücut yüzeyine yay›lm›fl halde 640.000 kadar hassas deri al›c›s›

vard›r.70 Parmak uçlar›nda yo¤un olarak m2’de 9.000 tane al›c› bulun-

maktad›r. Bu al›c›lar, parmak uçlar›m›zdaki hafif bir sürtünmeye bile mi-

lisaniye içinde tepki verirler. Bu sayede parmak uçlar›m›zla çok hassasi-

yet gerektiren iflleri yerine getirebiliriz. Ancak dirseklerimiz parmak uç-

lar›m›z gibi hassas de¤ildir. Bu da son derece hikmetlidir; e¤er aksi ol-

sayd›, en ufak bir pürüzü yo¤un olarak hissedece¤i için dirseklerimizi

bir yere yaslamak son derece rahats›z edici olurdu. Di¤er taraftan bir ku-

mafl›n yumuflakl›¤›n›, bir yüzeyin kayganl›¤›n› alg›lamam›z için parma-

¤›m›z yerine dirse¤imizle dokunmam›z gerekirdi. Bu detaylar düflünül-

dü¤ünde, vücudumuzda ihtiyac›m›za ve kullan›m kolayl›¤›na yönelik

çok özel bir tasar›m bulundu¤u aç›kça görülmektedir.
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DDookkuunnmmaa  aall››cc››llaarr››nn››nn  ssaabbiitt  uuyyaarr››llaarraa  aaddaappttee

oollmmaass››nnddaakkii  hhiikkmmeett::

Dokunma al›c›lar› ani de¤iflikliklere cevap verirler, fakat sabit bir

uyar›ya k›sa sürede adapte olurlar. Beyin, temas›n bafllang›c› ve sonu

hakk›nda bilgilendirilir, fakat ara aflamalarda beyne bilgi ak›fl› olmaz. Bu

da son derece hikmetlidir; çünkü genellikle derimize dokunan nesneler

hakk›nda sürekli olarak bilgilendirilmeye ihtiyaç duymay›z. Dokunma

al›c›lar›n›n yaln›zca bir de¤ifliklik oldu¤unda bilgi iletmeleri yeterlidir

ve bu bizim aç›m›zdan büyük bir rahatl›kt›r. Dokunma al›c›lar›n›n sabit

bir uyar›ya h›zl› bir flekilde adapte olma yetene¤i, sinir sisteminin önem-

li bir özelli¤idir.71

Örne¤in her sabah üzerimize bir fleyler giyeriz, ilk baflta çeflitli al›-

c›lar beyne bunlar›n a¤›rl›¤›n›, yumuflakl›¤›n› ve bas›nc›n› anlayaca¤›-

m›z mesajlar yollar. Ama k›sa bir süre geçmeden mesajlar azal›r ve yok

olur; çünkü biraz önce de belirtti¤imiz gibi sabit yo¤unluktaki sürekli

uyar›lar al›c›lar›n faaliyetini durdurur. Ayn› flekilde kol saatimizi ilk

takt›¤›m›zda metalinin serinli¤ini, kal›nl›¤›n›, a¤›rl›¤›n› hissederiz; bir

süre sonra ise varl›¤›n› unuturuz. Ancak kay›fl› aç›l›p düflecek gibi

olursa derimizdeki yeni etki dikkatimizi çeker. Ayn› flekilde flapkam›z›

ç›kard›¤›m›z anda bafl›m›zdaki al›c›lar bu yeni durumu beynin ilgili

bölgesine hemen bildirirler ve hislerimiz flapka ç›karma hareketimizle

uyum içinde de¤iflir. 

Sistemin bu iflleyifli bizim için çok önemlidir. Çünkü vücudumuza

giydi¤imiz k›yafetlerin, takt›¤›m›z aksesuarlar›n varl›¤›n› her an hissedi-

yor olmam›z, kuflkusuz son derece rahats›z edici olurdu. Bu nedenle deri-

mizin sabit uyar›lara adapte olmas› Rabbimiz’in çok büyük bir rahmetidir. 

AA¤¤rr››  vvee  aacc››  hhiisslleerriinniinn  hhiikkmmeettii::

A¤r› ve ac› hisleri, vücudumuzda bir dokunun hasara u¤rad›¤›n›

bildiren ikazlard›r. Sinir al›c›lar›m›zdan birkaç milyonu ac›lar› alg›lar,

ne kadar çok darbe al›rlarsa o kadar fliddetli uyar›l›rlar. Örne¤in baca-

¤›m›z› masan›n kenar›na çarpt›¤›m›zda ya da yerdeki k›r›k cam parça-
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Bacağımızı masanın kenarına çarptığımızda ya da yerdeki kırık cam parçası-
na bastığımızda ağrı ya da acı hissederiz. Ağrı ve acı hislerinin hayatımızda çok
önemli bir yeri vardır, çünkü bize vücudumuzda bir sorun olduğunu bildirirler.
Cildimizdeki alıcı hücreler bize zarar veren şeylere tepki verdiklerinde -beyni-
mize acil mesajlar gönderdiklerinde- ağrı ve acı hissederiz. Bunun üzerine biz
de, bu rahatsızlığı gidermek için birtakım tedbirler alırız.

Allah’›n Rahman ve Rahim S›fatlar›n›n Bir

Tecellisi: A¤r› ve Ac› Hisleri

fi‹DDETL‹ ACI KRON‹K ACI

1- Deriye ba-
tan çivi , si-
nir uçlar›n›
uyar›r. Sinir
uçlar› yara-
lanmaya tep-
ki olarak, si-
nir boyunca
alarm sinyali
gönderirler.
Söz konusu
sinyal, omu-
rilikte kimya-
sal mesaja
çevrilir.

1- Sinir uçlar›
bir yaralanma
ile uyar›ld›-
¤›nda, omuri-
li¤e ve beyne
yalanc› bir
alarm sinyali
gönderilir. Bir
sinir köküne
veya sinir lifi-
ne yap›lacak
bask› da ayn›
etkiyi olufl-
turur.

2- Kimyasal
sinir ileticile-
ri, bu ac› me-
saj›n› si-
napslar üze-
rinden bir si-
nirden di¤e-
rine geçirir-
ler. Böylece
sinyal beyne
kadar ulaflt›-
r›l›r.

2- Mesajlar›n
birikmesi,
omurilikteki
sinapslarda
yeni kimyasal
yollar olufltu-
rur. Bu da si-
nirleri gele-
cekteki ac›
mesajlar›na
karfl› çok da-
ha duyarl› ha-
le getirir.

3- Beyin zar›, ac›n›n yeri-
ni, özelliklerini ve fliddeti-
ni tespit ettikten sonra,
beyin bu ac›y› dindirmek
için sinyalleri bloke eden
mesajc›lar gönderir.

3- Kronik ac›, ac› mesajla-
r›n›n yok edilmesini en-
gelleyerek kiflide kontrol
kayb›na sebep olabilir.
Ac›daki art›fl hissi de bun-
dan kaynaklan›r.
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s›na bast›¤›m›zda a¤r› ya da ac› hissederiz. A¤r› ve ac› hislerinin haya-

t›m›zda çok önemli bir yeri vard›r, çünkü bunlar vücudumuzda bir so-

run oldu¤unu bildirirler. Cildimizdeki al›c› hücreler bize zarar veren

fleylere tepki verdi¤inde -beynimize acil mesajlar gönderdi¤inde- a¤r›

ve ac› hissederiz. Bunun üzerine biz de bu rahats›zl›¤› gidermek için

hemen önlem al›r›z.

Baz› hisler ac›, baz›lar› batma, baz›lar› yanma, baz›lar› da a¤r› flek-

lindedir. Batma hissi beyne en h›zl› flekilde -saniyede 30 metre h›zla- gi-

der. Bu hissi alg›layan al›c›lar›n yeri tam derinin d›fl katman›ndad›r. Yan-

ma veya ac› hislerinin sinyalleri ise beyne, batma hissine k›yasla daha

yavafl -saniyede 2 metre h›zla- giderler. 

Bu hislerin alg›lan›fl h›z›ndaki farkl›l›kta da büyük hikmetler var-

d›r. Örne¤in ilk önce keskin bir batma ac›s› hissetmemiz -örne¤in bir

ar›n›n i¤nesinden- sonra yavaflça yanma hissinin oluflmas› son derece

önemlidir. Çünkü batma hissi tehlikeye karfl› h›zl› bir koruma sa¤lar.

Bu da kuflkusuz sonsuz rahmet sahibi Rabbimiz’in hikmetli yarat›fl›-

n›n örneklerindendir.

YYaarraallaannmmaa  eessnnaass››nnddaa  aacc››  hhiissssiinniinn  

aazzaallmmaass››nn››nn  hhiikkmmeettii::

Baz› insanlar yaraland›klar› anda ve yaraland›ktan sonra bir süre

ac› hissetmezler. Böylece insan, yaral› oldu¤u halde kendisini koruyacak

veya tehlikeden kaçabilecek güç bulur. Ac› hissinin iletilmesi de sinir

hücreleri arac›l›¤›yla olur. Söz konusu hücreler, acı, sızı, a¤rı ve üzüntü-

yü yok eden, vücudu rahatlatan “endorfin” maddesi içerirler. Endorfin,

adeta beynimizin üretti¤i bir a¤r› kesicidir. Endorfin a¤r›n›n ilk hissedil-

di¤i anda salg›lan›r, ama ilk kriz atlat›ld›¤›nda etkisi geçer. Bu sayede

ciddi olarak yaralanan insanlar bile belli bir süre için fliddetli bir a¤r› his-

setmezler. A¤r› kesici ilaçlar da ayn› mant›kla ifllev görürler. Pek ço¤u

hastal›klar› ve yaralar› tedavi etmezler; bunlar sadece a¤r›y› hissetmemi-

zi engelleyen kimyasal madddelerdir. Yaralanma esnas›nda ac› hissinin

azalmas› Allah’›n insanlar üzerindeki rahmetinin bir örne¤idir. 
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IIflfl››kk  EEnneerrjjiissiinniinn  EElleekkttrrii¤¤ee  ÇÇeevvrriillmmeessii  vvee

GGöörrmmee  AAllgg››ss››

Görme olay› oldukça aflamal› bir biçimde gerçekleflir. Görme s›ras›n-

da, herhangi bir cisimden gelen ›fl›k demetleri (fotonlar), gözün önünde-

ki lensin içinden k›r›larak geçer ve gözün arka taraf›ndaki retinaya ters

olarak düflerler. Buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyaline dönüfltü-

rülen görme uyar›lar›, sinirler arac›l›¤› ile, beynin arka k›sm›ndaki görme

merkezi ad› verilen küçük bir bölgeye ulafl›rlar. Bu elektrik sinyali bir di-

zi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. 

Gözde, koni ve çubuk olarak ifade edilen iki çeflit al›c› hücre bu-

lunmaktad›r. Çubuklar ›fl›¤a karfl› öylesine hassaslard›r ki, soluk bir
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Her 2 ila 10 saniyede bir göz k›rpars›n›z.
Bu kelimelerin her birine odakland›kça
gözleriniz saniyede yüzlerce kez ileri geri
döner, retina bilgisayar benzeri on milyar
hesap yapar. Tüm bunlar öylesine kusur-
suz ifller ki, ço¤u zaman nas›l gördü¤ünü-
zü düflünmeye dahi gerek duymazs›n›z.
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›fl›kta dahi görüntünün oluflmas›n› sa¤larlar. Ancak normal gün ›fl›¤›n-

da afl›r› ›fl›ktan dolay›, herhangi bir sinyali iletemeyecek hale gelirler.

Koniler ise yüksek ›fl›kta ifllev gördüklerinden, gün ›fl›¤›nda görüntü-

nün oluflmas›n› sa¤larlar. 

Örne¤in televizyon ekran›na bakt›¤›n›zda, bilgiyi gözden beynimi-

ze ulaflt›rmak için 1 milyon sinir lifinden oluflan optik (görme ile ilgili)

sinire ihtiyaç vard›r.72 Gözlerin televizyondaki bir görüntü ile uyar›lma-

s› retinan›n ›fl›k al›c›lar›nda kimyasal bir tepkimeye neden olur. Bu tep-

kime sonucu retinadaki sinyaller optik sinirleri, optik sinirler de beyni

uyar›r. Beyinden gönderilen sinyaller de saniyede 100 metre h›zla gözle-

ri, ayak parmaklar›n›, ayak bileklerini, bacaklar›, omuzlar›, kollar›, bilek-

leri ve parmaklar› kontrol eden kaslar› uyar›r. Görüntünün alg›lanmas›

ile birlikte, koltu¤a yönelme, kumandan›n ses dü¤mesine basma gibi ha-

reketler gerçekleflir. 

‹nsan gözü, k›rm›z› ile mor aral›¤›ndaki de¤iflen renkleri alg›lar. Bu

aral›¤›n alt›ndaki k›z›l ötesi ›fl›nlar› ve üzerindeki ultraviyole ›fl›nlar›n›

alg›layamaz. Bu, son derece hikmetli bir yarat›l›flt›r. E¤er gözümüz bu

aral›ktaki ›fl›k dalga boylar›n› de¤il de, daha düflük dalga boylar›n› alg›-

lamaya ayarl› olsayd›, örne¤in radar ekran›ndaki gibi bulan›k bir görün-

tü ile muhatap olacakt›. E¤er gözümüz daha yüksek dalga boylar›n› al-

g›lamaya ayarl› olsayd›, bu sefer de röntgen filmindeki gibi görüntüler-

le yaflayacakt›k. Ancak Allah’›n rahmetiyle gözdeki hücreler ancak bu

dalga boylar›ndaki ›fl›¤› elektrik sinyaline çevirmekte ve böylesine renk-

li, detayl› bir görüntü görmemizi sa¤lamaktad›r. (Detayl› bilgi için bkz.

Gözdeki Mucize, Harun Yahya)

BBeeyyiinnddee  OOlluuflflaann  ÜÜçç  BBooyyuuttlluu  DDüünnyyaa

Beyin, nesnelerin uzakl›klar›n›n tespit edilmesinde de son derece

hassast›r. Her iki göz ayn› anda hareket etmelerine karfl›n, farkl› aç›larda

görüntü elde ederler. Gözlerin aç›lar› aras›ndaki bu farkl›l›klar ise bey-

nin, görülen nesnenin ne kadar uzakta oldu¤unu hesaplamas›na yar-

d›mc› olur. Beyne iletilen iki görüntü k›yaslan›r ve görüntünün derinli¤i

belirlenir; böylece siz de elinizdeki kitab› üç boyutlu bir görüntü içinde
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görürsünüz. E¤er bu özellik olmasayd›, herfleyi çift ve tek bir düzlem

üzerinde görürdük. Bu bak›mdan iki gözün görüfl alanlar›n›n farkl› aç›-

larda olmas› son derece hikmetli bir yarat›l›fl örne¤idir.

Bir tenis maç› izledi¤inizi düflünelim. Oyunculardan biri, a¤›n üze-

rinden geçen topa raketiyle karfl›l›k veriyor. Beyniniz size vuruflun nas›l

oldu¤u hakk›nda kanaat belirtiyor. Topu, a¤› ve raketi ayd›nlatan ›fl›k, siz

fark›nda olmadan efl zamanl› bir flekilde gözlerinize ulafl›yor. Bir raket ya

da bir tenis topu olarak alg›lad›¤›n›z fley, beyninizde çok say›da elektrik-

sel sinyalin ifl birli¤i yapmas›ndan oluflan bir görüntüdür ve her bir sinyal

beyindeki ilgili k›sma yöneltilir. Ancak beyninizde, bu tenis maç›n› nas›l

gördü¤ünüze iliflkin herhangi bir ipucu yoktur. Bilim adamlar› görüntü,

ses ya da koku verilerinin beynin ilgili k›s›mlar›na nas›l yans›t›ld›¤›n› aç›k-

lamaktad›rlar, ancak onlar› as›l flaflk›nl›k içinde b›rakan bu elektrik sinyal-

lerinin yeniden, orijinaline uygun olarak beyinde nas›l düzenlendi¤idir.

Gerald L. Schroeder görme olay›ndaki mucizevi yönlerden birkaç›-

n› flu ifadelerle dile getirmektedir:

Biyolojik bilgi transferi süreci hayranl›k verici bir hikayedir. Sadece bu

olaylar zincirinin tek bir parças›n› ele almak istersek, beyin gözdeki retina-

ya yans›t›lan iki boyutlu görüntünün üç boyutlu bir dünyay› temsil etti¤i-

ni nereden bilir? Çünkü görüntü bir dizi elektriksel uyar›ya dönüfltürülür

ve bunlar›n her biri... voltaj farklar›d›r... Bu akl› nereden alm›flt›r?73

Schroeder’in de vurgulad›¤› gibi, elektriksel uyar›lar›n bilgiyi flifre-

li olarak tafl›mas›, sonra bunlar›n maddesel dünyadakinin ayn›s› olarak

beynimizde yorumlanmas›, üstün bir akl›n ürünüdür. Yazar›n “Bu akl›

nereden alm›flt›r?” ifadesi ile dikkat çekti¤i akl›n gerçek sahibi ise, kufl-

kusuz hepimizi yaratan, görmemiz için gözler veren Rabbimiz’dir. Bu

gerçek Kuran ayetlerinde flu flekilde bildirilmektedir:

De ki: “Göklerden ve yerden sizlere r›z›k veren kimdir? Kulaklara

ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden ç›karan ve ölüyü diri-

den ç›karan kimdir? Ve iflleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: “Allah”

diyeceklerdir. Öyleyse de ki: “Peki siz yine de korkup-sak›nmaya-

cak m›s›n›z? ‹flte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’t›r. Öyleyse

haktan sonra sap›kl›ktan baflka ne var? Peki, nas›l hala çevriliyorsu-

nuz? (Yunus Suresi, 31-32)
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KKookkuu  MMoolleekküülllleerriinniinn  EElleekkttrriikk

SSiinnyyaalliinnee  ÇÇeevvrriillmmeessii

Koku alg›m›z›n iflleyifli de di¤er duyu organlar›m›z›n iflleyifline

benzer. Asl›nda burnumuzun d›flar›dan görünen bölümünün görevi sa-

dece bir kanal gibi, havadaki koku moleküllerini içeri almakt›r. Vanilya

veya gül kokusu gibi uçucu moleküller, burnun epitelyum denilen böl-

gesindeki titrek tüylerde bulunan al›c›lara gelir ve bu al›c›larda etkilefli-

me girerler. Koku moleküllerinin epitelyum bölgesinde yapt›klar› etkile-

flim, beynimize elektrik sinyali olarak ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri ise

beynimizde koku olarak alg›lan›r. 
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Burnun üst bölümünde çok say›da sinir hücresi içeren ve “koku epiteli” olarak ad-
land›r›lan iki küçük alan bulunur. Bu bölgeler koku alg›s›ndan sorumludur. Koku
ise havada molekül olarak dolafl›r. Nefes al›rken havadaki oksijenin yan› s›ra bu
moleküller de burna girerler. Havayla tafl›nan “koku molekülleri” burundaki al›c›la-
ra ulaflt›¤›nda burada bulunan hücreler uyar›l›r. Uyar›lan hücre, beyne bir elektrik
sinyali gönderir. Beyin koku molekülü ile de¤il, yaln›zca kendisine ulaflan elektrik
sinyali ile muhatap olur. Beynin elektrik sinyaliyle ilgili yapt›¤› yorumu insan koku
olarak alg›lar.
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Koku moleküllerinin yapt›¤› etkinin elektrik enerjisine dönüfltürül-

mesinde hayranl›k verici bir sistem ifller. Burundaki hassas zar üzerinde

50 milyon kadar sinir hücresi bulunmaktad›r. Her bir sinir hücresi pek

çok protein içerir. Bir koku molekülü, flekli uydu¤u sürece bu sinir hüc-

relerindeki protein moleküllerinden birine tutunabilir. Böylelikle bu böl-

gede elektriksel olarak bir kutuplaflma meydana gelir. Bu kutuplaflma

elektrik enerjisi meydana getirir ve alg›lanan kokuya ait elektrik sinyal-

leri, aln›n hemen alt›ndaki koku alma bölgesine ulafl›r. Burada farkl›

hücrelerden gelen bilgiler de¤erlendirilir ve çeflitli beyin yap›lar›na gön-

derilerek, “koku”nun kayna¤› belirlenir. (Detayl› bilgi için bkz. Koku ve
Tat Mucizesi, Harun Yahya)

Taze ekme¤in, bahçedeki güllerin, yeni biçilmifl çimenlerin, ya¤-

murdan sonraki topra¤›n, s›cak çorban›n, çile¤in, fleftalinin, maydano-

zun, kulland›¤›n›z sabunun, flampuan›n kokusunu ve buna benzer da-

ha pek çok kokuyu duyabilmenizi burnunuzdaki hassas yap›ya borç-

lusunuz. Pek çok insan gün içinde ne kadar çok koku duydu¤unu ve

bu kokular sayesinde cisimlerin fleklinin zihninde nas›l belirdi¤ini hiç

düflünmez. Oysa yedi¤iniz yeme¤in lezzet kazanmas›n› sa¤layan, ko-

ku alma duyunuzdur. Koku, cisimleri tan›man›zdaki önemli etkenler-

den bir tanesidir. 

Ald›¤›n›z her nefesle birlikte cisimlere ait kokular da burundan içe-

riye girer. ‹nsan burnu duydu¤u bir kokuyu 30 saniye içinde analiz ede-

cek ve yaklafl›k 3.000 de¤iflik kokuyu birbirinden ay›rt edebilecek müt-

hifl bir kapasiteye sahiptir.74

EElleekkttrriikk  SSiinnyyaalllleerriinniinn                

TTaatt  OOllaarraakk  AAllgg››llaannmmaass››

Tat alma sistemimiz, proteinleri, iyonlar›, kompleks molekülleri ve

pek çok kimyasal bilefli¤i analiz eder; bir ömür boyu durup dinlenmek-

sizin bizim ad›m›za çal›fl›r. Dil, adeta karmafl›k kimyasal analizler yapan

bir laboratuvar gibi faaliyet gösterir. Yedi¤imiz veya içti¤imiz her besin

çok say›da farkl› tat molekülünden oluflur. Herhangi bir tabak yemekte,
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yüzlerce veya binlerce ayr› kimyasal madde bulunur. Dilimizdeki tat al›-

c›lar› da bu farkl› molekülleri kusursuz bir do¤rulukla tahlil ederler. (De-

tayl› bilgi için bkz. Koku ve Tat Mucizesi, Harun Yahya)

Dilimizde bu analizin gerçekleflmesi için son derece özel bir tasar›m

vard›r. Vücudumuzun baflka hiçbir yerinde de¤il, sadece besinlerin sin-

dirimine bafllad›¤›m›z ilk aflamada -dilimizde- tat alma konusunda uz-

manlaflm›fl hücreler yer al›r. Bu hücreler besinlerin analizini yaparak,

bunlarla ilgili bilgileri beyine elektrik sinyali olarak ulaflt›r›rlar. Dilden

beyne ulaflan bu elektrik sinyallerinin lezzet olarak yorumlanmas› ise yi-

ne beynimiz taraf›ndan gerçeklefltirilir. 

Tat alma sistemimizdeki hücrelerin, tam olmas› gereken say›da,

yerde ve en ideal flekilde bulunmalar› da üstün bir yarat›l›fl örne¤idir.

Elektrik sinyallerini yorumlayan beynimizin, bize ne yedi¤imizi söyle-

mesi, her seferinde hatas›z olarak yediklerimizi ay›rt etmesi, üstelik bun-

lar›n kimyasal analizini yaparak ekfli mi, ac› m›, tatl› m› olduklar›n› bil-

dirmesi vücudumuzdaki yarat›l›fl mucizelerinden biridir.
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Sa¤da dile pürüzlü görünümünü veren papillan›n 60 kat büyütül-

müfl hali görülmektedir. Papillalar› oluflturan tat tomurcuklar›,

tüm dilde 10 bin kadard›r. Tat tomurcuklar›n›n her birinde ise 50

kadar tat hücresi bulunur.
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EElleekkttrriikk  SSiinnyyaalllleerriinniinn  SSeess  OOllaarraakk  

YYoorruummllaannmmaass››  vvee  ‹‹flfliittmmee  AAllgg››ss››

D›fl kulak, çevredeki ses dalgalar›n› kulak kepçesi ile toplay›p orta

kula¤a iletir. Orta kulak ise ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç ku-

la¤a aktar›r. ‹ç kulak da bu titreflimleri sesin yo¤unlu¤una ve s›kl›¤›na

göre elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Beyinde birkaç

yere u¤rad›ktan sonra mesajlar, son olarak bu sinyallerin iflleme koyulup

yorumland›¤› duyma merkezine iletilirler. Böylece duyma ifllemi de be-

yindeki duyma merkezinde gerçekleflir.

‹flitme alg›s›ndaki en flafl›rt›c› özelliklerden biri kulakta yer alan ka-

nallardaki 20.000 tüyün tepki verme h›z›d›r. Orta kanal, saniyede 256 de-

virle titreflir. Orta kula¤›n hemen üstündeki kanal, saniyede 512 devirle

ve bunun üstündeki kanal da, saniyede 1.024 devirle titreflir. Tüylerin

böylesine yüksek titreflimleri yorumlamaya elveriflli yap›s›, müzikteki

notalar aras›nda hassasiyetle ayr›m yapabilmemezi sa¤lar. Bu, bedeni-

mizdeki en hassas ve en h›zl› tepki sistemlerinden birini oluflturur.

Beynin kulaktan gelen ses titreflimlerini çözümlerken, sesi -konuflma-

c›n›n konuflma h›z›ndan, yüksekli¤inden veya aksan›ndan etkilenmeden-

kelimelere, bu kelimeleri de cümle parçalar›na çevirmesi gerekir. Ço¤u za-
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Titreflen hava moleküllerinden oluflan ses dalgalar› kulak za-
r›n› etkiler. Zarda oluflan titreflimler üç küçük kemikten mey-
dana gelen bir mekanizmay› harekete geçirir. Bu mekanizma
baflka bir zar› harekete geçirerek, titreflimleri tüylerle kapl›
olan s›v› dolu kanallara aktar›r. Kanaldaki tüycükler ses dal-
galar›ndaki bas›nç farkl›l›klar›na tepki göstererek, birtak›m
sinyallerin oluflmas›n› sa¤larlar. Bu sinyaller, Rabbimiz’in
rahmetiyle beyinde bir flark›n›n melodisi, rüzgar›n sesi, kap›
zili gibi büyük bir hassasiyetle yorumlan›r.

Tüycükler

Hücre

Duyu
korteksi

Koklea
sinir lifleri

Taban zar›

Ses dalgas›
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man kafam›z›n içerisindeki hayranl›k uyand›ran bu yorumlama sisteminin

hiç fark›nda olmay›z. Kulaktaki kompleks tasar›m bilim adamlar›n›n s›k

s›k övgülerini dile getirmelerine sebep olmufltur. Bunlardan biri flöyledir:

Mühendislik harikas›. ‹nsan vücudunda yer alan organlardan sadece birkaç

tanesi, kulak gibi küçücük bir alanda, çok fazla fleyi baflarmaktad›r. E¤er bir

mühendisin kula¤›n ifllevini taklit etmesi gerekse, yaklafl›k 16 cm3’lük bir ala-

na bir ses sistemi s›¤d›rmas› gerekirdi. Sözü edilen bu ses sisteminde ... genifl

çapl› bir mekanik çözümleyici, naklen yay›nlay›c› ve ses yükseltme birimi,

mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüfltüren çok kanall› bir sistem, hassas

bir hidrolik denge sa¤lama sistemi bulunmas› gerekecekti. Bu minyatürlefltir-

me mucizesini gerçeklefltirebilse bile, büyük olas›l›kla kula¤›n performans›na

eflit olmas›n› umut edemezdi. Kulak, menzilinin bir ucunda bir sis düdü¤ü-

nün alçak sesini, di¤er bir ucunda da bir jet motorunun keskin ba¤›rt›s›n›

duymaya göre kendini ayarlayabilir. Bu organ, kemanla çal›nan bir müzik ile

bir senfoni orkestras›ndaki viyolayla çal›nan bölümler aras›ndaki ince ayr›m›

yapabilir... Hatta uyku s›ras›ndayken bile kulak inan›lmaz bir etkinlikle ifllev-

lerini yerine getirir. Çünkü beyin, kulak yoluyla kendisine iletilen sinyalleri

yorumlayabilir ve seçebilir. Bir insan gürültülü bir trafikte veya komflusunun

televizyonunun yüksek sesiyle de uyuyabilir, sonra da alarml› bir saatin yu-

muflak sesiyle ise hemen uyanabilir.75

Kulak ayn› zamanda alg›da seçicili¤e sahiptir. Kula¤›n bu özelli¤i-

ni anlamak için gece vakti bir çocu¤un a¤lama sesini duydu¤unuzda

olanlar› düflünebiliriz. Ses sinyali beynin ilgili bölgesine gönderilir ve

burada ad›m ad›m deflifre edilir. Ne tür bir ses oldu¤u, kime ait oldu¤u

gibi bilgiler tespit edilir. Uzun süreli bir haf›zaya sahip oldu¤unuz için

bu ses size tan›d›k gelir ve bunun çocuklar›n›zdan birine ait oldu¤unu

anlars›n›z. Bu bilgi ile beraber beyniniz art›k çocu¤unuzun yard›m iste-

di¤ini bilir ve bir acil durum yafland›¤›n›n sinyalini gönderir. Buna ba¤-

l› olarak, vücudu harekete geçirmek için adrenalin ak›fl›n›n sa¤lanmas›

gibi haz›rlay›c› reaksiyonlar gerçekleflir. Tüm bunlar hareketsiz bedeni-

nizi hareket için teflvik eder ve siz, çocu¤un yata¤›na do¤ru harekete ge-

çersiniz. Ayr›ca size çocu¤un yata¤›n›n nerede oldu¤unu söyleyen haf›-

zan›z devreye girer. Son derece sade olarak aktard›¤›m›z bu alg› ve ha-

reketler zinciri, mucizevi biyokimyasal, biyoelektriksel ifllemler içerir.
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Bütün bunlar her biri binlerce terminale sahip olan yüz binlerce aksonun

bir katrilyon (1.000.000.000.000.000) lifle karfl›l›kl› ba¤lant›ya geçmesi so-

nucunda gerçekleflir. Beyniniz sinyalleri deflifre etmek için analizler ya-

parken, siz bunun hiç fark›na varmazs›n›z. Peki tüm bunlar› alg›layan

bir et y›¤›n› olabilir mi? ‹flte bu soru ön yarg›s›z bilim adamlar›n› da dü-

flünmeye sevk etmektedir. Bunlardan biri olan Gerald L. Schroeder iflit-

me alg›s› ile ilgili flunlar› sorgulamaktad›r:

Ve s›rada zor sorunun zor k›sm› var: Müzik sesi. Ses dalgalar›, kulak zar›-

na çarparak ... beyin korteksinde kimyasal olarak depolanm›fl biyoelektrik

sinyallere dönüflür. Fakat sesi nas›l duyabiliyorum? Beyinde depolanm›fl

bilgi de dahil olmak üzere buraya kadar olay tamam›yla biyokimyasald›r.

Ne var ki ben biyokimyay› duymam. Sesi duyar›m. Kafam›n içinde bu ses

nerede olufluyor? Veya görüntü; ya da koku? Bilinç nerededir? Karbon,

hidrojen, nitrojen, oksijen vb. gibi maddelerden hangisinin dura¤an atom-

lar›, kafam›n içerisinde bir düflünce üretebilecek ya da bir flekil yaratabile-

cek kadar ak›ll› hale gelebilir ki? Bu sakl› biyokimyasal bilgi kodlar›n›n na-

s›l hat›rland›¤› ve bilinçte tekrar nas›l canland›r›ld›¤› bir muamma olarak

kalmaya devam etmektedir.76

Schroeder’in “bir muamma” tan›mlamas› yanl›flt›r. Elbette d›fl dünya-

y› alg›layan bir et parças› olan beyin de¤il, Allah’›n insana vermifl oldu¤u

Ruh’tur. ‹nsan zihni biyokimyasal ifllemlerin bir sonucu de¤il, Allah’›n in-

sana vermifl oldu¤u bir nimettir. Rabbimiz bir ayette flöyle buyurmaktad›r:

Sonra onu ‘düzeltip bir biçime soktu’ ve ona Ruhundan üfledi. Sizin

için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az flükrediyorsunuz?

(Secde Suresi, 9)

DDeennggee  vvee  hhaarreekkeett

Aral›ks›z yer çekimi olmas›na ra¤men nas›l ayakta durabiliyorsu-

nuz? Düflmeden kendi etraf›n›zda aniden nas›l dönebiliyorsunuz? 

‹ç kula¤›n giriflindeki organlar, kafan›n hareketi ve pozisyonu hak-

k›nda beyne bilgi yollayarak dengenin elde edilmesine yard›mc› olurlar.

Bafl›n hareketi kanallardaki s›v›n›n hareket etmesine ve tüycüklerin e¤il-

mesine sebep olur; e¤ilen tüycükler beyne do¤ru giden mesajlar› baflla-
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t›rlar. Ancak bu kanaldaki dokular farkl› hareketlere ayr› tepki verirler.

Bir tanesi afla¤› yukar› harekete çok hassast›r, bir tanesi yanlara do¤ru

olan harekete ve di¤eri de e¤ilme hareketine hassast›r. 

‹ç kula¤›m›z›n içinde “vestibüler sistem” ad› verilen özel bir mekaniz-

ma vard›r. Dengemizi sa¤lamam›za yard›m eden bu sistem hangi yöne ha-

reket etti¤imizi de bildirir. Vestibüler sistem “yar›m daire kanallar›” ad› ve-

rilen ve özel bir s›v›yla dolu üç tünelden oluflur. Her kanalda tüylerle kap-

l› birer bölge bulunur. Bu tüyler al›c› hücrelerdir ve hareket etti¤imiz za-

man kanallardaki s›v›, tüylerin üzerinden akarak onlar› büker. Bu bükülme

beyne gönderilen elektrik sinyallerine dönüfltürülür. Beynimiz bu sinyalle-

ri çözümleyerek o s›rada ne yapt›¤›m›z› ve konumumuzu bilir.

Kimi zaman dengenizi kaybetmenizin sebebi iç kulakta yaflanan

sars›nt›d›r. Bafl›n›z› e¤di¤inizde ya da sa¤a sola çevirdi¤inizde bu kanal-

lardaki tüyler e¤ilmeye bafllar, tüylerdeki bu durum bu tüylerin bafl›n ve

kanal›n hareketlerine oranla saniyenin küçük bir yüzdesinde harekete

geçmesine neden olur. Tüylerin harekete geçmesiyle birlikte her bir tü-

yün taban›nda var olan sinirlerde gerçekleflen

kimyasal reaksiyonlar sonucunda, bilgiyi
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yorsunuz? Düflmeden kendi
etraf›n›zda aniden nas›l döne-

biliyorsunuz? ‹ç kula¤›n giriflin-
deki organlar, kafan›n hareketi ve

pozisyonu hakk›nda beyne bilgi yollayarak
dengenin elde edilmesine yard›mc› olurlar.
Kafan›n hareketi kanallardaki s›v›n›n hareket
etmesine ve tüycüklerin e¤ilmesine sebep
olur; e¤ilen tüycükler beyne do¤ru giden me-
sajlar› bafllat›rlar. Kanallar› oluflturan üç düz-
lem birbirlerine dik olarak yerleflmifltir, bu
yüzden de farkl› hareketlere ayr› tepki verir-
ler. Bir tanesi afla¤› yukar› harekete çok has-
sast›r, bir tanesi yanlara do¤ru olan harekete
ve di¤eri de e¤ilme hareketine hassast›r. 



duyu sistemine aktaran elektrokimyasal sinyaller üretilir. Daha sonra da

beyin, bu sinyalleri vücudun durufluna iliflkin bilgiyle -bacak eklemleri-

nin aç›s›, görüntümüzle ilgili sinyaller, kaslardaki kas›lmalar gibi- birlefl-

tirerek vücutta gerçekleflen sendelemeyi fark eder. 

Kulaktaki bu sistem gözlerdeki, boyundaki, kaslardaki ve ba¤lardaki

sinir al›c›lar› ile beraber çal›fl›r; bunlar›n hiçbiri tek bafl›na insan› dengede

tutmak için yeterli de¤ildir. Durmakta olan bir trenin penceresinden d›flar›

bak›p, bir baflka trenin uzaklaflt›¤›n› gördü¤ünüzde, gözleriniz sanki hare-

ket ediyormuflsunuz gibi bilgi verecektir. Ancak vücudunuzdaki di¤er si-

nir al›c›lar› size bunun aksini bildirerek, çevreyi do¤ru alg›laman›z› sa¤lar.

Böylece sizin sabit, di¤er trenin hareket halinde oldu¤unu anlars›n›z. 

Elbette ki burada “beyin bu verileri birlefltirir” diyerek k›saca tan›m-

lad›¤›m›z ifllem, asl›nda her bir hücrenin ve bir milyardan fazla aksonun

sinyal aktar›m›ndaki kusursuz iletiflim a¤› neticesinde gerçekleflmektedir.

Vücudumuzun denge mekanizmas› bilinçli bir yarat›l›fl›n ürünüdür.

Kuran'da flu flekilde bildirilmektedir:

Göklerin ve yerin mülkü Allah’›nd›r. Allah, herfleye güç yetirendir.

(Al-i ‹mran Suresi, 189)

BBeennzzeerr  SSiinnyyaalllleerr  BBiirrbbiirriinnddeenn  ÇÇookk  

FFaarrkkll››  MMeessaajjllaarr››  NNaass››ll  TTaaflfl››rr??

Buraya kadar duyu organlar›m›z›n iflleyiflini ve baz› mucizevi özel-

liklerini aktard›k. Tüm duyu organlar›m›zdaki ortak yön, d›flar›dan al-

d›klar› uyar›c›lar› elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyindeki ilgili du-

yu merkezine aktarmalar›yd›. ‹flte bu noktada çok flafl›rt›c› bir gerçek

karfl›m›za ç›kar: Beynin duyu organlar›ndan ald›¤› mesajlar›n tümü ay-

n› tür uyar›lardan meydana gelmektedir. Beynin çeflitli merkezlerine

ulaflt›r›lan bu uyar›lar›n hepsi elektrik ak›mlar› fleklindedir. Birbirinin

ayn› olan elektriksel ak›mlar›n, birbirinden çok farkl› bilgiler içermesi ve

beynin farkl› merkezlerinde farkl› etkilere sebep olmas› son derece hay-

ret verici bir durumdur. Susan Greenfield ‹nsan ve Beynimiz adl› kitab›n-
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da bu ola¤anüstü duruma flöyle dikkat çekmifltir:

Görsel kortekse gelen elektrik sinyalleri görme olarak alg›lan›rken, beynin

somatik-duyusal korteks ya da iflitme korteksi gibi farkl› bir bölümüne ge-

len tamamen ayn› türden elektrik sinyallerinin neden dokunma ve duyma

olarak alg›land›¤›, beynin bir di¤er flafl›rt›c› ve gizemli yönüdür.77

Greenfield’in “gizemli” olarak ifade etti¤i gerçek, asl›nda son dere-

ce aç›kt›r: Duyu organlar›m›z›n iflleyifli, bedenimizin tüm di¤er fonksi-

yonlar› gibi kusursuz bir yarat›l›flla var edilmifltir. Yüce Rabbimiz ayn›

kara topraktan birbirinden çok farkl› renklerde, tatlarda, kokularda bit-

kiler, meyveler ç›kard›¤› gibi, birbiriyle ayn› elektrik sinyallerinin beyni-

mizde birbirinden tamamen farkl› flekillerde alg›lanmas›n› sa¤lamakta-

d›r. Bu sayede d›fl dünyadaki renkleri, kokular›, tatlar› kusursuz flekilde

hissedebilmekteyiz.
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Beynin Lisan›: Elektrik Sinyalleri
Ifl›k, retinadaki bir hücreye çarpt›¤›nda ya
da ses dalgas› kulaktaki bir al›c› hücreyi

uyard›¤›nda al›c› hücre bu uyar›y› elektrik
sinyallerine -beynin lisan›na- döndürür.
Bu dönüflüm ya da tercüme çok h›zl›,
kusursuz ve bilim adamlar›n› cevaps›z

b›rakacak düzeyde komplekstir.



SSoonnuuçç::  ZZiihhnniimmiizzddee  YYaarraatt››llaann  

AAllgg››llaarr  DDüünnyyaass››

Bu bölümde bahsetti¤imiz, duyu organlar›n›n toplad›¤› sinyalle-

rin beynimizdeki alg›lanma flekli, bize önemli bir gerçe¤i daha göster-

mektedir: Biz d›fl dünyan›n kendisi ile birebir muhatap olamay›z. Mad-

de -biz görsek de görmesek de- d›flar›da vard›r. Ancak biz maddenin

asl›na hiçbir zaman ulaflamay›z. Bizim muhatap oldu¤umuz dünya

elektrik sinyallerinin beynimizdeki yorumlar›ndan ibarettir. (Detayl›

bilgi için bkz. Hayalin Di¤er Ad›: Madde, Harun Yahya; ‹dealizm, Matrix
Felsefesi ve Maddenin Gerçe¤i, Harun Yahya)

Bizim “d›fl dünya” olarak alg›lad›klar›m›z, önceki sayfalarda de-

¤indi¤imiz gibi, yaln›zca elektrik sinyallerinin beyinde yaratt›¤› etki-

lerdir. Pencerenizden gördü¤ünüz gökyüzünün mavisi, oturdu¤unuz

koltu¤un yumuflakl›¤›, içti¤iniz kahvenin kokusu, yedi¤iniz etin lezze-

ti, duydu¤unuz telefon sesi, tüm yak›nlar›n›z, hatta bedeniniz elektrik

sinyallerinin beyninizdeki yorumudur. Massachusetts Institute of

Technology’de nükleer fizik profesörü olan Gerald L. Schroeder, bu

gerçekten flöyle bir örnekle bahsetmektedir:

... Ayak parmaklar›n›z› k›m›ldat›n. Onlar› hissediyor musunuz? Fakat on-

lar› nerenizde hissediyorsunuz? Ayak parmaklar›n›zda de¤il. Ayak par-

maklar› hiçbir fley hissetmez. Onlar› beyninizde hissediyorsunuz. Vücu-

dundaki bir uzvu kesilen biri, kesilen bu parçay› hissetmeye -beyinde- de-

vam etti¤ini size anlatabilir. Beyin, tüm alg›lar› kaydeden ve sonra bu al-

g›lar›, vücudun ilgili bölümüne ait zihinsel bir görüntü olarak aksettiren

çeflitli haritalara sahiptir. Fakat bize ayak parmaklar›m›z› sanki aya¤›m›z-

da hissediyormufluz gibi gelir. Ve bu durum sadece ayak parmaklar›yla

da s›n›rl› de¤ildir. Gerçekli¤in tamam›, gördü¤ümüz ve hissetti¤imiz,

koklad›¤›m›z ve iflitti¤imiz herfley, beyinde planlan›r ve daha sonra bu

kaydedilmifl alg›lar beyin kabu¤u ad› verilen 2-4 milimetre kal›nl›¤›nda-

ki, burufluk gri tabakadan bilincimize ulafl›r, geri kalan ifllemler ise beyni-

mizin en üst noktas›nda tamamlan›r. Bizim d›fl›m›zda, dünyada bir ger-

çeklik mevcuttur, fakat tecrübe etti¤imiz -her dokunufl ve her ses, her gö-

rüntü, her koku ve tat- kafam›z›n içinde ortaya ç›kar.78
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Bu bölümde vard›¤›m›z sonuç bilimsel olarak ispatlanm›fl bir gerçektir.

Bir kimsenin apaç›k delillere ra¤men maddenin d›flar›daki asl›yla muhatap

oldu¤una inanmas› ise, televizyonda gösterilen bir filmdeki karakterlerin

gerçekten yaflad›klar›na inanmaya benzer bir durumdur. 

Peki maddenin asl›na iliflkin bu gerçek bize ne düflündürmelidir?

Kapkaranl›k bir mekanda, bir göze, retinaya, merce¤e, göz sinirlerine,

göz bebe¤ine ihtiyaç duymadan, elektrik sinyallerini rengarenk bir bahçe

olarak gören, bu gördü¤ü manzaradan zevk alan kimdir? 

Hiçbir sesin giremedi¤i beyinde, bir kula¤a ihtiyaç duymadan, elektrik

sinyallerini hofluna giden bir melodi olarak duyan, bundan zevk alan kimdir? 

Beynin içinde bir ele, parmaklara, kaslara ihtiyaç duymadan elektrik

sinyallerini kadifenin yumuflakl›¤› olarak hisseden kimdir? 

S›cakl›k, so¤ukluk, k›vam, biçim, derinlik, uzakl›k gibi dokunma du-

yular›n› asl›n›n ayn›s› olarak beyinde kim yaflamaktad›r? 

Hiçbir kokunun giremedi¤i beynin içinde, çeflit çeflit çiçeklerin koku-

sunu kim ay›rt etmektedir ya da sevdi¤i yeme¤in kokusunu duyunca iflta-

h› aç›lan kimdir? 

Beynin içinde oluflan bu görüntüleri, bir televizyon ekran›ndan izler

gibi izleyen, izledikleri ile sevinen, üzülen, heyecanlanan, hoflnutluk du-

yan, telafllanan, merak eden kimdir? 

Tüm gördüklerini ve hissettiklerini yorumlayacak bilinç kime aittir?

Ve bu görüntüleri izleyen, düflünen, sonuç ç›karan, karar veren bilinç sahi-

bi varl›k kimdir? 

Bütün bunlar› alg›layan›n, fluursuz atomlar›n oluflturdu¤u, su, ya¤

protein gibi maddelerden meydana gelen beyin olamayaca¤› aç›kt›r. Ak›l

ve vicdan sahibi her insan, hayat› boyunca yaflad›¤› olaylar› beyninin için-

deki ekranda izleyen varl›¤›n, “ruhu” oldu¤unu hemen anlayacakt›r. Her

insan göze ihtiyaç duymadan görebilen, kula¤a ihtiyaç duymadan duyabi-

len, beyne ihtiyaç duymadan düflünebilen bir ruha sahiptir. Ruhun muha-

tap oldu¤u alg›lar evrenini yaratan ve her an yaratmaya devam eden ise,

Yüce Allah’t›r. Bir ayette flöyle buyurulmaktad›r:

Gerçek flu ki size Rabbinizden basiretler gelmifltir. Kim basiretle-gö-

rürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhi-

nedir... (En’am Suresi, 104)
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Rüyadan Farks›z Hayat›m›z

Peki rüyalar ile “gerçek hayat” arasındaki fark nedir? Rüyalar, gerçek ha-
yat dediğimiz algılara göre çoğu zaman mantıksal yönden tutarsız ve düzen-
sizdir. Ama bunun dışında, teknik olarak, rüya ile “gerçek hayat” arasında
fark yoktur. Çünkü her ikisi de, beynin içindeki algı merkezlerinin uyarılma-
sı yoluyla oluşur. Ansiklopedik bir kaynakta, rüyanın da aynı şekilde yaşandı-
ğı şöyle anlatılır:

Rüya görmek, diğer tüm zihinsel işlemler gibi, beynin ve aktivitelerinin bir ürünüdür.

Bir insan ister uyanık isterse uykuda olsun, beyin daimi olarak elektriksel dalgalar ve-

rir. Bilim adamları bu dalgaları “elektroensephalograf” adı verilen bir cihazla ölçerler.

Uykunun büyük bölümünde, beyin dalgaları geniş ve yavaştır. Ama bazı zamanlarda,

daha küçük ve hızlı hale gelirler, gözler sanki rüya gören kişi bir seri olayı seyrediyor-

muş gibi oldukça hızlı hareket etmeye başlar. Uykunun REM (Rapid Eye Movement-

Hızlı Göz Hareketi) denen bu kısmı, rüyaların çoğunun oluştuğu bölümdür. Eğer kişi

REM sırasında uyandırılırsa, gördüğü rüyanın detaylarını büyük olasılıkla hatırlayacak-

tır… REM uykusu sırasında, beyinden kaslara sinyal gönderen sinir yolları bloke olur.

Dolayısıyla rüyalar sırasında beden hareket etmez. Ayrıca serebral korteks (beynin

yüksek zihinsel işlevlerle ilgili kısmı) REM sırasında, rüya görülmeyen uyku bölümle-

rine göre çok daha aktiftir. Korteks, beynin “beyin sistemi” adı verilen bölümünden

gelen sinir hücrelerinin taşıdığı uyarılar tarafından harekete geçirilir.1

Burada anlatılanlar şunu göstermektedir; gerçek hayat da rüya gibi bey-
nimizin ilgili merkezlerine gelen impulsların (uyarıların) yorumlanmasıyla olu-
şan bir algılar bütünüdür. 
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Allah’›n Üzerimizdeki Bir Korumas›: 

Dikkat Mekanizmas›
Beyin vücudun alarm sisteminin başladığı yerdir. Tetikte olmak da beynin

tehlike anında kullandığı özel bir mekanizmadır. Eğer beyin tehdit oluşturabile-
cek bir uyarı alırsa -çalılıktaki bir hışırtı gibi- adrenalin salgılanır. Bu da tüm ge-
reksiz aktiviteleri durdurarak, beyni alarma geçmiş bir tarayıcıya dönüştürür.
Aynı zamanda vücut aktivitesini de yavaşlatmaya başlar: Kalp atışı yavaşlar, ne-
fes almalar derinleşir ve sessizleşir.

Beyin reaksiyon göstereceği bir şeyi tetikte bekler. Sabit olarak çevreden
gelen uyarıları alabilmek için etrafı tarar. Bu işlem daha çok beyindeki otoma-
tik mekanizma tarafından yapılır. 

Vücudumuzdaki bu dikkat mekanizması da
Rabbimiz’in üzerimizdeki bir korumasıdır. Biraz
dikkat dağınıklığı olduğunda sakatlanma, yanlış
anlama, hatırlama güçlüğü gibi pek çok so-
runla karşılaşırız. Ancak özellikle gerekli an-
larda dikkatin keskinleşmesi, vücudun te-
tikte olması sağlığımızı korumamız,
çevremizle uyum içerisinde yaşa-
yabilmemiz için çok önemli-
dir. Rabbimiz'in bu sınırsız
koruması bir ayette şöyle
bildirilmektedir:

... Doğrusu benim
Rabbim, herşeyi
gözetleyip-koru-
yandır. (Hud Su-
resi, 57)
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nsan vücudunun anne karn›ndaki geliflimi

t›pk› bir binan›n inflas› gibi bir plan do¤rul-

tusunda gerçekleflir. Ancak bu plan bildi¤i-

miz tüm planlardan çok daha kapsaml›d›r. Bu

plana, kullan›lacak tüm malzemelerin tasar›m›,

hangi malzemenin ne kadar miktarla, ne zaman, nerede, hangi s›ra

ile kullan›lacaklar› da dahildir. Nas›l ki bir binan›n inflaat›nda elekt-

rik, su tesisat›n› önceden hesaba katman›z gerekirse, insan bedeninin

inflas› s›ras›nda da altyap›y› oluflturacak sistemlerin önceden düflü-

nülmesi, inflan›n bu detaylara göre gerçeklefltirilmesi gerekir. ‹flte bu

sistemlerden biri de vücudumuzdaki elektrik tesisat›d›r. Elektrik te-

sisat›n›n oluflumu s›ras›nda, sistemin yap› tafllar› olan nöronlar›n vü-

cudun her noktas›na ulaflacak flekilde sinir lifleri olufl-

turmas›, bu liflerin tüm vücuda yay›lmas›,
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yine bu sinir liflerinin komuta merkezi olan beyinle ba¤lant›s›n›n kurulma-

s›, omurga bofllu¤unun omurili¤in geçece¤i flekilde aç›lmas›, nöronlardan

bir k›sm›n›n beynin fonksiyonlar›n› yerine getirecek flekilde organize olma-

s› ve daha bunlar gibi say›s›z detay göz önünde bulundurulmal›d›r. 

Ancak hücrelerin elinde ne böyle bir plan ya da proje ne de onlar›

yönlendirecek bilinçli bir inflaat mühendisi ya da bir mimar yoktur. Fakat

yine de hücreler, insan›n hangi bölümünü ne zaman, ne flekilde yapacak-

lar›n›, ne zaman durmalar› gerekti¤ini çok iyi bilirler. Programlanm›fl fle-

kilde hareket eden hücreler hem malzemelerini kendileri üretir hem mü-

kemmel bir plan do¤rultusunda organize olur hem de inflaat› bizzat ken-

dileri gerçeklefltirirler. Bu ola¤anüstü planlaman›n, fluursuz hücre y›¤›nla-

r› taraf›ndan kendi kendine yap›ld›¤›n› iddia etmek kuflkusuz ak›l d›fl› bir

iddiad›r. Bafl›bofl bir flantiyede plan› belli olsa, hatta malzemeleri haz›r ol-

sa dahi, kendili¤inden sa¤lam bir yap›n›n meydana ç›kmas› imkans›zd›r.

Vücudumuzdaki bu kusursuz düzen Allah'›n tasar›m›d›r ve bu inflaat

Allah'›n hücrelere ilham› ile gerçekleflmektedir:

‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor? Kendisi,

ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir alak (embriyo)

oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir 'düzen içinde biçim' verdi. Böy-

lece ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›ld›. (K›yamet Suresi, 36-39)

KKuussuurrssuuzz  ‹‹nnflflaaaatt››nn  ZZaammaann  ÇÇiizzeellggeessii

Anneden gelen yumurta ve babadan gelen sperm hücresinin birlefl-

mesi ile yepyeni bir insan› oluflturacak ilk hücre meydana gelir. (Detay-

l› bilgi için bkz. ‹nsan›n Yarat›l›fl Mucizesi, Harun Yahya) Bu mucizevi ge-

liflimin ilk aflamas›nda hücreler bölünmeye bafllar ve say›ca milyonlara

ulafl›rlar. Anne karn›nda bafllang›çta bir et parças› görünümünde olan

hücreler bölünmeye devam ederek ve gruplaflarak, ›fl›¤a karfl› hassas göz

hücrelerini, ac›y›, tatl›y›, a¤r›y›, s›ca¤›, so¤u¤u alg›layacak sinir hücrele-

rini, ses titreflimlerini hissedecek kulak hücrelerini, besinleri sindirecek

sindirim sistemi hücrelerini ve bunun gibi daha pek çok doku ve orga-

n›n yap› tafllar›n› oluflturmaya devam ederler. 
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Bir insan embriyosunda ilk

belirginleflen k›s›m merkezi sinir

sistemidir. Bu k›s›m daha sonra

geliflerek beyni ve omurili¤i mey-

dana getirir. Döllenmeden sadece

iki buçuk hafta sonra embriyo

üzerinde hücrelerin kenardan içe-

ri do¤ru hareket etmesi ile birlikte

belli belirsiz bir çukur oluflur.

Üçüncü haftaya gelindi¤inde, bu

çukur kapanarak sinir sistemine

ait silindir bir tüp ortaya ç›kar›r.

Embriyonun uzunlu¤u ise hala

iki milimetreden daha azd›r.

Üçüncü ya da dördüncü

haftada kalp atmaya bafllar, an-

cak bu beyinden ya da merkezi

sinir sisteminden gelen uyar›lar

arac›l›¤›yla olmaz. ‹leride kafay›

oluflturacak olan, beynin hemen

yan›ndaki bölgeden gelen uyar›-

lar arac›l›¤›yla atmaya bafllar.

Bundan yaklafl›k bir gün

sonra, iki fliflkinlik beyinden ç›k›n-

t› yapmaya bafllar, bu ç›k›nt›lar

ileride gözleri oluflturacakt›r.

Gözler, bir anlamda, beynin d›fla-

r›dan görülebilen uzant›lar›d›r. 
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Döllenmeden dokuz ay sonra, beynimizi oluflturacak nö-

ronlar›n ço¤u uygun beyin bölgesine geçmek üzere ço-

¤alm›flt›r. Hedefe vard›klar›nda, her bir nöron etkili bir

flekilde köklerini afla¤›ya do¤ru uzat›r ve sinirsel bir dev-

re oluflturarak komflu nöronlarla iletiflim kurmaya bafllar.

Yumurtan›n spermle döllenmesi, hücre za-

r›ndaki potansiyel elektri¤in de¤iflmesiyle

bafllar. Sperm hücresi ana rahminde yumur-

ta ile birleflirken, tam o anda yumurtadaki

iyon kanallar› aktif hale gelir. Yumurta hüc-

resinin zar›ndaki potansiyel elektri¤in de-

¤iflmesi sonucu, di¤er sperm hücreleri içe-

riye giremezler. Vücudumuzdaki elektriksel

denge daha yarat›l›fl›n ilk evresi olan döl-

lenme sürecinde de çok büyük önem tafl›r.
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Otuz beflinci güne gelindi¤inde, yetiflkin bir insanda bilinçli düflün-

cenin merkezi kabul edilen beyin kabu¤u (korteks) gözle görülebilir bir

hal al›r. Beyin yavafl yavafl büyümeye bafllar; bu, y›llarca devam edecek

olan bir sürecin bafllang›c›d›r. Beynin do¤um an›ndaki kütlesi bir yetifl-

kinin dörtte biri kadard›r. Bu büyüklük kuflkusuz son derece hikmetlidir.

Bu, bebe¤in bafl›n›n do¤um an›nda geçebilece¤i büyüklü¤ün s›n›r›d›r.

Do¤umdan sonraki alt›nc› ayda, bebe¤in kafatas› gerçek boyutunun ya-

r›s› kadar, ikinci y›l›n sonunda ise bir yetiflkin kafas›n›n dörtte üçü bü-

yüklükte olur. Dördüncü y›lda, insan beyni do¤um s›ras›ndakinin dört

kat› büyüklükte, yani 1.400 cm3 kadard›r. fiuursuz hücreler y›¤›n›n›n, an-

nenin vücudundan ç›kabilmek için en fazla ne kadar büyümesi gerekti-

¤ini bilmesi, bunu kusursuzca ayarlamas› elbette ki mümkün de¤ildir.

Buradaki fluurlu hareket, hücrelerin Rahman ve Rahim olan Allah'›n il-

ham› ile hareket ettiklerinin göstergelerinden sadece biridir.

Embriyonun anne karn›ndaki gelifliminde 5. haftadan itibaren olu-

flan omurilikte, çok süratli bir flekilde saniyede 5.000 tane nöron üretilir.79

Bu bölgede daha sonra beyin oluflacakt›r. Do¤um an›na kadar beyinde-

5.Hafta

Sinir sisteminin

oluflumu:

5. haftadan itibaren

embriyonun üst bö-

lümündeki hücre-

ler, gövdenin orta

hatt›n›n etraf›nda

kal›nlaflmaya bafl-

lar. Burada iki kat-

man ve aralar›nda

bir tüp oluflur. Bu

d›fl bölümün, omu-

rili¤in ve sinir lif-

lerinin ç›kt›¤› bey-

nin ilk halidir.



ki nöronlar›n say›s› yüz milyara ulafl›r.80 Beyin hücrelerinin büyük k›sm›

embriyonun ilk befl ay›nda oluflur ve her biri do¤umdan önce beyinde

olmalar› gereken yerde konumlar›n› alm›fl olurlar. Büyük bir h›zla olu-

flan hücreler bir süre sonra merkezi sinir sisteminin uzant›lar›n› olufltur-

mak üzere, daha uzaklara göç etmeye bafllarlar. Elbette ki "göç" eylemi

fluursuz bir hücre için ola¤anüstü bir yetenektir. Bir hücrenin belli bir

noktaya ilerleme ihtiyac› hissetmesi, bunun için yönünü belirlemesi, yo-

lunu flafl›rmadan bulmas›, gitmesi gereken yere geldi¤inde ilerlemeyi

durdurmas› son derece hayret ve hayranl›k verici bir durumdur. Gözü

ya da beyni olmayan ya¤ ve proteinden oluflan bir hücrenin kendi ken-

dine göç etme karar› almas›, üstelik bu hareketi için belli bir amaç tafl›-

mas› mümkün de¤ildir. Bu, Allah'›n üzerimizdeki hakimiyetinin bir gös-

tergesi, ilminin detaylar›n›n say›s›z örne¤inden yaln›zca bir tanesidir.

Her bir nöronun, sinir sistemi içinde kendisi için ayr›lm›fl olan he-

def yerini tam olarak bulmas› flartt›r. Bu yüzden genç nöronlar›n yollar›-

n› bulabilmeleri için mutlaka bir rehbere ihtiyaçlar› vard›r. Bu rehberler,

omurili¤in ve beynin geliflme alan› aras›nda bir tür kablo fleklinde uza-

nan özel hücrelerdir. Nöronlar üretildikleri yerden ç›k›p bu rehberlere

tutunarak göç ederler ve kendileri için ayr›lm›fl olan yerleri anlayarak,

oraya yerleflirler. Hemen ard›ndan ise uzant›lar meydana getirerek di¤er

nöronlarla ba¤lant› kurarlar. Hücrelerin her biri hedefleri olan organa

do¤ru h›zla yol almaya bafllar. Nöronlara bu seyahatleri boyunca, "gliyal

hücre" denilen bir trilyon destek hücresi efllik eder. Peki ama nöronlar

oluflur oluflmaz böyle bir yolculu¤a ç›kacaklar›n› nereden bilmektedir-

ler? Bu yolculuk s›ras›nda hedeflerini bulmak için bir rehber kullanma-

lar› gerekti¤ine ve birbirleriyle ne tür bir ifl birli¤i yapacaklar›na nas›l ka-

rar vermektedirler? Nöron dedi¤imiz varl›klar sonuçta gözle görüleme-

yecek küçüklükte, atomlardan ve moleküllerden oluflan hücrelerdir. On-

lar›n böylesine fluurlu bir flekilde yerleflmeleri kendi karar ve iradeleriy-

le gerçekleflecek bir olay de¤ildir. Bu ifllemi yöneten merkez beyin de de-

¤ildir. Çünkü henüz anne karn›ndaki embriyonun beyni oluflmam›flt›r.

Buradaki bilinçli davran›fllar, fluurlu bir yarat›l›fl› aç›kça ispatlamaktad›r.

Beyindeki hücrelerden baz›lar›n›n gliyal hücrelere dönüflmesi de

son derece mucizevi bir durumdur. Bu hücreler, beyinde bol miktarda
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bulunurlar ve say›ca nöronlardan on kat fazlad›rlar. Gliyal hücrelerin bir

türü "makrofaj" olarak bilinen ve beyinde meydana gelen bir hasardan

sonra ölü hücre kal›nt›lar›n› temizlemekle görevli olan hücrelerdir. Di¤er

bir gliyal hücre s›n›f› ise birçok nöronun etraf›nda, elektriksel yal›t›m ifl-

levini görecek ya¤l› bir tabaka oluflturur. Y›ld›z›ms› flekli dolay›s›yla ast-

rosit diye adland›r›lan ve her yerde bulunan bir gliyal hücre türü de nö-

ronlar› korur. Bunlar, afl›r› miktardaki toksik kimyasallar› temizlemek

için bir tür sünger ya da tampon ifllevi görürler. Nöronlar fiilen hasar

172

Kök sinir
hücreleri

Kök sinir
hücresi

Yeni
oluflmufl
öncü sinir
hücresi

Hücrelerin
yar›s› ölüyor

Astrosit Nöronlar

Seyrek 
dendritler

Gliyal hücreler

Kök
hücrelerin
göç yolu

Kar›nc›klar

Hipokampus

Koku 
duyusu ile 
ilgili uzant›

‹nsan›n iletiflimini sa¤layan sinir sisteminin merkezindeki beyin bir insan›n normal

yaflant›s›na devam edebilmesi için do¤du¤u andan itibaren kusursuzca çal›fl›r du-

rumda olmal›d›r. Bu nedenle yeni do¤an bir çocu¤un beynindeki nöron say›s› -arada-

ki ba¤lant›lar›n ço¤u tamamlanmam›fl olsa da- yetiflkin birininki ile ayn›d›r. Ceninin

geliflimi s›ras›nda beyin günde yaklafl›k 360 milyon kadar yeni hücre üretir.
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gördüklerinde, astrositler hasar›n onar›lmas›n› sa¤layacak maddeleri

yüksek düzeyde salg›layabilmek için, iki kat çaba harcayarak boyut ve

say› bak›m›ndan büyürler. Her biri birbirinden önemli olan bu görevle-

ri, gözle görülmeyen boyuttaki söz konusu hücreler gerçeklefltirir.

Tüm bu faaliyetlerin yan› s›ra bir yandan da her saniye yaklafl›k befl

bin tane, benzeri yap›lamayan komplekslikteki hücrenin üretimi devam

eder.81 Üstelik her bir hücre içerisinde DNA, RNA, ribozomlar, protein-

ler, iyon kanallar› gibi tüm kompleks yap›lar eksiksizce bulunmaktad›r.

Böylesine h›zla ço¤alan hücrelerin her birinin nerede bulunmas› gerekti-

¤ini, fonksiyonunun ne olaca¤›n›, hangi organ›n parças› olarak nas›l bir

özelli¤e sahip olaca¤›n› bilmesi son derece çarp›c› bir durumdur. Ayr›ca

her dokuya ait hücreler, hücrenin kendisine has karakterini belirleyen

proteinler üretirler. Örne¤in beyin hücreleri elektrik iletmeye yard›mc›

proteinler üretirler. Bir hücrenin hangi organ›n parças› oldu¤unu, ne tür

bir faaliyeti olaca¤›n› bilmesi, ihtiyac›na göre protein üretmesi bir baflka

mucizevi olayd›r. Ancak tüm bu detaylar biraraya geldi¤inde, vücudu-

muzdaki bu mükemmel düzen ifllemektedir. Dolay›s›yla vücudumuzda

burada yer veremedi¤imiz daha pek çok detayl› tasar›m bulunmaktad›r.

Sekizinci haftaya gelindi¤inde bütün temel k›s›mlar› belirginleflmifl

olan embriyo, cenine dönüflür. Bu esnada testosteron üretimi gerçekleflir

ve bu da beynin gelifliminin cinsiyete göre devam etmesini sa¤lar. ‹lerle-

yen haftalarda beynin en öndeki k›sm› iki yar› küreye ayr›l›r. Onbirinci

haftada ise arka k›s›m, kolayca fark edilebilen beyincik haline gelecek fle-

kilde bir geliflim gösterir. Beynin içindeki kar›nc›k (ventrikül) ad› verilen

oyuklar, en sonunda omurili¤e aç›lan, birbiriyle ba¤lant›l› bir labirent

olufltururlar. Bu labirent arac›l›¤›yla gözenekler, tüm beyni ve omurili¤i

ömür boyu y›kayacak olan renksiz bir s›v›n›n dolafl›m›n› sa¤lar.

Yirminci haftaya gelindi¤inde beyin korteksi (d›fl k›s›m, kabuk) ile be-

be¤in vücudu aras›nda sinirsel ba¤lant›lar oluflur. Bundan sonraki befl haf-

ta içinde de duyu sistemi ve beyin aras›ndaki ba¤lant›lar tamamlan›r. 

Do¤umdan sonraki ilk aylarda, beyindeki yal›t›c› miyelin madde-

sinde büyük bir art›fl görülür. Aksonlar miyelinle yal›t›l›r yal›t›lmaz,

elektrik sinyalini çok daha verimli bir flekilde tafl›maya bafllarlar. Hassas
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bir hareketi gerçeklefltirebilmemiz, ancak beyindeki nöronlar›n olabildi-

¤ince verimli çal›flmas›yla gerçekleflir. Aksonlar›n miyelinle yal›t›lmas›

on befl yafl›na ve hatta daha ileri dönemlere kadar h›zla devam eder.

Sperm ve yumurta olarak ifade edilen iki mikroskobik hücrenin birle-

fliminden böylesine kompleks bir sinir a¤› ve kumanda merkezi oluflmas›

bir yarat›l›fl harikas›d›r. Hücreler oluflur oluflmaz bilmedikleri bir yere do¤-

ru sadece kendilerine ilham edilen bilgiler do¤rultusunda hareket ederler.

Aç›kt›r ki, beynin ve sinir sisteminin oluflumu s›ras›nda yaflanan hiçbir ola-

y›n tesadüflerle meydana gelmesi mümkün de¤ildir. Çünkü tek bir aflama-

daki aksakl›k, zincirleme olarak tüm sistemi bozacakt›r. Nöronlar›n mey-

dana gelmesi ve bir sinir a¤›na dönüflmeleri beynin ve ona ba¤l› çal›flan si-

nir sisteminin oluflum aflamalar›ndan yaln›zca bir tanesidir. De¤il evrimci-

lerin iddia etti¤i gibi beynin tamam›n›n tesadüfen oluflmas›, tek bir nöro-
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Spermle yumurtan›n

birleflmesinde elektrik

yükü büyük önem tafl›r.

Yumurta her zaman

için eksi elektrik yükü-

ne sahiptir. Spermler

ise art› elektrik yüklü-

dür. Z›t yükler birbirini

çekti¤i için yumurta da

tüm spermleri kendine

do¤ru çeker. Ancak yu-

murtan›n içine girebi-

len ilk spermle birlikte

elektrik yükü an›nda

de¤iflir. Art›k yumurta

da spermler gibi art›

elektrik yüküne sahip-

tir. Ayn› yükler birbirini

itti¤i için birleflme an›n-

dan itibaren yumurta

tüm spermleri itmeye bafllar. E¤er yumurta ve spermlerin elektrik yükleri en bafltan

z›t de¤il de eflit olsayd›, o zaman yumurta, spermleri iter ve hiçbir sperm yumurtaya

yaklaflamazd›. Görüldü¤ü gibi, tek bir yumurta ile spermin birleflmesinde dahi ola¤a-

nüstü bir denge ve hesap bulunmaktad›r.
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nun bile rastlant›larla meydana gelmesi mümkün de¤ildir. Oxford Üniver-

sitesi Farmakoloji profesörü Susan Greenfield insan›n yarat›l›fl›ndaki bu

ola¤anüstülü¤ü flöyle dile getirmektedir:

Döllenmifl tek yumurtan›n bilinçli olmad›¤› aç›kt›r, o halde bilinç aniden

ne zaman ortaya ç›kar? Ve bir cenin nas›l bilinçli olabilir? O halde bilinci

ortaya ç›karan do¤umun kendisi midir? Bu düflünceyi kabul etmek olduk-

ça zordur, çünkü beyin do¤um sürecinden hiç etkilenmez... Bir yanda, bir

nöronun beynin do¤ru bölgesine giden tek yönlü gliyal ray›ndan ne za-

man inece¤ini nas›l bildi¤i ve belirli bir devre içinde ekip kuraca¤› benzer

nöronlar› nas›l tan›d›¤› gibi, çözülmesi gereken çok say›da soru; di¤er yan-

da ise, tam bir muamma olarak kalan daha genel bilmeceler var. Geliflmek-

te olan beynin içinde, bireysellik hangi aflamada filizleniyor? Nöron devre-

leri bireysel bir beynin yan› s›ra bireysel bir bilinci nas›l ortaya ç›kar›yor?

Bir cenin neyin bilincinde olabilir?82

Nöronlar› bu özelliklerle yaratan, gerekti¤i anda gerekti¤i flekle so-

kan, gidecekleri yerlere onlar› tek tek yerlefltiren sonsuz ilim sahibi Rab-

bimiz'dir. Herkes -bu gerçek üzerinde düflünse de düflünmese de- bura-

da çok genel anlamda de¤indi¤imiz aflamalardan geçerek yarat›lm›flt›r.

Daha kendisi fluurunda de¤ilken, ihtiyac› olan tüm sistemler kendisi için

bedeninde yarat›lm›flt›r. Üstelik bunlar›n oluflumunun yan›s›ra düzenli

bir sistem olarak çal›flmalar› ile ilgili de hiçbir sorumlulu¤u yoktur. Vü-

cudumuzdaki bu mükemmel düzen Rabbimiz'in üzerimizdeki rahmeti-

nin say›s›z örne¤inden sadece bir tanesidir. ‹nsan›n yarat›l›fl mucizesi

ayetlerde flöyle bildirilmektedir.

Andolsun, Biz insan›, süzme bir çamurdan yaratt›k. Sonra onu bir su

damlas› olarak, savunmas› sa¤lam bir karar yerine yerlefltirdik. Son-

ra o su damlas›n› bir alak (embriyo) olarak yaratt›k; ard›ndan o alak'›

(hücre toplulu¤u) bir çi¤nem et parças› olarak yaratt›k; daha sonra o

çi¤nem et parças›n› kemik olarak yaratt›k; böylece kemiklere de et

giydirdik; sonra bir baflka yarat›flla onu infla ettik. Yarat›c›lar›n en

güzeli olan Allah, ne Yücedir. (Mü'minun Suresi, 12-14)

... Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düz-

gün (eli aya¤› tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam k›lan (Allah)›

inkar m› ettin? Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç

kimseyi ortak koflmam. (Kehf Suresi, 37-38) 
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Hücrelerin en önemli kabiliyetlerinden biri büyüme, farklılaş-

ma ve üreme kabiliyetleridir. Her hücre zarının etrafında bir

elektrik yükü vardır. Bu yük, hücre içinden dışına doğru hareket

eder ve hücre bölünmesinin pek çok ana aşaması elektriksel ola-

rak uyarılır. 

Anne karnındaki gelişme sırasında, milyarlarca hücreden her

birinin kendisine ait olan yere yerleşmesi gereklidir. Bunun için

hücreler, embriyo içinde oluştukları yerden hedefe doğru bir yol-

culuk yaparlar. Buna "hücre göçü" denir. Bu yolculuk sırasında gi-

dilecek adresin doğruluğu kadar zamanlama da çok önemlidir. An-

nenin karnındaki bu gelişim sırasında milimetrenin yüzde biri ka-

darlık bir yer hatası veya saniyenin yüzde biri kadarlık bir zamanla-
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Hücrelerin farkl›laflma süre-

cinde hücreler adeta görev-

lerini biliyormuflças›na ha-

reket ederler. Sadece üret-

tikleri proteinler de¤il, kendi

flekilleri de ilerideki görevle-

rine uygun olarak farkl›lafl›r.

Sinir hücresi olacak hücre-

ler, elektrik sinyallerini ilete-

bilmelerine imkan verecek

flekilde, uzant›l› bir yap› ka-

zan›rlar. Eklem hücreleri ise

bas›nca dayan›kl› olan küre-

sel bir flekil kazan›rlar. Tüm

bu hücreler Allah'›n ilham›

ile hiçbir kar›fl›kl›k olmadan

kendi görevlerini bilirler ve

bu görevlerine uygun bir ta-

sar›mla yarat›l›rlar.

Sinir uçlar›Omurga

boyunca

ilerleyen

mesajlar

56.Gün



ma hatası, organların yanlış yerlerde şekillenmesine sebep olabilir.

Ancak sistem öyle mükemmel işlemektedir ki, hiçbir hata yapılmaz.

Hücreler gidecekleri yere kadar embriyo içinde uzun bir yol-

culuk yapar, bu yolculukta da özel bir yol takip ederler. Gidecek-

leri yere ulaştıklarında gittikleri yeri tanıyıp burada dururlar. Yani

milyarlarca hücre gidiş yollarını, gidecekleri yerleri önceden bilir

ve dahası ait oldukları yere gelince de durmaya karar verir. Bütün

bunların sonucunda, örneğin, hiçbir zaman mide hücreleri ile kara-

ciğer hücreleri birbirlerine karışmaz. Mükemmel çalışan iç organ-

lar, kollar, bacaklar karışıp bir et yığını haline gelmezler. Başlangıç-

taki et parçası böylece, yavaş yavaş insan şeklini alır. Tüm bu olay-

lar sırasında en ufak bir karışıklık ve düzensizlik meydana gelmez. 

Bu olayda göç eden hücrelerin ve ulaştıkları yerde tutunacak-

ları hücrelerin adeta birbirlerini tanımaları söz konusudur. Örnek

olarak, sinir sistemi gelişirken milyonlarca nöronun (sinir hücresi)

birbirleriyle bağlantılarını yapabilmek için eşlerini bulma çabasında

oldukları gözlemlenmiştir. Eşlerini bulmakla da kalmaz, meydana

getirecekleri organın son şeklini ve yapısını oluşturacak muhte-

şem bir mühendislik tasarımı içinde kusursuz olarak birleşirler.

Örneğin beyin hücreleri, aralarındaki gerekli bilgi iletişimini sağla-

yacak yaklaşık 120 trilyon elektrik bağlantısı kurarlar. Bu, eşine

rastlanmamış kusursuzluktaki elektronik donanımda, tek bir bağ-

lantı hatası ya da kısa devrenin nelere mal olabileceğini tahmin et-

mek pek güç değildir.

Düşünme, planlama gibi yetenekleri olmayan şuursuz hücrele-

rin, kendi kendilerine birbirleriyle uyum içinde hareket etmeleri,

hatasız bir hesap ve planla eşlerini bulmaları imkansızdır. Tüm bu

hücrelere yollarını gösteren, gitmeleri gereken yerlere onları ulaş-

tıran, herşeyin hakimi olan Allah'tır. 

Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuşmaktan
yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçek-
ten O, herşeyi sarıp-kuşatandır. (Fussilet Suresi, 54)
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vrimcilerin s›kça rastlanan senaryolar›ndan bir

tanesi de insan›n maymunlarla ortak bir atadan

türedi¤i masal›d›r. Yaz›l› ve görsel medyada s›k

s›k e¤ik yürüyen maymunlar›n zaman içerisinde

dik yürüyen insanlara dönüfltü¤ü yalan›, hayali çi-

zim ve hikayelerle telkin edilir. 

Tarih boyunca 6.000'den fazla maymun türü yaflam›flt›r. Bun-

lar›n çok büyük bir bölümünün nesli tükenmifl ve ortadan kaybol-

mufllard›r. Bugün yaln›zca 120 kadar maymun türü yeryüzünde

yaflamaktad›r. ‹flte, bu 6.000 civar›ndaki nesli tükenmifl maymun

türünün fosilleri, evrimcilerin hayali senaryolar› için çok zengin

bir malzeme kayna¤› oluflturmaktad›r. 

Evrimciler, yok olmufl maymun türle-



rinden ifllerine gelen bir bölümünün kafataslar›n› ve kemiklerini küçük-

ten büyü¤e do¤ru dizmifl, bu seriye, nesli tükenmifl baz› insan ›rklar›na

ait kafataslar›n› da ekleyerek insan›n evrimi senaryosunu yazm›fllard›r.

Senaryo flöyledir: "‹nsanlar ve günümüz maymunlar› ortak atalara sa-

hiptirler. Bu canl›lar zamanla evrimleflerek bir k›sm› günümüz maymun-

lar›n› meydana getirmifl, evrimin di¤er bir kolunu izleyen bir baflka grup

ise günümüz insanlar›n› oluflturmufltur".

Oysa, bütün paleontolojik, anatomik ve biyolojik bulgular bize, ev-

rimin bu iddias›n›n da di¤erleri gibi geçersiz oldu¤unu göstermektedir.

‹nsanla maymun aras›nda herhangi bir

akrabal›k oldu¤una dair hiçbir somut

kan›t yoktur. Sahtekarl›klar, çarp›t-

malar, göz boyamalar, aldat›c› çi-

zim ve hayali yorumlar d›fl›nda...

(Detayl› bilgi için bkz. Evrim Al-
datmacas›, Harun Yahya, Araflt›r-

ma Yay›nc›l›k; Hayat›n Gerçek Kö-
keni, Harun Yahya, Araflt›rma Ya-

y›nc›l›k)

Fosil kay›tlar› bizlere, tarih bo-

yunca insanlar›n insan, maymunlar›n
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da maymun olarak kald›klar›n› göstermektedir. Evrimcilerin insan›n

sözde atas› olarak gösterdikleri fosillerin bir bölümü, asl›nda günü-

müze çok yak›n tarihlere -örne¤in 10.000 sene öncesine- kadar yafla-

m›fl ve kaybolmufl eski insan ›rklar›na aittir. Dahas›, günümüzde

halen yaflamakta olan birçok insan toplulu¤u ise, evrimcilerin in-

san›n atalar› gibi göstermeye çal›flt›klar›, bu soyu tükenmifl insan

›rklar›yla ayn› fiziksel görünüm ve özellikleri tafl›maktad›r. 

Hepsinden önemlisi, maymunlar ve insanlar aras›nda say›-

s›z anatomik farkl›l›klar bulunmaktad›r ve bunlar›n hiçbiri ev-

rimle ortaya ç›kabilecek türden de¤ildir.

KKöörrüü  kköörrüünnee  DDeesstteekklleenneenn  DDaarrwwIInniisstt

BB‹‹RR MMaassaall::  ‹‹nnssaann  BBeeyynniinniinn  EEvvrriimmii

Evrimciler insan›n sözde maymunsu bir atadan evrimleflti¤ini ve

sahip oldu¤u beynin de bu hayali süreçte irileflip geliflti¤ini iddia eder-

ler. Buna göre beynin irileflmesi sözde evrimsel bir adaptasyondur. Yine

bu iddiaya göre beynin sözde evriminden, hiçbir amac› ve hedefi olma-

yan, rastgele meydana gelen mutasyonlar ve do¤al seleksiyon sorumlu-

dur. Darwinistlerin bu iddialar›n› desteklemek için en s›k baflvurduklar›

fley ise -kendi ön yarg›lar›na dayanarak- küçükten büyü¤e do¤ru s›rala-

d›klar› kafataslar›n›n flemas›d›r. Baz› kaynaklar bu iddia ve hayali flema-

lar› s›k s›k karfl›m›za ç›kar›rlar. Ancak beynin evrimi propagandas› ge-

çersizdir. ‹nsan›n hayali soy a¤ac›na dahil edilen kafataslar› asl›nda bize

yans›t›ld›¤› gibi düzenli bir geliflim ortaya koymazlar. Ayr›ca insan bey-

nindeki ifllem kapasitesi çok üstün, tasar›m da son derece komplekstir.

Beyindeki bu özellikler bilgisayar mühendislerince yeni tasar›mlar gelifl-

tirmede örnek al›nmaktad›r. Böyle bir organ›n rastlant›sal mutasyonlar-

la geliflip evrimleflti¤i iddias› tamamen saçmad›r. 

‹lk olarak, beynin büyüklü¤ü ile ifllevselli¤i aras›nda hiçbir do¤-

rusal iliflki olmad›¤›n› belirtmek gerekir. Ünlü dil bilimci David Bicker-
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Sa¤l›kl› bir hayat sürmemiz için beynimizin içindeki milyarlarca ba¤lant›n›n hiçbir

eksik ya da hata olmaks›z›n kurulmufl olmas› gerekir. Ba¤lant›lar aras›ndaki herhan-

gi bir kopukluk ya da hata, insan vücudunda çeflitli hastal›k veya sakatl›klara yol

açabilir. Tek bir hücreden bölünerek ço¤alan insan embriyosunun, son derece kar-

mafl›k olan bu tasar›m› gerçeklefltirebilmek için do¤ru hücre yap›lar›na dönüflmesi,

her birinin do¤ru yerde olmas›, aralar›nda do¤ru ba¤lant›lar› kurmas› ve tüm bunlar›

muhafaza edecek bir yap› içinde yer almas› gerekir. Bu aflamalar›n hiçbiri bilinçli bir

yönlendirme ve plan olmaks›z›n gerçekleflemez. Sonunda beyni oluflturacak bir nö-

ron a¤› kurulmas› gerekti¤i için, hücrelerin her biri görevlerine göre farkl› yap›lar

kazan›r. Bu a¤›n birbiriyle ba¤lant› içinde olmas› için ise birçok ifli ayn› anda yürüte-

bilecek bir sisteme sahip olmas› gereklidir.
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ton bu durumu flöyle aç›klar: 

‹nsan beyni hacim olarak, kabaca 1.000 ila 2.000 cm3 aras›nda de¤iflir ve or-

talama bir insan beyni 1.400 ile 1.500 cm3 aras›nda hacme sahiptir. 2.000

cm3 beyin hacmine sahip Oliver Cromwell veya 1.000 cm3 beyin hacmine

sahip Anatole France gibi insanlar vard›r. Peki Oliver, Anatole'dan iki kat

daha m› zekiydi? Bu soru bir anlam ifade etmiyor. Yelpazenin en alt›nda

yer alan kifliler dili kullanma hakimiyetleri; ak›l, bilinç ve zeka özellik-

leri bak›m›ndan, herhangi bir insandan farks›zd›rlar.83

Beynin büyüklü¤ü ile zeka aras›nda do¤rusal bir iliflki olmad›¤›na

göre, beyin boyutlar›na dayal› bir "evrim" iddias›n›n da anlam› yoktur.

Bu durum göstermektedir ki, beynin sözde evrim sürecinde ihtiyaçlar›

karfl›layacak flekilde irileflti¤i yönündeki adaptasyon iddias› bilimsel bir

gözlem veya kan›ta de¤il, körü körüne desteklenen Darwinizm'e dayan-

maktad›r. 

Kald› ki, beyin büyüklü¤üne dayal› evrimci senaryolar kendi iç-

lerinde de çeliflkilidirler. Bu senaryolar›n önemli bir tutars›zl›¤›, sözde

ilkel insanlar›n, kendilerine atfedilen maymun adam rolüne karfl›n ol-

dukça iri beyinlere sahip olmalar›d›r. Senaryoya göre maymundan nere-

deyse farks›z yaflayan canl›lar, evrim mant›¤›na ters bir flekilde iri beyin-

lere sahiptirler. Bu tutars›zl›¤› ilk keflfeden ise bizzat Charles Darwin'in

kendisidir. 

Do¤al seleksiyon teorisini Darwin'le birlikte gelifltirmifl olan do¤a

bilimci Alfred. R. Wallace, 1869'da Darwin'e bir mektup göndermifl ve

insan beyninin do¤al seleksiyonla aç›klanamayaca¤› yönündeki korku-

sunu ifade etmiflti. Wallace, flöyle diyordu: 

Do¤al seleksiyonun, vahflilere (sözde vahfli insanlara) ancak maymunla-

r›nkinden birazc›k büyük bir beyin vermesini bekleyebiliriz, oysa ki vahfli-

lerin beyni, bizim e¤itimli toplumumuzdaki ortalama bir insan›n ancak

çok az alt›ndad›r.84

Darwin bunun teoriye tehdit oluflturdu¤unu hemen fark etti. Çün-

kü sözde "ilkel" diye damgalad›¤› ›rklar›n beyni, kendi teorisinin öngör-

dü¤ü "ilkel insan" beyninden fazlas›yla büyüktü. Darwin, Wallace'a ya-

n›t›nda onu flöyle uyar›yordu: 
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Umar›m kendi çocu¤unu ve benim çocu¤umu [evrim teorisini] öldürme-

miflsindir.85

O dönemden beri elde edilen fosil bulgular› da Darwin'in korkusu-

nu giderebilmifl de¤ildir. Bu nedenledir ki, kendisine böylesine komp-

leks bir organ›n sözde ilkel insanda neden ve nas›l geliflti¤i soruldu¤un-

da, evrimci paleoantropolog Richard Leakey'in yan›t› "en ufak bir fikrim

yok" olmufltur.86
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Evrimciler, nesli tükenmifl maymun türlerine ve bazı insan ırklarına ait kafatasları-

nı küçükten büyü¤e do¤ru dizerek, insanın evrimi senaryosunu yazmıfllardır. An-

cak insanla maymun arasında akrabalık kurma çabalar› sahtekarlık, çarpıtma, göz

boyama, aldatıcı çizim ve hayali yorumlardan öteye gidememifltir. Bütün paleonto-

lojik, anatomik ve biyolojik bulgular, bu evrimci senaryolar› yalanlamaktad›r.

1- Australopithecus boisei

2- Homo habilis

3- Homo ergaster

4- Homo erectus

5- Homo sapiens neanderthalensis

6- Homo sapiens sapiens
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KKüüççüükktteenn  BBüüyyüü¤¤ee  DDoo¤¤rruu  DDiizziilleenn  

KKaaffaattaassllaarr››  EEvvrriimmee  BBiirr  KKaann››tt  DDee¤¤iillddiirr

‹nsan beyninin sözde evrimini dogmatik bir inanç olarak savunan

Darwinistlerin kafatas› flemalar› da bilimsel bir kan›t ortaya koymaz. As-

l›nda kafataslar› aras›nda bilimsel olarak gösterilmifl evrimsel bir ba¤

yoktur. Bu ba¤, fosilleri dizen evrimcilerin sadece "zihninde" mevcuttur.

Bunu aç›kça dile getiren bir otorite, ‹ngiltere'deki Do¤a Tarihi Müzesi

bafl paleontolo¤u Colin Patterson'dur. Patterson yapt›¤› aç›klamalarla,

Darwinizm'in felsefi nedenlerle desteklendi¤ini s›k s›k dile getirmifltir.

Patterson, kendisiyle yap›lan bir röportajda, insanlar›n varm›fl gibi gös-

terip anlatmay› sevdi¤i serilerin fosil kay›tlar›nda bulunmad›¤›n› söyle-

mifltir. Patterson flöyle devam etmifltir: 

E¤er fosil kay›tlar›nda süreklilik için kan›t nedir diye soracak olursan›z bu-

na flöyle cevap verilmesi gerekir. Hayvan ve insan fosillerinde böyle bir sü-

reklilik yoktur.87

Hayali soy a¤ac›ndaki tutars›z-

l›klar, beyin gibi hayati bir role sa-

hip kompleks yap›daki bir orga-

n›n sözde evrimi için önerilen me-

kanizmada da ortaya ç›kar. Beyin

gibi kompleks bir organ›n söz ko-

nusu kör mekanizmayla, yani

rastlant›sal mutasyonlarla geliflti-

¤ini savunman›n anlams›zl›¤› or-

tadad›r. Radyasyon ve mutasyon

uzman› olan James F. Crow bu

durumu flöyle ifade eder: 
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Bir televizyonun devrelerinde meydana gelecek rastlant›sal bir de¤iflimin,

görüntüyü gelifltirmeyece¤i gibi, hayat› oluflturan ve yüksek seviyede en-

tegre olmufl kimyasal ifllemler sisteminde meydana gelecek bir de¤iflimin

de yaflam› zarara u¤rataca¤› kesindir.88

‹nsan beyni günümüz teknolojisinin çok ilerisinde kompleks bir ta-

sar›ma sahiptir. Dünyaca ünlü bilgisayar firmalar›, mühendislerine be-

yindeki organizasyon hakk›nda seminerler vererek onlar› yeni tasar›m-
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Darwinistler insan›n kökenini aç›klamak üzere fosil kay›tlar›ndaki çeflitlili¤i ve in-

san ›rklar› aras›ndaki farkl›l›klar› kullan›rlar. ‹ddialar›na göre maymunlar, zaman

içerisinde tesadüflerin yapt›¤› küçük küçük de¤iflimler sonucu kusursuz bir insan

halini alm›fllard›r. Bu mant›¤a göre, insan›n mükemmel halini alana kadar pek çok

ara form geçirmifl olmas› ve yar› hayvan yar› insan özellikler tafl›yan evrelerinin

olmas› gerekmektedir. Ancak buna dair -bilim literatürüne sahtekarl›k olarak geç-

mifl birkaç çarp›tma veya sahtekarl›k d›fl›nda- öne sürebildikleri hiçbir fley yoktur.

Çünkü hiçbir zaman evrimcilerin iddia ettikleri gibi maymundan insana geçifl ger-

çekleflmemifltir. Bafl›ndan beri maymunlar tam birer maymun, insanlar da kusur-

suz bir bedenle, düflünebilen, akledebilen insanlar olarak yarat›lm›fllard›r. 
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lar için beyinden ilham almaya yöneltmektedirler. Ünlü biyokimyager

ve bilim yazar› Isaac Asimov beyin hakk›nda flunlar› söyler: 

Bir insan›n bir buçuk kilo a¤›rl›¤›ndaki beyni bildi¤imiz kadar›yla evren-

deki en düzenli ve kompleks düzendir.89

Beyindeki bu tasar›m›n mükemmelli¤i göz önüne al›nd›¤›nda bey-

nin kör rastlant›lar›n bir ürünü oldu¤u iddias›n›n saçmal›¤› aç›kça orta-

ya ç›kar. Nitekim kendilerine "nas›l" sorusunu soran hiçbir evrimci buna

verecek mant›kl› bir cevap bulamam›fl ve bu senaryoyu kabul edilir bul-

mad›klar›n› itiraf etmifllerdir. Örne¤in Amerikan Bilimi Gelifltirme Der-

ne¤i toplant›s›nda konuflan Henry Fairfield Osborn, beyin hakk›ndaki

bilgilerimizin günümüzle k›yaslanamayacak kadar az oldu¤u 1929 y›l›n-

da bile, kendisini flunlar› söylemek zorunda hissetmifltir: 

Bana göre insan beyni bütün evrendeki en harika ve gizemli obje. Ayr›ca

hiçbir jeolojik dönem, bunun evrimle ortaya ç›kmas›na izin verecek kadar

uzun görünmüyor.90

Ünlü biyolog Jean Rostand ise, zaman ne kadar uzun olursa olsun

insan beyninin evrimle olufltu¤u senaryosuna kendisini inand›ramad›¤›-

n› söyler: 

Hay›r, kesinlikle, kendimi inand›ram›yorum. Böyle kal›t›msal yanl›fll›kla-

r›n, do¤al seleksiyonla ifl birli¤i içinde ... güzellikleriyle, flafl›rt›c› uyumla-

r›yla bütün dünyay› infla edebildi¤ini düflünemiyorum, ... kendimi göz,

kulak ve insan beyninin bu flekilde ortaya ç›kt›¤›na ikna edemiyorum.91

Evrimci antropolog Lyall Watson da, iri beyinli insan›n kademeli bir

süreçte nas›l ortaya ç›km›fl olabilece¤i konusunda hiçbir fley bilmedi¤ini

ifade etmektedir: 

Örne¤in modern iri maymunlar sanki hiçbir yerden gelmemifl gibidirler.

Geçmiflleri, fosil kay›tlar› yoktur. Ve dik yürüyen, tüysüz deriye sahip, alet

yapabilen, iri beyinli insan›n gerçek kökeni, e¤er kendimize karfl› dürüst

olursak, ayn› derecede gizemli bir konudur.92

Tüm bu gerçekler göstermektedir ki, insan beyninin evrimle ortaya

ç›kt›¤› iddialar› hiçbir bilimsel kan›ta dayanmamaktad›r. Bunlar gerçek-

te sadece felsefi ön yarg›lardan kaynaklanan hayali senaryolardan iba-
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rettir. ‹nsan teknolojisinin eriflemedi¤i bir tasar›ma sahip olan insan bey-

ninin, rastlant› eseri ortaya ç›kt›¤›n› iddia etmek yeryüzündeki bilgisa-

yarlar›n mühendisler taraf›ndan yap›lmad›¤›n›, plastik ve metallerin bir-

tak›m rastlant›lar sonucunda, gelifligüzel birleflmeleriyle olufltuklar›n›

iddia etmek gibidir. Tutarl› olan düflünce, bilgisayar›n bir tasar›mc›s› ol-

du¤u gibi çok daha üstün tasar›ma sahip beynin de tasarlanm›fl oldu¤u-

nu kabul etmektir. Apaç›k gerçek, beyindeki tasar›m›n Allah'›n yaratma-

s›n›n bir eseri oldu¤udur. 

Evrimcilerin s›kça rastlanan senaryolar›ndan bir tanesi de insan›n maymundan

türeyifli masal›d›r. Çocukluktan itibaren insanlara, hayali çizim ve hikayelerle

e¤ik yürüyen maymunlar›n zaman içerisinde tesadüflerin yard›m› ile dik yürü-

yen insanlara dönüfltü¤ü telkini verilir. Bu sinsi propoganda flekli ile, evrimin

tart›fl›lmaz bir gerçek oldu¤u, insan›nsa tesadüfler zinciri neticesinde yaflayan

bir canl› oldu¤u izlenimi verilmeye çal›fl›l›r. Darwinistlerin yarat›l›fl gerçe¤ini in-

kar edebilmek için sürdürdü¤ü bu organize bilim sahtekarl›¤› say›s›z mant›k-

s›zl›klarla doludur. Ancak buradaki mant›ks›zl›klar› görebilmek için evrimci id-

dialar› tüm detaylar› ile bilmeye gerek yoktur. ‹nsan›n tek bir özelli¤i ya da sa-

hip oldu¤u tek bir organ bile, tesadüfün yaratma gücü olmas›n›n ne derece

ak›ld›fl› bir iddia oldu¤unu göstermeye yetmektedir. 

Australopithecus

Homo habilis

Homo sapiens

Homo 
erectus
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TTeessaaddüüfflleerr  BBeeyynniinn  KKoorruunnmmaass››nn››  

SSaa¤¤llaayyaammaazz  

Beyin, tüm bedenimizi kontrol eden bir organ oldu¤u için, bu or-

ganda meydana gelebilecek en basit bir hasar bile telafisi mümkün ol-

mayan sonuçlar do¤urabilir. Beyinde oluflacak milimetrik bir zedelenme

muhtemelen çok fazla say›da hücre ve hücre ba¤lant›s›n› tahrip edece-

¤inden, hareket, alg›lama ve haf›za gibi temel ifllevlerde ciddi sorunlar

görülmesi söz konusu olacakt›r.

Ancak bu ihtiyac› karfl›layacak flekilde gerekli tedbirler de bizim

için önceden haz›rlanm›flt›r. Beyni koruma görevini, gerekli sertlikteki

yap›s›yla beyni tam olarak çevreleyen kafatas› üstlenmifltir. Beyin d›-

fl›nda vücuttaki baflka hiçbir organ, kafatas› gibi kemikten özel bir mu-

hafaza içine al›nmam›flt›r. Gelebilecek muhtemel darbelere karfl› al›nan

bu etkili tedbir sayesinde, beyin hayati görevlerini en mükemmel flekil-

de yerine getirebilmektedir. Kemik hücrelerinin, beynin varl›¤›ndan,

vücut için hayati öneminden haberdar olmas› ve bu bilinçle beyne bas-

k› yapmadan, onu tam saracak flekilde biraraya gelmelerinin tek bir

aç›klamas› olabilir: Bilinçli yarat›l›fl. Ön yarg›s›z düflünen ak›l sahibi

her insan, böylesine bir tasar›m›n varl›¤›n›n kör tesadüflerin eseri ola-

mayaca¤›n› bilir.

Çok hassas bir sisteme sahip olan beynimiz, elektrik sinyalleri ile

çal›flan sinir hücreleri, bunlar› bar›nd›ran ve beslenmelerine yard›mc›

olan destek hücreleri ve kan damarlar›ndan oluflur. Bu damar yap›lar›

kandan serumu süzerek, beynin içindeki boflluklar› bu s›v›yla doldurur-

lar. Beyin bir bak›ma bu s›v› içinde yüzmektedir. Böylece beynin a¤›rl›-

¤›, kendi a¤›rl›¤›n›n (yaklafl›k 1.500 gr) 1/30'u olan 50 gr'a düfler. Beyin-

deki bu s›v›, sürekli bir dolafl›m halindedir. Bu dolafl›m ayn› zamanda

söz konusu s›v›n›n beyne yapaca¤› bas›nc›n da kontrol alt›nda olmas›n›

sa¤lar. Çünkü bas›nc›n artmas› beynin üzerinde bir bask› oluflmas› anla-

m›na gelecek ve bu da beynin zedelenmesine neden olacakt›r. Ancak

hem hassas bir yap›s› hem de çok önemli görevleri olan beyin, vücut

içinde çok yönlü bir korumaya al›nm›flt›r. 

188



E¤er beyin bir s›v›n›n içinde bulunmasayd› ve direkt olarak kafatas›-

na temas etseydi kendi a¤›rl›¤›n›n alt›nda ezilecekti. Böyle bir durumda

bas›nç çok yüksek bir seviyeye ç›kaca¤› için, beyne olan bask› beynin

fonksiyonlar›n› etkilerdi. Bu durum pek çok hastal›¤›n sebebi olurdu. Hat-

ta beyindeki hayati merkezlerde bir bask› oluflmas›na dolay›s›yla da ölü-

me sebebiyet verebilirdi. Ancak böyle bir sorunla -hastal›k halleri d›fl›nda-

karfl›lafl›lmaz. Örne¤in "hidrosefali" denilen hastal›kta, dolafl›m›ndaki bir

aksakl›ktan dolay› beyindeki s›v› bir süre sonra birikmeye bafllar ve olu-
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Her an beyne ulaflan milyonlarca sinyal ola¤anüstü bir bilgi yükü tafl›r. Vücudun içi

ve d›fl› hakk›nda sürekli haber getirirler: Ayak parma¤›n›zdaki bir kramp hakk›nda

ya da kahvenin kokusu veya tan›d›k bir yüz hakk›nda. Di¤er sinyaller geldikçe ve

bilgiler analiz edildikçe belirli duygular›, hat›ralar›, düflünceleri ya da karar verdiren

planlar› olufltururlar. Beyinden giden sinyaller ise vücudun bölümlerine ne yap›laca-

¤›n› söyler: Ayak parma¤›n› k›p›rdat, kahve iç, selam ver. Ancak bu emirlerin, 1 kilo-

luk yumuflak, ›slak, grimsi bir dokudan gelen direktifler oldu¤unu söylemek son de-

rece yüzeysel bir aç›klamad›r. Çünkü bu organ› meydana getirenler fluursuz hücre-

lerdir. Bu hücreler de fluursuz atomlar›n biraraya gelmesiyle oluflmufltur. fiuursuz

parçalar›n bir tasar›m dahilinde biraraya gelip, fluurlu görevler edinmelerinin, görü-

nenin d›fl›nda bir aç›klamas› olmal›d›r. Buradaki fluur Rabbimiz'e aittir ve her hücre

O'nun ilham› ile kendisine verilen sorumluluklar› yerine getirmektedir. 
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flan bas›nç beyin fonksiyonlar›n› etkiler. E¤er d›flar›dan bir müdahale ya-

p›lmazsa, yani ameliyatla bu s›v› boflalt›lmazsa artan bas›nç; zeka gerili¤i,

hareket bozukluklar›, körlük hatta ölümle sonuçlanan rahats›zl›klara ne-

den olur. Beyindeki s›v›n›n bas›nc›, normalden daha az düzeylere indi¤i

zaman da fliddetli bafl a¤r›lar› olur ve beyin hasar görmeye bafllar. 

Beyindeki korumaya baflka bir örnek olarak, beynin kan ihtiyac›n›

karfl›layan sistemi ele alabiliriz. Beyin, vücuttaki bütün ifllemleri kontrol

eder. Bu nedenle sabit kan gereksinimi olan bir organd›r. Beyne yap›la-

cak kan ikmali ne pahas›na olursa olsun sürdürülmelidir. Beynin bu ha-

yati ihtiyac› ola¤anüstü bir denetimle karfl›lan›r. Bir kanama sonucunda

öteki tüm organlara kan ulafl›m› dursa bile, birçok sinir, beyne kan iletil-

mesi için harekete geçer ve damarlar›n çaplar› buna göre ayarlan›r. Baz›

organlara giden damarlar geçici olarak devreden ç›kart›l›r ve kan ak›fl›-

n›n beyne giden damarlara yönlendirilmesi sa¤lan›r. 

Bu mucizevi gerçekler karfl›s›nda evrimciler, beynin aflamal› geliflimi

iddias›yla ilgili hiçbir tutarl› aç›klama getiremezler. Bu çaresizlik içinde

masals› aç›klamalar›n› daha da geniflleterek "ihtiyaç nedeni ile" beynin ko-

runmas› gerekti¤ini ve tesadüflerin bu ihtiyaca hemen karfl›l›k verdikleri-

ni ima eden ifadelerde bulunurlar. Elbette kör ve fluursuz tesadüflerin

böyle bir ihtiyac› tesbit etmesi, tam zaman›nda kafatas› gibi ola¤anüstü bir

korumay› meydana getirmesi mümkün de¤ildir. Ayr›ca kafatas›n›n tesa-

düfen, koruma amac›yla olufltu¤unu öne süren evrimcilerin, öncelikle ka-

fatas› oluflana kadar beynin nas›l korundu¤unu ve varl›¤›n› nas›l sürdür-

dü¤ünü aç›klamalar› gerekir. Çünkü kafatas› olmadan beynin varl›¤›n›

sürdürmesi ya da en az›ndan ifllevini yerine getirmesi olanaks›zd›r. 

Bunun tam tersinin oldu¤unu, yani evrim senaryosuna göre önce-

likle kafatas›n›n oluflarak daha sonra içinde tesadüfi bir beyin olufltu¤u-

nu farz edelim. Bu durumda da evrimcilerin amaçs›z bir kafatas›n›n var-

l›¤›n› aç›klamalar› gerekmektedir. Çünkü bilindi¤i gibi evrimci iddiaya

göre herfley ihtiyaçlara göre belirlenir ve tesadüfler yoluyla bu ihtiyaçlar

karfl›lan›r. Amaçs›z bir organ›n veya mekanizman›n ise var olmas›n›n ve

varl›¤›n› sürdürmesinin anlam› da imkan› da yoktur. Bu durumda tesa-

düflerin yine gelece¤i görerek beynin hassas yap›s›n› göz önünde bulun-
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durmufl ve buna göre bir korumay› ayn› anda var etmifl olmas› gerek-

mektedir. Elbette bu iddialar›n gerçekleflmifl oldu¤una inanmak, ak›l ve

sa¤duyu sahibi bir insan için mümkün de¤ildir.

Burada önemli bir noktay› daha vurgulamak gerekmektedir. Her

ne kadar imkans›z olsa da evrimcilerin hayali senaryolar›na göre, be-

yin aflamalarla geliflmifltir. Bu durumda kafatas›n›n da bu aflamalara

uyumlu bir flekilde geliflmesi beklenmektedir. Oysa yeryüzünde var

olan tüm kafatas› fosilleri bu anlamda en geliflmifl halleriyle elimizde-

dir. Hiçbir zaman tam oluflmam›fl veya yar›-geliflmifl bir kafatas› fosili-

ne rastlanmam›flt›r. 

Evrimci varsay›mlar›n canland›rmas›n› yapabilmek için bile tesa-

düflerin "düflündüklerini", "tedbir ald›klar›n›", gelece¤e yönelik "planlar

yapt›klar›n›" ve birtak›m üstün özelliklere sahip bir güç olduklar›n› var-

saymak gerekmektedir. Evrimcilerin "tesadüfleri", rastgele meydana gel-

melerine ra¤men adeta fluurludur ve yapt›klar› her ifl bir plan üzerine-

dir. Bu tesadüfler herfleyi düflünebilir, insanlar›n bile hesaplayamad›¤›

detaylar› hesaplayabilir, ileri görüfllü davranabilirler. Ayr›ca evrimcilerin

hayalindeki tesadüfler genellikle hata da yapmazlar. Dünyan›n en önde

gelen bilim adamlar› ve teknisyenleri biraraya gelip, 21. yüzy›l teknolo-

jisine sahip olduklar› halde beynin çal›flma sistemine yak›n bir alet icat

edemezken, evrimcilerin tesadüfleri, milyarlarca hücre aras›nda trilyon-

lar› aflan bir haberleflme a¤›n› kusursuzca kurabilmifllerdir. Elbette bu id-

dialara inanmak mümkün de¤ildir. 

Evrim teorisinin geçersizli¤i defalarca ortaya konmufl olmas›na ra¤-

men hala tesadüflerin fluurlu hareket ettiklerine dair uzun senaryolar

anlat›lmas›, bu safsatalar› anlatanlar› gülünç duruma sokmaktad›r. Be-

yindeki detayl› tasar›m›n tesadüfen ortaya ç›kmas› elbette ki mümkün

de¤ildir. Bütün bu hassas dengeleri kusursuz bir düzen içinde yaratan,

herfleyin Yarat›c›s› olan Allah't›r. Kuran ayetlerinde bu gerçek insanlara

flöyle hat›rlat›lmaktad›r:

Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karfl› seni aldat›p-yan›ltan

nedir? Ki O, seni yaratt›, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir

itidal üzere k›ld›. Diledi¤i bir surette seni tertib etti. (‹nfitar Suresi, 6-8)
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eryüzündeki herfleyin bir yarat›l›fl amac›

vard›r. Allah bu gerçe¤i Kuran'da flöyle bil-

dirmektedir:

"Bizim, sizi bofl bir amaç u¤runa yaratt›¤›m›z› ve

gerçekten Bize döndürülüp getirilmeyece¤inizi mi

sanm›flt›n›z?" (Mü'minun Suresi, 115)

Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin aras›ndakilerini hakk›n d›fl›n-

da (herhangi bir amaçla) yaratmad›k... (Hicr Suresi, 85)

‹nsan›n yarat›l›fl›ndaki her detayda da bir amaç vard›r. Gözü-

müzün, kula¤›m›z›n, burnumuzun, her bir hücremizin, hücreleri-

mizdeki iyon kap›lar›n›n, DNA'lar›m›zdaki nükleik asit s›-

ralamalar›n›n, sinir a¤›m›zdaki ba¤lant›lar›n,

nöronlar aras›ndaki boflluklar›n,



sinirleri kaplayan ya¤l› k›l›f›n, faaliyetleri

h›zland›ran enzimlerin ve saymakla bi-

tiremeyece¤imiz detaylar›n her biri,

belli bir amaca hizmet etmek üzere

yarat›lm›fllard›r. 

Rabbimiz bizi her yerden

sar›p kuflatmaktad›r. Bu ger-

çek Kuran'da "... Biz ona

flahdamar›ndan daha yak›-

n›z." (Kaf Suresi, 16), "Do-

¤u da Allah'›nd›r, bat› da.

Her nereye dönerseniz

Allah'›n yüzü (k›blesi)

oras›d›r. fiüphesiz ki

Allah, kuflatand›r, bilen-

dir." (Bakara Suresi, 115)

ayetleri ile aç›kça bildiril-

mektedir. Bu kitap bo-

yunca ele ald›¤›m›z ince-

likler, detaylar, benzersiz

tasar›mlar da Rabbimiz'in

varl›¤›n›, yaratt›klar› üze-

rindeki hakimiyetini ortaya

koyan iflaretlerden sadece

bir bölümüdür. Bu iflaretleri

gerekti¤i flekilde yorumlamak

ise herkesin vicdan› ve akl› öl-

çüsünde mümkün olmaktad›r.

Kimileri bu detaylarda sergi-

lenenler karfl›s›nda -Allah'›n ilmini

yak›ndan inceledi¤i, araflt›rd›¤›, üzeri-

ne kitaplar yazd›¤› halde- Allah'›n yarat›-

fl›ndaki hikmetleri kavrayamaz. Kuran'da
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bu gibi kimseler "Onlar, Allah'›n kadrini hakk›yla takdir edemediler. fiüp-

hesiz Allah, güç sahibidir, Azizdir." (Hac Suresi, 74) ayetiyle tan›t›l›r. ‹man

edenlerin örnek davran›fllar› ise flu ayetle bildirilir: 

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve gökle-

rin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz,

Sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek Yücesin, bizi ateflin azab›ndan

koru." (Al-i ‹mran Suresi, 191)

Allah'›n, insan bedeninin her milimetre karesinde karfl›m›za ç›kan ilmi-

nin, sanat›n›n, akl›n›n üstünlü¤ü insanlara çok önemli mesajlar tafl›makta-

d›r. Bu bilgileri de¤erlendirmenin önemi, bir ayette "... Kullar› içinde ise

Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek-korkar'..." (Fat›r Suresi, 28)

ifadesi ile bildirilmektedir. Kendi bedenimiz de dahil olmak üzere çevremiz-

de böylesine detayl› ve amaçl› bir yarat›l›fl varken, insan›n amaçs›z oldu¤u-

nu düflünmek son derece anlams›zd›r. Elbette ki insan›n bu dünyadaki var-

l›¤›n›n bir amac› vard›r. Nefes ald›¤›m›z, yaflad›¤›m›z her saniye say›s›z de-

tay bize nimet olarak sunulmaktad›r. Bu kadar güzellik ve incelik oluflturul-

muflsa, bunlar›n bizim için bir anlam› olmal›d›r. Bu mesajlar, bizlere, Allah'›

gere¤i gibi takdir etmemizi, bizi yaratan Rabbimiz'i tan›mam›z›, O'nun üze-

rimizdeki rahmetini görmemizi ve O'na gere¤i gibi flükrederek kulluk göre-

vimizi yerine getirmemizi hat›rlatmaktad›r. 

Gerçek flu ki, insan›n üzerinden, daha kendisi an›lmaya de¤er bir fley

de¤ilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti. fiüphesiz

Biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k. Onu deniyoruz.

Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k. Biz ona yolu gösterdik; (art›k

o,) ya flükredici olur ya da nankör. (‹nsan Suresi, 1-3)
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl

gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya

at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl›

bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›-

¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu

iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir

düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürü-

müfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu-

¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim te-

orisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propagan-

da, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlan-

mas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan

sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim

teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30

y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getiril-

mektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan

araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n ta-
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mamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim ada-

m› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya,

paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwi-

nizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl ger-

çe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vard›r.

DDaarrwwIInn'ii  YY››kkaann  ZZoorrlluukkllaarr

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na

karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n

gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda ya-

y›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerinde-

ki farkl› canl› türlerini Allah'›n ay-

r› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›-

k›yordu. Darwin'e göre, tüm tür-

ler ortak bir atadan geliyorlard› ve

zaman içinde küçük de¤iflimlerle

farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir so-

mut bilimsel bulguya dayanm›-

yordu; kendisinin de kabul etti¤i

gibi sadece bir "mant›k yürütme"

idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki

"Teorinin Zorluklar›" bafll›kl›

uzun bölümde itiraf etti¤i gibi,

teori pek çok önemli soru karfl›-

s›nda aç›k veriyordu. 
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Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›-

laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bu-

nu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n

tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incele-

nebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›k-

layamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bul-

gu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tab-

lo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

AAflfl››llaammaayyaann  ‹‹llkk  BBaassaammaakk::  

HHaayyaatt››nn  KKöökkeennii  

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l

önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia

etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› tü-

rünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse ne-

den bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klaya-

mad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sü-

recinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre"

nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme ol-

madan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini id-

dia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya

canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji ka-

nunlar›na dahi ayk›r› bir iddiad›r.
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HHaayyaatt  HHaayyaattttaann  GGeelliirr

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir ya-

p›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "sponta-

ne jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya

gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde

böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yay-

g›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›.

Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤in-

de bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤i-

ne bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›la-

cakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendilikle-

rinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›-

rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan

ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› ki-

tab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterile-

rin cans›z maddeden oluflabildikleri

inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir ka-

bul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlan-

mas›ndan befl y›l sonra, ünlü Frans›z biyolog

Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc›

kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucun-

da vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat olufltu-

rabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür."93

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n›

ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçer-

sizli¤i daha da aç›k hale geldi. 
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2200..  YYüüzzyy››llddaakkii  SSoonnuuççssuuzz  ÇÇaabbaallaarr

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› bir-

tak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat

etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin

flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim

teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r."94

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çö-

züme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlü-

sü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlen-

di. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir de-

ney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinle-

rin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin

geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflul-

lar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.95

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.96

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütü-

len tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde

1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip

oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yer-

yüzünde nas›l bafllad›?97

HHaayyaatt››nn  KKoommpplleekkss  YYaapp››ss››  

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-
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no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki

bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler bi-

raraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›lar-

la aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan pro-

teinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik orta-

lama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den kü-

çük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde

yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bil-

gi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye

kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤›

hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için
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Evrim teorisini geçersiz k›-

lan gerçeklerden bir tanesi,

canl›l›¤›n ola¤anüstü dere-

cedeki kompleks yap›s›d›r.

Canl› hücrelerinin çekirde-

¤inde yer alan DNA molekü-

lü, bunun bir örne¤idir. DNA,

dört ayr› molekülün farkl› di-

ziliminden oluflan bir tür bil-

gi bankas›d›r. Bu bilgi ban-

kas›nda canl›yla ilgili bütün

fiziksel özelliklerin flifreleri

yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da

döküldü¤ünde, ortaya yakla-

fl›k 900 ciltlik bir ansiklopedi

ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r.

Elbette böylesine ola¤anüs-

tü bir bilgi, tesadüf kavram›-

n› kesin biçimde geçersiz

k›lmaktad›r.
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ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden

olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi-

nin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA

ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›r› dere-

cede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de müm-

kün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n as-

la mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.98

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise, bu

durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir.

Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini aç›kça ge-

çersiz k›lmaktad›r.

EEvvrriimmiinn  HHaayyaallii  MMeekkaanniizzmmaallaarr››

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir ev-

rimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" me-

kanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n ismin-

den de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücadelesi

içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düflüncesine

dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsün-

de, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü,

h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri

evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce

sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiç-

bir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.99
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LLaammaarrcckk'››nn  EEttkkiissii

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog La-

marck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-

leri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonu-

cunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için ça-

balarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› ki-

tab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinala-

ra dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.100

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle

kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere ak-

tar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›-

na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlar-

dan türediklerine inan›yordu. Ona göre otlara

uzanmaya çal›flan bu canl›lar›n zaman içinde

boyunlar› uzam›fl ve zürafalara

dönüflüvermifllerdi. Men-

del'in 1865 y›l›nda keflfet-

ti¤i kal›t›m kanunlar›, ya-

flam s›ras›nda kazan›lan

özelliklerin sonraki ne-

sillere aktar›lmas›n›n

mümkün olmad›¤›n› is-

patlam›flt›r. Böylece La-

marck'›n zürafa masal›

da tarihe kar›flm›flt›r.



VÜCUT ELEKTR‹⁄‹ MUC‹ZES‹

NNeeoo--DDaarrwwIInniizzmm  vvee  MMuuttaassyyoonnllaarr

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na

"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerin-

de radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda olu-

flan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks or-

ganlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç

sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan

aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, ak-

sine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok aç›kt›r: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n ev-

rimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek dere-

cede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de-

¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek

rastgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle za-

rar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri ge-

lifltirmez, ona y›k›m getirir.101

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u

görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gös-

terdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan

genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kan-

serdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz.

Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de itiraf etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley
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yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olma-

d›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim

denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

FFoossiill  KKaayy››ttllaarr››::  

AArraa  FFoorrmmllaarrddaann  EEsseerr  YYookk

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bü-

tün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz
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Rastgele mutasyonlar insanlara ve di¤er canl›lara her zaman için zarar verirler.
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milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe ka-

deme ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-

dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen

canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yan-

dan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl ol-

mal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusur-

lu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›kla-

r› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›-

lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu

ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› ge-

rekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri

mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sa-

dece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.102
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DDaarrwwiinn'iinn  YY››kk››llaann  UUmmuuttllaarr››

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›n-

da hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na

rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bü-

tün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzün-

de birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› gös-

termifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya

da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kade-

meli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.103

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar.

Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin

yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türü-

nün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve ku-

sursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl ol-

mas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan

da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yega-

ne iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve ek-

siksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle

olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz›

canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er ek-

siksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sa-

hibi bir Ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.104

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.
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‹‹nnssaann››nn  EEvvrriimmii  MMaassaall››

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, in-

san›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan

modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-

5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile ata-

lar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüy-

le hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den

dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yap-

t›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl

bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›ma-

d›klar›n› göstermifltir.105

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani in-

san olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Aust-

ralopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait

fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu fle-

ma hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir

iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en

önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayer, "Homo sapiens'e uzanan

zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.106

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin ata-

s› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölge-

lerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.107
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Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sa-

piens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllard›r.108

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleon-

tologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na kar-

fl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri

di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrim-

sel bir geliflme trendi göstermemektedirler.109

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m

"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bi-

limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun y›llar in-

celeyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma ya-

pan ‹ngiltere'nin en ünlü bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir

evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan

gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na

kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpa-

zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yel-

pazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de

"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan

bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorum-

lanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin

mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kim-

selerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.110
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‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumla-

malar›ndan ibarettir.

DDaarrwwiinn  FFoorrmmüüllüü!!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterse-

niz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocukla-

r›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dola-

y›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er

canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n ya-

p›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getir-

di¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse ge-

çirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasar-

layal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile geti-

remedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak

bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu

varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar aminoasit, iste-

dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan)

protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem ver-

sinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin ba-

fl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar

babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta

trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. 

Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine ina-

n›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar

o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›la-
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r›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkidele-

ri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, do-

matesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri,

tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlar-

ca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›-

¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre ya-

p›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde,

ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflün-

mek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

GGöözz  vvee  KKuullaakkttaakkii  TTeekknnoolloojjii

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca

cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak düfler.

Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltürülür

ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya

ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkez-

de görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulun-

du¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n

asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir.

Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tek-

nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne-

¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra ba-

fl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalite-
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deki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir gö-

rüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en ge-

liflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu

netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurul-

makta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir.

Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kita-

ba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üste-

lik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu,

derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir te-

levizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu

görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf da-

ha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün

gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, tele-

vizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-

n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda
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duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve

bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz?

Mühendislerden ve uzmanlardan oluflan binlerce kiflinin biraraya gelip

yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesa-

düfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir.

D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula-

¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a akta-

r›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne

gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duy-

ma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de

kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r.

Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kala-

bal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir ci-

hazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in

hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yor-

sa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihaz-

lar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu

çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan

binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve ka-

litede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i

en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›s-

m› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini aç-

t›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak in-

san vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusur-

suzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi sesi c›z›r-

t›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar.

Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 
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fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz

ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme

ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

BBeeyynniinn  ‹‹ççiinnddee  GGöörreenn  vvee  

DDuuyyaann  fifiuuuurr  KKiimmee  AAiittttiirr??

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuflla-

r›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

r›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak

alg›layan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› al-

g›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücre-

lerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememek-

tedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü

seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da

ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

MMaatteerryyaalliisstt  BBiirr  ‹‹nnaannçç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni
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hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›-

n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim

teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Ni-

tekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce,

bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gün-

deminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bili-

me sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-

lebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü

bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewon-

tin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama ge-

tirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir

aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Ma-

teryalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye

girmesine izin veremeyiz.111

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yafla-

t›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden bafl-

ka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz

maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;

örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açla-

r›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkile-

flimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden

olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir

kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n

sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 
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Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve ak-

la sahip olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillen-

diren Allah't›r.

EEvvrriimm  TTeeoorriissii  DDüünnyyaa  TTaarriihhiinniinn  

EEnn  EEttkkiillii  BBüüyyüüssüüddüürr

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-

orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n

kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörle-

rin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanla-

r›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu

saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli in-

sanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en et-

kili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihin-

de insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmele-

rine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan

gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur.

Bu, eski M›s›rl›lar›n sözde Günefl Tanr›s› Ra'ya (Allah'› tenzih ederiz), Afri-

kal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹b-

rahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin al-

t›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz

bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da haber verdi¤i bir ak›l-

s›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri

görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu
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ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir;

gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azap onlarad›r. (Bakara

Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla

görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,

hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah baflka ayetlerde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselse-

ler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir top-

lulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyü-

nün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici

bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saç-

mal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak

dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani

bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve

fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun

olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks

sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "bü-

yü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-

ravun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-

vun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-

leri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa,

büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergi-

lemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyü-

leyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getir-
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mifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifl-

lerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u

delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl"

yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir

de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor.

Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz

kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak ters yüz çev-

rildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas›

ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyü-

nün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan

ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vaz-

geçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu-

¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar

evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri

gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i

durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece-

¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na

ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin ina-

n›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.112

Bu gelecek, uzakta de¤ildir, aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlana-

cakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda in-

sanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Art›k evrim aldatmacas›n›n

s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve

flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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