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Kış geçti, cemreler bir bir düştü. Artık sarı 

çiçekler yol kenarlarında baharın gelişini 

müjdeliyor bizlere. Erik ve Badem dalları çiçek 

açtı, ovalar ve yaylalar, gelincikler, papatyalar ile 

donatıldı. Baharla birlikte, yeryüzünde bunlar 

gibi müthiş değişiklikler ve yenilenmeler başlar. 

Bu değişimi görmek için, bugünlerde güzel 

çiçekli bir tepeye çıkıp etrafı bir seyran etmek 

tefekküre dalmak gerekir. İşte o zaman insan, 

kışta harap olmuş o bitkilerin bir mucize gibi 

yeniden dirildiğine şahit olacak, âdeta bu 

kupkuru bir çöl gibi olan tepelerin rengârenk 

çiçekler donatıldığını gözleriyle görecektir. 

İşte bitkilerin toprak yüzüne çıktığı, 

ağaçların yeşerdiği, hayvanların inlerinden, 

kuşların yuvalarından çıkıp dünyayı 

şenlendirdiği ilkbaharın bu ilk günleri halk 

arasında NEVRUZ olarak adlandırılır. 

Yeryüzünü Mahlûkatın canlandırıp 

şenlendirdiği bu günler bir nevi “bayram” 

havasında yaşanır. Baharla birlikte çiçek açan 

her bir ağaç, yeşillenmiş o incecik dallarına en 

güzel süslü elbiselerini giyerek, en güzel 

kokularını sürerek biz şuur sahiplerinin önünde 

bir nevi resmigeçit yaparlar. Üzerlerindeki 

sanatı ve sanatkârı göstermek için çaba 

gösterirler. Bu hakikati anlayıp yaşayan ve 

bizlerin de görmesi için gayret eden rahmetli 

Selim Gündüzalp bunun için şöyle haykırıp 

dururdu; “Bu bahar, yeniden doğup yeniden 

yaşamak için çiçek açmış bir ağacın yollarını 

kollayın ve yollara koyulun. Haydi durmayın. 

Bahar mektupları okunmayı bekliyor. Haydi!..” 

Bediüzzaman da Nevruz’a farklı bir bakış açısı 

getirir; Nevruz’u haşrin, yani öldükten sonra 

dirilmenin bir numunesi olarak tanımlar ve her 

baharda mahlukatın yeniden yeryüzüne çıkıp 

canlanmasını, haşrin en güzel bir delili olarak 

göstererek şöyle bir misal verir:

“Gel, bugün nevruz-u sultanîdir. Bir 

tebeddülat (değişiklik-yenilenme) olacak, acib 

işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu 

güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya gidip bir 

seyran ederiz. İşte bak! Ahali de bu tarafa 

geliyorlar. Bak bir sihir var. O binalar birden 

harab oldular, başka bir şekil aldı. Bak, bir 

mu'cize var. O harab olan binalar, birden 

burada yapıldı. Âdeta bu hâlî (tenha) bir çöl, bir 

medenî şehir oldu. Bak, sinema perdeleri gibi 

her saat başka bir âlem gösterir, başka bir şekil 

alır. Buna dikkat et ki, o kadar karışık, süratli, 

kesretli, hakikî perdeler içinde ne kadar 

mükemmel bir intizam vardır ki, her şey yerli 

yerine konuluyor. Hayalî sinema perdeleri dahi 

bunun kadar muntazam olamaz. Milyonlar 

mahir sihirbazlar dahi bu san'atları yapamazlar. 

Demek, bize görünmeyen o padişahın çok 

büyük mucizeleri vardır.”

w w w . m e y v e d e r g i s i . c o m  
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Bu misalde adı geçen “sinema perdeleri” 
ifadesi; baharın başlangıcından yazın sonuna 
kadar sonsuz kudret ve sanat sahibi bir 
Yaratıcının kusursuz bir düzen içinde 
değiştirdiği ve mükemmel bir şekilde 
tazelendirdiği ve birbiri arkasında gönderdiği 
varlıklara işarettir. Demek ki kışın öldürülen 
bitki ve hayvanlar, bahar mevsiminde yeniden 
diriltilip şenlendiriliyor. Her mevsim bir sinema 
perdesi gibi farklı nimetler ve manzaralar 
gösteriliyor ve ilan ediliyor. Allah, böylece 
kâinatın her noktasını ve her köşesini sürekli 
tahrik edip değiştiriyor. Bir mevsimde her şeyi 
öldürüyor, diğer bir mevsim de her şeyi 
yeniden ihya ediyor. Bütün bunlar gösteriyor 
ki, Allah’ın insanoğlunu öldürüp ikinci defa 
diriltmesi de O’nun kudretine göre gayet 
kolaydır. Öyle ise "Acaba ikinci haşir ve 
öldükten sonra dirilme olacak mı?" diye bir 
endişeye ve evhama kapılmaya mahal yoktur.
Bahara ve mahlûkata bu gözle yani îman 
dürbünüyle bakılırsa, bahar günlerinden hem 
maddeten hem de mânen istifade edilir. Bu 
vesile ile İlahi sanat eserlerinin sergilendiği ve 
diriliş delillerinin görüldüğü, Nevruz 
Bayramınızı tebrik ediyorum. 
Her gününüzün bayram sevinci ve huzurunda 
geçmesi dileğiyle…

w w w . m e y v e d e r g i s i . c o m  
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Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi 

neslimizle imtihan edip bu vecihle Kur’an-ı 

Kerim’de bizim için onların birer fitne olduğunu 

da açıkça belirtmektedir. Yani nasıl ki biz 

insanoğlu yaratılış itibariyle Ahsen-i takvimde 

yaratıldığımız halde; esfel-i safiline düşme 

ihtimalimiz de varsa, işte bu hakikat bizim 

evlatlarımız için de geçerlidir. Bizim için hayat, 

iman ve İslam ni’metinden sonra en büyük 

sermayemiz ve en büyük ni’met evlatlarımızdır. 

Biz onları nasıl şekillendirirsek öyle olurlar, bunu 

bilmeyen yok ama; bunun yolunu, yordamını, 

usulunu ne yazık ki bilenlerimiz çok az. Ve bu 

sebeplerdendir ki toplumda insan-ı kamil olarak 

İslam sıfatına layık olan evlatlarımız maalesef ki 

yaratılış gaye ve fıtratlarından uzaklaşarak 

toplumda tehlikeli birer varlık haline geliyorlar. 

    İnsanoğlu öldükten sonra üç açıdan 

sevap defterleri kapanmaz der Peygamberimiz 

Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi vesellem. 

İlmi bir eser, sadak-i cariye denilen yol, köprü, 

okul, cami gibi eserler ve Salih evlat. Bu üç 

konuda amel defterimiz kapanmaz. İlmi bir eser 

her yiğidin harcı değil. İlim adamlarına hastır. 

Sakaka-i cariye ise ekseriyetle zenginlerin işi. 

Ama Salih bir evlat ise her anne babanın 

yapabileceği bir iş. Ve yine sanıyorum ki en zor 

olanı da budur. Çünkü bana göre bu en fazla sabır 

ve tahammül ile beraber cüz’i de olsa bir donanım 

gerektiriyor. Neden cüz’i dediğime gelince, en 

fazla işin içinde rol oynayan niyettir. Niyetimize 

gelince;  evlatlarımızın insanlığa faydalı birer 

evlat olması niyetinin taşınması.  Dinini, 

diyanetini koruması, mukaddesatına sahip 

çıkması. Ve bunun için de bol bol onlara dua 

etmek gerekir. Tabi ondan evvel çocuklar için 

somut olan adımlar şart. 

Nedir o somut adımlar; “Yedi yaşına kadar 

çocuklarla oyun oynanması gerekir. Yedi 

yaşından on beş yaşına kadar onlarla arkadaş gibi 

olmak lazım ve on beş yaşından sonra da onlarla 

istişare etmek lazım.” Buyuruyor Hazreti Ali. İşin 

asıl temelini oluşturan bu yaklaşım. Bu  asıl 

temelin temeli de ilk yedi yıl. Günümüz 

pedagoglar her ne kadar ilk altı yıl dese de ben 

burda Hazreti Ali (r.a.)’ın verdiği bilgiyi esas 

alıyorum. Bu yedi yıllık süreçte biz ebeveynler 

çocuğun yeme içmeden sonra en asıl ihtiyacı olan 

onlarla oyun oynamıyoruz.  Oyunlarla onlara 

verilmesi gereken eğitimi vermiyoruz. Ya da 

veremiyoruz. Çünkü bu konuda yeterli bilgiye 

sahip değiliz ve kendimizi geliştirdiğimiz de yok. 

En önemlisi de şudur; kocaman adam ya da 

kadın,  çocukla oyun mu oynar yahu, bu da 

nerden çıktı? Yaklaşımı. Bu  asıl temelin temeli 

eksik olunca diğer temeller de sağlam olmuyor ve 

bina bir türlü vücuda gelmiyor. İlk yedi yıl oyun 

terapisini almayan, alamayan çocukta eksiklikler 

meydana geliyor, yetersizlik ve hırçınlık oluşuyor. 

Derken yedi ile on beş yaş arasındaki süreçte de 

onlarla arkadaş gibi olmak istense de tam 

manada olunamıyor. Çünkü temel su sızdırıyor. 

Bu evre de böyle geçince on beş yaşından sonraki 

evrede kendisiyle istişare edilmesi gereken, 

kararlarına saygı duyulması gereken, görüşüne 

baş vurulması geren gencimiz, hala çocuk gibi 

davranıyor ve karar verme mekanizmasından 

mahrum bir şekil alıyor. Biz de göğsümüzü gere 

gere “Valla ben anne babalık görevimi yaptım. 

Gerisi, kendisinin bileceği iş. Adam olsun işte. 

Ne yapabilirim ki.” Ardından başlıyor 

kıyaslar; “Ben onun yaşınayken var ya şöyle 

yapardım, böyle yapardım.” Ardından pervasızca 

hayırsız evlat yaftasıyla karşı karşıya kalıyor 

çocuk.

EN BÜYÜK İMTİHAN VE EN BÜYÜK SERMAYEMİZ 

Eyüp AY
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   Bir eğitimci ve bir baba olarak anne 

babalara çok yüklendiğimi biliyorum. Burda en 

fazla pay da bana aittir, itiraf ediyorum. Ama bu iş 

var ya en büyük ihlası taşıyan bir iştir. Biz bunu da 

görmezden geliyoruz. Neden mi? Çünkü 

yukarıdaki Hadis-i Şerif’te bahsettiğim gibi, 

sadaka-i  cariye ve ilmi bir eser somuttur, gözle 

görünür, taktir toplar. Ve maalesef ki beraberinde 

riyakarlığı da getirebilir bir tehlike ile karşı karşıya. 

Ama evlat terbiyesi, Salih evlat yetiştirme, yine 

bana göre, böyle değildir. Anne baba kendisini 

görmez kılıp, evladını görünür kılıyor. Bir duvar 

olup kendisini göstererek evladını setretmiyor. Bir 

ayna olup, evladını gösterirken kendisini 

görünmez kılıyor. İşte işin sırrı, püf noktası da 

burası. Bu o kadar zevkli ve yüksek bir haslettir ki, 

civcivi için ite saldırıp evladını korurken kafasını 

kaptıran bir tavuğun misali gibidir. Kendisi ölür ya 

da yara alır amma, civcivi sağ olur. Onun için 

önemli olan da odur. Maddi yara ve yok oluş onun 

için bir varlıktır, şereftir, haysiyettir. Sevk-i İlahi ile 

bunu yapar. Ama biz insanoğluna bu konuda 

davranış iradeye bırakılmıştır. Maddi olarak bir 

çok anne baba bunu yapar, yapıyoruz da ama işin 

içine eğitim, maneviyat, din, ahlak girdi mi; şeytan 

bu konuda bizi aldatmayı çok iyi biliyor ve 

başarıyor. Gelin buna fırsat vermeyelim. 

1- Çocuklarımızla günlük on on beş

dakika da olsa oyun oynayalım. Bu oyun 

esnasında, ayet, hadis, veciz bir söz, sure, dua gibi 

en güzel sözler sarf edelim. Onların bilinçaltına bu 

oyun terapisiyle bu güzellikleri kavratalım. 

2-Çocuklarımızla yürüyüş yapalım, spor

yapalım, ısınma hareketlerini yapalım ve bu 

esnada onlarla sohbet edelim. 

3-Onlarla sohbet edelim, onları

dinleyelim, bizim onları anladığımızı hissettirelim. 

Empati kuralım.

4-Onları başta kendi hayatımızda  olmak

üzere geçmişimizdeki güzellikleri anlatalım. Hayat 

hikayemizi bilsinler. Bizi tanısınlar. Ve ardından 

büyüklerimizin örnek hayatlarını anlatalım. Bu 

öyle bir iksirdir ki, çocuğa kendisini tanıma 

fırsatını verir. Çocuk geçmişini nerden geldiğini 

bilir. Köklerini tanır. Bu  onu aşırı motive eder. 

5-Çocuklarımıza asla yalan söylemeyelim.

Verdiğimiz sözleri yerine getirelim. Onların 

isteklerini yerine getirirken, geçici şeylerle 

oyalayıp kandırmayalım. İstedikleri zararlı 

şeylerse güzel bir şekilde izah edelim. Zararlı 

olduğunu söyleyelim. O esnada ağlar sızlar. 

Milletin sizi belki de cimri ya da çocuk düşmanı 

zannetmesine neden olur. Ama siz buna 

aldırmayın. Kararlılığınızı gösterin. Ama mutlaka 

istediği şeyin faydalı olan kısmını da ihmal 

etmeyelim. Örneğin, cips istediyse, “Yavrum o çok 

zararlı, dişlerine, midene zarar verir. Onun yerine 

sana çilek alsam .” gibi.

6-Onlarla günlük yarım saat sessizlik

ortamını oluşturalım. O esnada elektronik tüm 

aletlerden uzak duralım. Ve herkes kendine göre 

sessizce bir işle uğraşsın. Bu saati genelde 

bireysel ders çalışma veya kitap okuma olarak 

belirleyelim. 

7-Çocuklarımızı internetin, televizyonun

çirkefliklerinden koruyalım. Zira onlar bize Yüce 

Allah’ın emaneti. Bu emanete ihanet etmeyelim. 

Para, şöhret ve sefih tacirlerinin her türlü dizi ve 

oyunlarından uzak durup, onları da uzak tutalım. 

Bu alanda da başarılı olmak için büyüklerimizin 

hayat hikayelerini anlatalım. Beraber kitap okuyup 

seviyelerine göre müsbet kitaplar okutalım. Bunun 

için illa belli bir yaşa gelmelerine gerek yoktur, 

anne karnındaki bebeğe bile kitap 

okuyabileceğimizi ve bu konuda onların çok 

olumlu etkilendiklerini unutmayalım. Gelişmiş 

ülkelerin, gelişmiş insanları bunu fazlasıyla 

yapıyorlar. Onun için dinimiz evlat terbiyesini taa 

evlilikten öncesine kadar götürüyor. 

7 Sayfa 
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8-Çocuklarımızla bizim belirlediğmiz maneviyatımıza, ahlaki değerlerimize ters olmayan ya

da daha doğrusu bunları ele alan animasyon gibi kısa filmleri beraber izleyelim. Ama bu süre on beş 

yirmi dakika ile sınırlı kalsın.

9-Çocuklarımıza paylaşmayı öğretelim. Çocuk bencil olarak büyümesin. Kumbarada

biriktiriğini kendisi için değil, fakir fukara için harcamasını öğretleim. Aksi taktirde kumbara etkinliği 

çocuğa zarar verecektir.

10- Gerekirse çocuklarımız ihtiyaç olmasa dahi zaman zaman çalışsın. Ev işlerini, para

kazanmanın gerçek zorluklarını öğrensin. Tabi bunu da yaş ve duygusal seviyelerine göre belirleyelim. 

Kendilerinin yapamayacağı işe onları yaptırmak özgüvenlerini yok eder. Yapabilecekleri işleri yaptırmak 

onları hayatta güçlü kılar ve özgüvenlerinin olmasını sağlar. Seçeceğimiz iş bizim gözetimimizde olsun. 

Maneviyattan uzak, ahlaki değerlere önem vermeyen ortamlarda asla çalışmalarına fırsat vermeyelim. 

Güvenilir bir esnaf ortamını bunun için seçelim.

11-Çocuklarımızın annesi babası olan eşimize değer verelim. Zira bu durum çocuklar için en

büyük mutluluklardan biridir. Anne baba arasındaki çekemezlik, tartışma ve kavga evin en büyük 

huzursuzluk nedenidir. Ve bu durum çocuğun mutsuz bir kişiliğe bürünmesine neden olur. Allah 

korusun zaman zaman da zararlı kişilere ve örgütlere yaklaşmalarına neden olur. 

12-En önemlisi ve görünmez en büyük bir güç, bir kuvvet ise, çocuklarımıza, eşimize ismen dua

etmektir. Bu öyle bir iksirdir ki; toplumun küçük bir numunesi olan aile fertlerini birbirine bağlayan çok 

kuvvetli görünmez bir rabıtadır. 
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10 SAYFA 

"Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu 
kendisinden başka giderecek yoktur. Ve 
eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri 

alacak yoktur). Şüphesiz O her şeye 
kadirdir."

En'am Suresi; 17. Ayet 
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Kolajen, vücudumuzda yaratıcı 

tarafından en bol kullanılan bir proteinidir ve 

yaklaşık vücudumuzdaki tüm proteinlerin 

üçte birini oluşturur. Bu protein ile 

saçlarımıza, cildimize, tırnaklarımıza, 

kemiklerimize, bağ dokumuza ve 

tendonlarımıza sağlam bir yapı 

kazandırılmıştır. Bu proteinin vücudumuzda 

bolca kullanılması sayesinde hareket 

edebiliriz, el ve ayaklarımızı bükebiliriz, yük 

taşıyabiliriz, koşabiliriz ve cildimizi gergin 

hissedebiliriz. Ayrıca, saçların ve cildin parlak 

görünümü ve tırnakların güçlü kalması da 

yaratıcının vücudumuzda kolajenlere yer 

vermesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Kolajen Nelerden Yapılmıştır?

Kolajen, Amino asitler birimlerinden üç 

polipeptit zincirinin yapılması ve daha sonra 

da bu polipeptitler arasında sarmal bir yapı 

oluşturulması ile meydana getirilmiş bir 

yapıdır. Kolajen peptit zincir uzunlukları farklı 

farklıdır. Son yapılan çalışmalar, zincir 

uzunluklarının 662 amino asitten 3152 amino 

aside kadar değişebildiğini göstermiştir. 

Kaç Tip Kolajen Vardır?

Kollajen, yaratıcının vücudumuzdaki 

metabolik faaliyetler sonucunda ürettiği bir 

proteindir. Vücudumuzda görev yapan her 

kolajen molekülü, kendine özgü bir mimari ile 

üretilir.  Her biri amino asit bileşimine göre 

kategorize edilen 28 farklı kolajen tipi vardır.  

Fakat vücudumuz daha çok 3 tip Kolajenden 

yapılmıştır.

Tip I Kolajen; cilt, kemik, tendon ve bağ 

yapılarında kullanılmıştır. 

Tip II Kolajen; kıkırdak, kemikler arası yapıda, 

kulaklarda ve burundaki esnek dokularda 

kullanılmıştır. 

Tip III Kolajen; kas ve kan damarları 

yapımında kullanılmıştır.  

Kolajen Ne İşe Yarar?

Kelime anlamı, Yunanca tutkal olan 

“kolla” kelimesinden gelmiştir. 

Vücudumuzdaki güçlü kolajen lifleri, kaslar, 

kemikler, tendonlar, bağlar, organlar ve cilt 

gibi yapıları bir arada tutmak için tutkal 

görevi görür. 

 Kolajen Nerelerde Bulunur?

Cenab-ı Hak, hikmeti gereği olarak 

besinlerde kolajeni, sadece hayvansal 

ürünlerde ve özellikle memelilerin et ve bağ 

dokularında kullanmıştır. Vücudumuzda ise:

Cilt dokusu; yaratıcının ilim ve kudretiyle cilt 

hücrelerinin sıkılığı, esnekliği ve sürekli 

yenilenmesi kolajenle sağlanır ve bu 

göreviyle bağ dokusunun bir parçasıdır. Bu 

yüzden Kolajen, cilt elastikiyeti için hayati 

öneme sahiptir. 

Ligamentler; iki kemiği bağlayan ve sonuç 

olarak eklemleri bir arada tutan başka bir bağ 

dokusudur, bu doku da yaratanca kolajenle 

desteklenmiştir.  

Tendonlar; kasları kemiklere bağlayan fibriler 

doku tipidir ve vücutta kolon ve kiriş görevi 

görür ve bunlr da yaratıcı tarafından 

kolajenden yapılmıştır.

GENÇLİK İKSİRİ KOLAJEN

Prof.Dr. Metin BÜLBÜL
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Cenab-ı Hak’kın hikmeti ve ilmi 

gereği olarak Kemikler, bağ dokusu, 

tendonlar ve iskelet kasları gibi tüm 

dokuların hepsinde kolajen kullanılmıştır. 

Yani Vücudumuzu bir bina olarak 

düşünürsek; Demir, Kolon, Kiriş, Tuğla, Harç 

ve Sıva gibi bütün yapılarda Kolajen 

bulundurulmuştur. 

Kolajenin Görevleri

Kolajen, yaratıcı tarafından 

vücudun çeşitli yapılarına güç kazandırmada 

ve patojenik maddelerin, çevresel toksinlerin, 

mikroorganizmaların ve kanserli hücrelerin 

emilimini ve yayılmasını önlemede 

kullanılmıştır. Bu yönüyle Kolajen proteini, 

her şeyi bir arada tutan çimento gibi görev 

yapar.

Ayrıca Kolajene vücudumuzdaki 

bütün düz kaslarda, kan damarlarında, 

sindirim sistemi, kalp, safra kesesi, 

böbreklerde hücreleri ve dokuları bir arada 

tutma görevi verilmiştir. Yine kolajen, saç ve 

tırnakların temel bileşeni olarak yaratılmıştır.

Cenab-ı Hak’kın hikmeti gereği 

Vücudumuzda bazı hücrelere kendini 

yenileme özelliği verilmişken, çoğu hücreye 

de kendini yenileme yeteneği verilmemiştir. 

Kendin yenileme özelliği olan hücrelerde; 

dokular zarar gördüğünde, ölen hücrelerin 

yeri boş kalmaz, hasarlı bölgeye Kolajen ile 

yama yapılarak hiç olmazsa organın 

bütünlüğü sağlanır. Yanık sonrası cildin 

onarılması güzel bir yamalama mucizesi 

örneğidir

Yaşlanma ve kolajen

Kâinatta konulan İlahi kanunların 

gereği olarak insanda yaş ilerledikçe, kolajen 

üretimi yavaşlar ve hücre yapıları zayıflar.  Bu 

metabolik olay sonucunda cilt incelmeye ve 

daha kolay yıpranmaya başlar, saçlarda 

cansızlaşma ve saç dökülmesinde, cilt 

sarkmalarında ve kırışıklıklarda armalar 

görülür. Ayrıca tendonlar ve bağların 

elastikiyetinde azalma ve eklemler 

sertleşmeye başlar.

Uzun süredir sadece cilt, kas, kemik, 

damar ve tendonların yaratılmasında önemli 

olduğu düşünülen kolajenin geleceği 

sürprizlerle dolu. Kolajen, insanlığı tehdit 

eden Alzheimer ve Kanser hastalıklarının 

tedavisi, saç dökülmesinin önlenmesi, tendon 

problemlerinin çözümü, kemik kırıklarının ve 

cilt yaralarının onarılması gibi her alanda 

karşımıza çıkar hale gelmiştir. 

Demek birçok rahatsızlığın çözümü; 

Yaratan’ın bize emanet ettiği vücudu zararlı 

alışkanlıklardan uzak tutmakta ve yaşlanmaya 

karşı Kolajen desteği almakla mümkündür.

Sonuç olarak; Dünya da sağlıklı, zinde 

ve genç kalabilmenin yolu Kolajenden 

geçiyor.

Sağlıcakla kalın…
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9 SAYFA 

“İnsan bir yolcudur sabavetten (çocukluktan) 
gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, 

kabirden haşre kadar yolculuğu devam eder.”

Bediüzzaman Said Nursi
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Bir yol düşün; genişçe, asfalt döşeli, sağ 

tarafında küçük bir çay var. Bu çayın yatağı çok 

derin. Suyu az normalde ama ilkbaharda coşkun 

akan dereleri geçiyor. Gürül gürül, yeşil otları 

çekerek akıyor. Kimisini de sürüklüyor gücü 

yeterse. Sol tarafında ise iki metre aşağıda, yine 

yol var. Yani bu yollar arasında iki metreye yakın 

kot farkı var.

Biz aşağıda kalan yolun dibinde, tam 

köşedeki üç katlı apartmanda oturuyorduk. 

Apartman dediysem şimdikiler gibi değil. En başta 

balkonları yuvarlak, tabii balkon demirleri de. 

Şimdi yok böylesi. Mutfak da yok sayılır, tezgâhı 

vardı sadece; evin girişine iliştirilmiş, hemen sol 

dipte. Dolap zaten yok. Duvara sabitlenmiş ve 

üzeri tül ile örtülmüş raflar var onun yerine. 

Tezgâhın altında da iki çiviye tutturulmuş ipe asılı 

kalın bir perde gerili. Yemekler yer sofrasında, 

alüminyum ya da çinko tepside yeniyor.

Oturma odası ve bir yatak odası vardı. 

Onlar kullanılırdı da kalan son odayı kullanmazdık 

biz. Kiler gibi düşünüyorduk onu. Annemin 

akrabalarla birlikte yaptığı yufkalar -biz işgefe 

deriz- un çuvalları, bulgurlar, turşu bidonları, 

kullanılmayan eşyalar hep o odadaydı. Halısı bile 

yoktu oranın. Tahtalar gıcırdardı yürüdükçe. Diğer 

odalar da gıcırdardı ama halı biraz azaltıyordu 

onlardan çıkan sesi. İki kanepemiz vardı oturma 

odasında. Sehpa ve köşede televizyon. Bir de 

divan; tahta değil, demir somyadan. Yer 

kahverengi halıfleks kaplıydı. Üzerinde büyük, 

kırmızısı diğer renklerden daha baskın bir halı. 

Biz eve mutfak diye bahsettiğim yerden 

girer çıkardık, apartman içinden değil. Dört, beş 

basamaklı bir merdivenden çık, ayakkabıları çıkar, 

kapıyı aç ve sol tarafta bir mutfak tezgâhı. İçerisi 

epey geniş. En uzun kaldığımız kira evi işte burası.

Evden çıkıp soldaki yola geçelim, yani 

yüksekte kalan yola. 

Bunun için bir merdiven yapılmış. 

Adımladıkça dereceğin boşluğu kendini belli 

ediyor. Dereye herkesin inerken kullandığı, basıla 

basıla yol olmuş bir izlekten iniyoruz. Çıkarken de 

aynı şekilde artık yol olmuş, toprağı sıkılaşmış yeri 

kullanıyoruz. Çıkış yaptığımız yer garaj. Biz öyle 

diyoruz ama aslında otogar. Bizim küçük ilçenin 

büyük otogarı.

Dereden çıktık ya, hemen sağ tarafta 

otobüs firmalarının yazıhaneleri var. Dere kenarı 

boyunca sıralanmış derme çatma yapılar. Çok 

firma yok, zaten gidilen çok yer de yok. Bir 

İstanbul, bir Ankara, bir de Kayseri. Çok misafir 

yolcu ettik buradan, özellikle İstanbul'a. Çok 

heveslenirdim o kırktan fazla yolcu alan 

otobüslere. Onlara binmeye, uzun yolculuğa 

çıkmaya, yeni şehirler görmeye çok 

heveslenirdim. 

Evimiz garajın dibinde olduğundan 

köyden İstanbul'a gidecek olan akrabalar bizde 

kalırdı. Onları biz yedirir, biz içirir, biz yolcu 

ederdik. Yazıhanelerin arka duvarları evin 

karşısına denk gelse bile, biz otobüsün kalkış 

saatinden en az bir saat önce orada beklemeye 

başlardık. Neden bu kadar erken gidip de oralarda 

vakit öldürdük, bilmem. Şimdi düşününce iki 

sebep geliyor aklıma.  Bir, aslında normal vaktinde 

gidiyorduk da otobüs bir türlü gelmiyordu o koca 

cüssesi ile boşluğu yara yara. İki; zaman 

genişlemesi, uzaması bir bakıma. Çocuklukta 

öyledir ya beş dakikalık bir olay yarım saatmiş 

gibi, bir saatmiş gibi algılanır, yaşanır. Zaman 

çoktur, fazladır, bitmez, geçmez…

Otobüs gelirdi, biz kavga dövüş -biz 

derken büyükler- İstanbul'a gidecek valizleri, 

çuvalları, kolileri otobüsün bagajına yerleştirme 

çabasına girerdik. Muavin almam bu kadar yükü 

derdi, bizimkiler alacaksın diye diretirdi. Biraz 

para verirlerdi, sonra iş tatlıya bağlanırdı. 

DERECİK

Hümeyra YILDIRIM YALÇIN
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Parayla saadet olur mu tartışılır ama çözüm 

oluyor işte bazen. Bu aşamadan sonra misafirler 

hemen gidip koltuklara oturmazdı. Otobüsün 

yanan ışıkları ve kararan hava eşliğinde son 

konuşmaların yapılması, son sigaraların içilmesi 

için vakit olurdu daha. İstanbul veya Ankara'ya 

giden başka tanıdıklar da çıkardı illaki orada, o 

dakikalarda. Oraya neden gidiyorsun, kime 

gidiyorsun, kaç gün kalacaksın? Bunları sormaya 

da vakit olurdu otobüs hareket etmeden.

İstanbul… İstanbul! Kalkıyoruz… Muavinin 

bu anonsu ilk yapışında iş pek ciddiye alınmaz, 

otobüse binilmez. Herkes bilir ki bu böyle beş, altı 

kere daha diyecek ve ancak ondan sonra 

yerleşilecek koltuklara. Biletini almış ama 

gelmemiş yolcular vardır, daha beklenen 

emanetler vardır. Bizim saatlerce beklememize 

aldırmadan bir Toros ya da Şahin hızlıca giriş 

yapıp garaja, ani bir frenle otobüsün bagaj 

kısmına yakın yerde durur birden. Üç beş yolcu 

iner, birkaç valiz bagaja atılır alelacele. Son sahne 

yaşanmıştır ve artık el sallama faslına geçilebilir. 

Bu kısım uzun sürmesin diye bizim yolcular hep 

aşağıda oyalanır. İnsanın koltuğa oturup 

sevdiklerinin aşağıda kalması ve bunun çok 

uzaması epey can sıkıcıdır. Ne sebepten bilmem, 

bazen bu da uzar. Akan gözyaşlarını silen eller 

sallanır durur gidecek olanın arkasından. Hele bir 

gidişi, bir manevra yapışı vardır otobüsün… Ağır 

ağır ama sonra çevik ve birden oluveren bir gidiş. 

Otobüs gözden kaybolana kadar el sallayış… Kaç 

kere yaşadım o garajda bu manzarayı.

Başka şehirlerde başka otogarlarda da 

bazen giden oldum, bazen kalıp yolcu eden. Bir 

burukluk çöktü içime eğer giden bensem. Gözden 

kaybolana kadar baktım arkada kalana. El salladım 

yorulana kadar. Kalan bensem daha fazla 

burukluk çöktü içime. İllaki gözlerim doldu, 

kalanın yalnızlığını yaşadım tek başıma. 

Dudaklarımı ısırdım bazen, düşmesin diye 

o birkaç damla. Akılda kalan son görüntüm o

olmasın. Bir el sallayış arttırsın aradaki mesafeyi

diye… Uzaklaşsın otobüs, bir siluet olayım giden

için…

Derenin diyordum… İçinden geçip garajda 

bulunca kendini, karşıda yani esas girişin sol 

tarafında ise köylere giden minibüsler var. Bu 

kısımda İstanbul, İstanbul yolcuları kalmasın, gibi 

kibar bir anons beklememek lazım. Öğlen vakti 

çekereeee, çekereeee, çekereeeaoğğ! diye inletir 

şoför tüm garajı. İlçede bu sesi duymayan yoktur 

benim kuşaktan olup da. Kırmızı, her yeri gıcırtılı, 

sigara dumanına batmış da çıkmış köy 

minibüsleri. Biz gadışarı, gadışarı, gadışarı diye 

bağıranlara binerdik; çünkü gideceğimiz köy 

Kadışehri ilçesinden sonra geliyordu, Çekerek’te 

değildi. Bahsettiğim girişinin sağ tarafında, en 

yakın ilçeye giden minibüsler olurdu. Onlar köy 

minibüslerine göre daha büyük, daha yeniydi. 

Gidilecek yer nasılsa giden otobüs de ona göreydi 

işte.

Şimdi ne garaj var o meydanda, ne 

minibüsler. Bu kadar ayrıntı anlatmamın sebebi 

bu. Varsın olmasın. Ben söyledikçe canlanıyor 

gözümde hepsi bir bir. Uzun zaman oldu dere 

yatağına beton döküleli. Zemin ve duvarlar olduğu 

gibi beton. Metalden de dar bir köprü yaptılar. Her 

şey dikdörtgen oldu anlayacağın.

Dereyi izlemek, hele de suyunun çoğaldı 

ilkbahar zamanları çok başka olurdu benim için. 

Babam elimden tutardı beni, gider izlerdik 

beraber. Bir gün ben, ablama ve Şeyda'ya küstüm. 

Şeyda komşumuz. Koşa koşa derenin başına 

geldim. Evden uzak, dörtyola yakın bir yerinde 

durdum. Şimdi çift şerit yol oldu orası, epey 

genişledi. Bu çift şerit yollar kimi nereye götürür, 

belli değil…

Hava ılık, hafif rüzgârlıydı. Kollarımı 

bağladım, burnumu havaya diktim, kafamı evin 

tersi yönünde çevirdim, başladım beklemeye. 

Rüzgâr saçlarımı havalandırdı, yüzümü okşadı ılık 

ılık. 

Ben küslüğün hüznünü yaşamaya 

başladım. Çocuksu bir şeydi bu ama. O zamanlar 

ilkokula gidiyordum. Uzun sürmedi ablamla 

Şeyda'nın yanıma gelmesi. 
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Biri sağıma, biri soluma geçti. Hadi gel, 

böyle etme, eve gidelim, barışalım, şu, bu… Yok 

diyorum, omuz silkiyorum. Böyle ettiniz de, şunu 

dediniz de, bunu dediniz de… Küstüğümün 

gerekçelerini sıralıyorum. Koluma girse ablam, 

hemen kolunu çekiyorum, tekrar bağlıyorum. 

Şeyda da bir şeyler diyor, ona da aldırış 

etmiyorum. Küsmüşüm de küsmüşüm.

Epey bir oyalanıyoruz. Barıştığımı 

sanmıyorum ama orada durmak istemiyorum. 

Havalı havalı yürüyüp saçlarımı savura savura 

uzaklaşacağım yanlarından ve geride kalacak 

onlar. Sonrası için güzel plan olsa da bunu 

yapmam mümkün olmuyor.  Bırak bunu yapmayı, 

adım atmam bile mümkün değil. Tek ben olsa yine 

iyi, onlar da adım atamıyor, kımıldayamıyoruz 

üçümüz de. Ayağımı yukarı çekebilsem adım da 

atacağım, uzaklaşıp gideceğim de; ama olmuyor. 

Ayağım saplandığı yerden çıkmıyor. Derenin suyu 

arttığından etrafındaki çamurlar balçık olmuş. Ben 

beklerken gömülmüşüm de haberim yok. Onlar da 

beni ikna etmeye çalışırken gömülmüşler. Gitmek 

istiyoruz, gidemiyoruz. Çıkmak istiyoruz, 

çıkamıyoruz. Tek çare kaldı, ağlamak; ya da 

çaresizlikten ağlamak.

Ağlıyoruz ki sular seller akıyor 

gözlerimizden. Ne bir duyan ne de bir gören… 

Durduğumuz yer dörtyola yakın olduğundan 

arabalar geliyor, geçiyor ama durup da bizi 

kurtarmıyor hiç kimse. Epey bir ağladık ve 

küslüğü de unuttum bu arada. Bir kurtulsak 

şuradan, başka bir şey istemiyorum. 

Gözyaşlarımın arasından etrafı seyrediyorum; bir 

canlı kul yok sokaklarda. 

Zaman iyice genişledi, uzadı. Dakikalar saat 

oldu ve nihayet bir traktör önümüzde durdu. Bizi 

kurtarmak değildi niyeti. Dörtyol ya, kavşağa 

girmeden sağa solu kolaçan etmeli. 

O sırada traktördeki biri bizi fark etti. 

Sırayla çekip çıkardı çamurdan. Bilmediğim o 

adam çocukluğumun kahramanlarından biri oldu 

çıktı. Sonra Yakup Abi geldi, ben bu çocukları 

tanıyorum, dedi. Evlerine götürürüm. Yakup Abi 

mahalleden komşumuz. 

Uzun süre konuşuldu onun yaptığı iyilik. 

Kahramanlar listemde o da var yani. Eve geldik. 

Ne türlü azar işittim, nasıl korkutulduysam aylarca 

bu olayı üzerimden atamadım. Gece yatarken 

gözümün önüne çamurlar geldi, beni içine çeken 

çamurlar. Ayaklarım gömüldü önce,  sonra 

gövdem, sonra başım ve saçlarım en son. Kaç 

dakika soluksuz kalabilirim o balçıkta diye 

sordum kendime günlerce. Ne kadar kalabilirim ki, 

birisi beni kurtarmaya gelene kadar 

dayanabileyim. Ya gelmezse? Hem gelip beni o 

çamurdan çıkaramazsa?

Bizi kurtaran adam bizi çekerken 

ayakkabılarımız çıkmıştı ayağımızdan. Onları 

sonra çekti çıkardı. Sahi biz niye akıl edemedik 

onu? Ayakkabı kalsın, sen çık kenara değil mi? 

Neyse bir daha böyle bataklığa saplanırsam 

ayakkabımı orada bırakırım, kendimi kurtarırım. 

Kimseden medet ummam. Ya da en iyisi bastığım 

yere dikkat ederim. Artık çamurlara basmam, hele 

de dere kenarındaki çamurlara hiç basmam.

Şu konuşmayı aylarca kendi kendime 

yaptım durdum. Her gece kendimi avuttum, öyle 

uyudum. Annemin dediğine göre biz eve varınca 

üstümüz başımız hep çamur içindeymiş. Demek ki 

epey debelenmişiz orada. Neyse ki dereleri, ırmak 

kenarlarını sevmeme engel olmadı bu. Şöyle 

gölgelik bir yere oturup kendimi suyun akışına 

kaptırmama da engel olmadı. Çakıl taşlarını takip 

ederek dere yatağı boyunca yürümeme de engel 

olmadı. Özellikle ikindiye doğru, güneş ışınları 

eğik açıyla gelip 

suyu daha bir ışıl ışıl gösterdiği vakit 

yürümek ne güzel olur dere boyunca. Öyle değil 

mi? Eline bir de değnek alırsın. Sen mi ona yol 

gösterirsin o mu sana, belli değil. Dünyayı geride 

bırakmış derviş gibi yürürsün; ne yol biter ne su…

Anlat dedin anlattım. Eskiler deyince, 

daldım çıktım yine. Bak çayım da soğumuş 

içemeden. Şunu tazele de, birkaç mesele daha 

anlatayım. O asfalt var ya oraya pazar kuruluyor 

demiş miydim? Neyse çay gelsin de öyle devam 

edeyim…
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"Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de 
arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) 

yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe 
yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir."

(Lokman, 31/27) 
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14 SAYFA

Çocuklarınızı şu üç haslet üzere terbiye ediniz: 
Peygamberinizin sevgisi, onun Ehl-i Beytinin 

sevgisi ve Kur'ân okuma sevgisi (SAV).
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Hemoglobin, kırmızı kanı taşıyan bütün 

canlılarda dokulara oksijen taşımakla görevli bir 

moleküldür. Hemoglobinin yapısı şu şekildedir: 

Dört tane protein zinciri, hem grubu adı verilen 

dört tane protein olmayan organik molekül ve dört 

tane demir atomundan oluşmuştur. Hemoglobinin 

yapısındaki protein molekülleri genetik bilgi ile 

düz bir zincir halinde sentezlenirler. Her bir zincir 

ayrı bir gen tarafından sentezlenmektedir. 

Sentezlendikten sonra her bir protein hücre 

sitoplazmasına geçer ve burada her biri ayrı ayrı 

kıvrılarak üç boyutlu bir yapı kazanır. Daha sonra 

üç boyutlu yapı kazanmış olan bu dört protein bir 

araya gelerek birleşirler ve böylece dört boyutlu 

kompleks bir yapı kazanırlar

Protein moleküllerinin sentezlendikten 

sonra bu yapısal değişikliği nasıl kazandıkları ve 

nasıl bir araya geldikleri tam olarak 

bilinmemektedir. Çünkü, bu yapısal şekil 

değişikliğini tayin eden herhangi bir genetik bilgi 

yoktur. Bu dört protein molekülü bir araya gelip 

belli bir şekil kazandıktan sonra her birinin 

yapısına “hem grubu” adı verilen başka bir 

organik molekül girmektedir. Bu hem gruplarının 

her birine de bir demir atomu ilave olmaktadır. 

Hem grupları, protein zincirlerinin cep şeklindeki 

oyuklarının içine girerler. 

HEMOGLOBİN MOLEKÜLÜ SONSUZ BİR İLİM VE KUDRETİN ESERİDİR

Prof. Dr. İdris MEHMETOĞLU
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Hem Grubu ve İçinde Demir Atomu 

Bütün bu olağanüstü ve mükemmel yapıyı 

kazanıldıktan sonra artık hemoglobin molekülü 

oksijen taşımaya hazırdır. Her bir hemoglobin 

molekülü aynı anda dört tane oksijen molekülü 

taşımaktadır. Hemoglobin akciğerlere geldiğinde 

oksijeni yakalar ve dokulara taşır. Bütün bu 

olağanüstü yapının tesadüfen olması mümkün 

değildir. Aksine, kanlarında hemoglobin molekülü 

bulunan bütün canlıların aynı yaratıcının eseri 

olduğunu göstermektedir. Hemoglobinin oksijene 

olan ilgisi o kadar fazladır ki oksijenle temas edip 

ilk oksijen molekülü bağlandıktan sonra diğer 

oksijen moleküllerinin bağlanması hızlanır. 

Böylece, dört tane hemoglobin molekülünü süratle 

yakalayarak dokulara götürür. Dokularda 

hemoglobini bıraktıktan sonra boş dönmez. 

Aksine, bu sefer dokulardan açığa çıkmış olan 

karbon dioksiti tutarak tekrar akciğerlere getirir ve 

oradan nefesle dışarı atılmasını sağlar. 

Hemoglobin, eritrosit denilen kırmızı kan 

hücrelerinde bulunmaktadır.

Bir milimetre küp kanda yaklaşık 5 milyon 

eritrosit bulunmaktadır. Hemoglobin sürekli 

yapılıp yıkılan ve yeniden yapılan bir moleküldür. 

Yani, sürekli bir kontrol altında yapılıp 

yıkılmaktadır. Bütün canlıların hemoglobin 

molekülü sayılsa sonsuza yakın bir rakam çıkar. Ve 

bu sonsuz sayılabilecek sayıdaki moleküller sürekli 

yapılıp yıkılmaktadır. O halde bu sonsuz faaliyeti 

yürüten ancak sonsuz kudret ve ilim sahibi biri 

olabilir başka olamaz. Çünkü, dünyada mevcut 

bütün bilim adamları bir araya gelseler ve 

dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında yıllarca 

çalışsalar bir hemoglobin molekülünü yapamazlar. 

Yıkılan hemoglobin molekülün enkazları çok 

dikkatli bir şekilde saklanmakta ve yeni bir 

molekülün sentezi için yeniden 

kullanılmaktadır.İnsan dahil, hiçbir canlı 

hemoglobinin bu sürekli yapılıp yıkılma olayının 

farkında değildir. 

O halde bu çok hayati olayı gerçekleştiren, 

bütün canlıları bilen ve üzerlerinde sürekli tasarruf 

eden biri vardır. Şüphesiz, O da bütün canlıların 

her şeyini bilen ve her ihtiyacını karşılayan sonsuz 

kudret, ilim, şefkat ve rahmet sahibi olan Allah’tır 

(c.c). Hemoglobinin yapısına giren hem grupları 

genetik bilgi dışında hücre içinde başka kimyasal 

reaksiyonlarla sentezlenmektedir. Demir 

molekülünün hem gruplarının yapısına girişini 

sağlayan herhangi bir genetik bilgi yoktur. 

Hemoglobinin hücrelere oksijen taşıması için 

demirin oksijenle reaksiyonunu çok iyi bilen bir 

kimya bilgisi gereklidir. Bu bilginin de akılsız ve 

şuursuz hücrelerde bulunmadığı gayet açıktır.

O halde hemoglobin molekülünü yapan canlıların 

oksijen ihtiyacını bilen biri olabilir başka olamaz. 

Ayrıca, hemoglobini yapan dünya etrafındaki 

atmosferi yapan olmalıdır. Çünkü, hemoglobin 

dokulara taşıdığı oksijeni atmosferden almaktadır. 

O halde atmosferin sahibi kimse hemoglobinin ve 

hemoglobin taşıyan bütün canlıların yaratıcısı da 

odur. 
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Bir protein üretebilecek sayı ve sırada dizilmiş olan genetik harf topluluğu, gen olarak adlandırılır. 

İnsan genomunda şimdiye kadar tespit edilebilen 25.000 adet gen bölgesi mevcuttur ve bu bölgelere 

ekson gen bölgeleri denmektedir. DNA'mızda herhangi bir protein üretmeyen intron gen bölgeleri de 

mevcut. Hatta bu intron bölgeler (%97), ekson bölgelerden (%3) daha fazladır. Eskiden evrimci 

yaklaşımlarla, bu intron bölgelere çöp genler denir ve virüslerin canlıları enfekte etmesi sonucu, 

DNA’mıza yapışan işlevsiz artıklar olduğu iddia edilirdi. Ancak genetik işleyişin sırları çözüldükçe bu 

bölgelerin, DNA işleyişinin kontrol edildiği, adeta bir işlemci özelliği gösteren, en önemli noktalar olduğu 

anlaşıldı. Böylece evrimci yaklaşımın sürüklediği bir saplantı daha bertaraf edilmiş oldu. Ancak bu 

bölgelerde çok ilginç bir işleyiş daha yakın bir zamanda ortaya çıktı. ''Elbette epigenetikten 

bahsediyoruz.'' Epigenetik; genetik üstü demektir ve normal genetik işleyişlerle izah edilemeyecek 

değişimleri ve adaptasyonları ifade etmek için kullanılır. Canlının nükleotid düzeninde hiçbir değişim 

olmadığı halde, fenotipi (canlının dış görünüşü) etkileyen karakterlerin değişmesi ile ortaya çıkar. 

Kimyasal olarak birçok mekanizması olduğu halde, en sık görülen biçimi; genetik harflerin metil (-CH3) 

molekülleri ile geçici olarak kapatılıp, işlevsel olma özelliğinin durdurulması şeklinde çalışır. Bu durumda 

kapatılan gen bölgelerinden üretilen protein miktarı azalır ve bu azalmada canlıda renk değişimi, boy 

kısalması, yaprak yüzeyinin daralması, cinsel yönelimin farklılaşması, davranış ve duygu durumlarının 

değişmesi gibi birçok özelliği etkiler. Epigenetiğin varlık amacı, canlının değişen çevresel koşullara ayak 

uydurabilmesidir.

Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse; tek yumurta ikizi olan iki kardeş ele alındığında, bunların 

genetik yazılımları tamamen aynı olduğu halde, dış görünüşleri, davranışları, yönelimleri ve hastalıklara 

karşı reaksiyonları gibi birçok önemli özellik, birbirinden tamamen ayırt edilebilecek düzeyde farklılık arz 

edebiliyor. İşte bu farklılığı belirleyen moleküler işleyişe epigenetik denmektedir. Örneğin insan cildinin 

rengini belirleyen temel parçacık, aslında melanin adı verilen bir proteindir. Bu melanin pigmentlerinin 

kodlandığı ekson bir gen bölgesi ve bu gen işleyişinin kontrol edildiği intron bir gen bölgesi vardır. 

Normalde bu intron bölgelerin bir kısmı genetik harflerin uçlarına metil grupları bağlı olarak 

(metilizasyon) yaratılmıştır. Bu yüzden sadece belirli ve az bir miktarda melanin üretilir. Ancak derimiz 

güneşe maruz kaldıkça, bu metil grupları genlerden kopar (demetilizasyon) ve daha çok melanin üretilir. 

Böylece derinin rengi daha esmerimsi bir görünüm kazanır. Ağır işlerde çalışan veya yoğun spor yapan 

kişilerin, kaslarının gelişmesi boylarının uzaması veya kısalması gibi değişikliklerin tamamında aynı 

mekanizmanın işlediği söylenebilir. 

Adaptasyon olarak da adlandırılan bu değişimler, eskiden genetik yazılımda ki mutasyonlara 

atfediliyor ve mikro evrim olarak adlandırılıyordu. Canlılarda bu mikro evrimlerin birikmesiyle makro 

evrimin yani bir türün başka bir türe dönüşünün gerçekleşebileceği ön görülüyordu. Halbuki bugün artık 

anlaşıldı ki; adaptasyonun mekanizmasında mutasyonlar değil, epigenetik işleyiş belirleyicidir. Canlıların 

çevresel değişimlere ayak uydurabilmesi için yaratılmış ve takdir edilmiş olan bu işleyiş te genetik olarak 

daha önceden hesaplanmış ve yine genetik kodlara bu işleyişin nasıl yapılacağı da kodlanmıştır.

Epigenetik Yaklaşımlar Evrim Olarak Değerlendirilen Değişimleri 

Açıklayabilir mi?

Dr. Öğr. Üyesi Kasım Takım

21 Sayfa



w w w . m e y v e d e r g i s i . c o m 

19 SAYFA

Çünkü bahsinde bulunduğumuz bu metilasyon işleminde görev alan enzimler ve bu enzimlerin 

çalışma kanunları da genetiğimizde mevcuttur. Yani bu tesadüfi ve rastgele bir işleyiş değil, aksine tam 

bir mühendislik gerektiren, çok dikkatli bir eylemdir. Sonradan kazanılmış bir avantaj değil, onunla 

birlikte varlık sahasına çıkılan bir armağandır. Darwin’in; DNA’nın keşfedilmediği, genetik işleyiş 

mekanizmalarının bilinmediği ve epigenetiğin hiç konuşulmadığı bir dönemde (19. yüzyılda), ispinoza 

kuşlarında gagaların uzayıp/kısalmasını gözlemleyerek ortaya attığı evrimci yaklaşımla bu değişimleri 

izah etme çabasını, epigenetiğin anlaşıldığı bu dönemde ısrarla sürdürmeye çalışmak, garipsenecek bir 

durumdur.
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