










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan

Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğ-

renimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim

gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi

konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yaza-

rın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliği-

ni ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlan-

tılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldı-

ğı toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 63 fark-

lı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele

eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad

etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur.

Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah'ın mührü-

nün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların iç-

eriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kita-

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

masını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmala-

rında, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini kendine rehber edin-

miştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin

tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine

karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak

"son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok bü-

yük bir hikmet ve kemal sahibi olan

Resulullah'ın mührü, bu son sözü söyleme

niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak he-

def, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak,

böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği

ve ahiret gibi temel imani konular üzerin-

de düşünmeye sevk etmek ve in-

karcı sistemlerin çürük temelle-

rini ve sapkın uygulamalarını

gözler önüne sermektir.



Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den

Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan

İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın daha pek çok ülke-

sinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,

İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca,

Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da

kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivehi (Maldivlerde

kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt dışın-

da geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insa-

nın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır.

Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve

samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli et-

ki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımak-

tadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık ma-

teryalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi ola-

rak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygu-

sal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki

tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklan-

maktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnız-

ca Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında

ve yayınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini gör-

melerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin

de, çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri kar-

maşa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü

ve keskin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek

ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının

edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır.

Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının din-

sizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve

samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çek-

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulma-

nın yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya kon-

ması ve Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılması-

dır. Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kar-

gaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir bi-

çimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın iz-

niyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğru-

luk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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Oku yu cu ya
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de -
ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la
Allah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da
kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü -
ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si
ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le
her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da
ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye
ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir
şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her kes
ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir
so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta -
vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın
doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir
soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun
ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma -
la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na
kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi -
ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la -
rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var -
dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş -
lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni
ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya -
lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve -
ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 

Bu çalışmada kullanılan ayetler Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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eşit li eser le ri miz de ay rın tı lı ola rak açık la dı ğı mız "mad -

de nin ar dın da ki sır" ko nu su, ge niş bir oku yu cu kit le si ni

et ki le miş ve bu ki şi le rin ya şa dık la rı ha yat bo yun ca hiç

far kın da ol ma dık la rı önem li bir ger çe ği fark et me le ri ne

ve si le ol muş tur. Bu, ye ni bir fel se fe ya da bir ide olo ji de ğil, her in sa nın

is ter is te mez için de ol du ğu, ya şa dı ğı, an la şıl ma sı ko lay, bi li min çe şit li

alan la rın da uzun yıl lar ön ce is pat lan mış bir ger çek tir. 

Bu gerçeği; "Allah'ın yarattığı madde dışarıda vardır, ancak biz

maddenin sadece beynimizdeki haliyle muhatap oluruz. Dışarıda var

olan aslını ise hiçbir zaman bilemeyiz. Hayatımızı meydana getiren

herşey ruhumuz tarafından idrak edilen bir algılar bütünüdür.

Dünyamızı ve bütün varlığımızı anlamlı kılan şeyleri, kişileri, mekan-

ları, olayları tıpkı bir rüya gibi, sadece görüntü olarak beynimizde al-

gılayabiliriz, asılları ile muhatap olamayız" şeklinde özetlemek müm-

kündür. Samimi ve önyargısız bakan, derin düşünen bir insan kendi-

sine bu konu anlatıldığında, bu büyük gerçeği kolay bir şekilde, kısa

sürede kavramakta ve hayata geçirmektedir.  

An cak, alış kan lık la rın, kü çük lük ten iti ba ren öğ re ti len bil gi le rin

oluş tur du ğu ön yar gı la rın ve çev re nin ne ga tif yön de ver di ği tel kin le -

rin et ki sin de kal mış olan oku yu cu lar ol ma sı da muh te mel dir. Bu nu

dü şü ne rek, bu ki ta bı çe şit li so ru la rı olan üç oku yu cuy la ya pı lan bir

soh bet tar zın da dü zen le dik. Böy le ce oku yu cu la rın an la mak ta ve ya ka -

bul et mek te zor lan dı ğı aşa ma lar, gün lük ha yat ta kar şı laş tı ğı mız çe şit -

li olay lar dan alı nan gün cel ör nek ler le açık lan mış ol du. Oku yu cu lar bu



şe kil de ev de, iş te, okul da, te le viz yon kar şı sın da, kı sa ca ha ya tın her

aşa ma sın da, öğ ren dik le ri ni da ha ko lay dü şün me ve uy gu la ma im ka nı

bu la cak lar dır.

Her okuyucunun aklına takılan olası soruları da kapsayan bu ko-

nuşmada, her insan için yaşamın Allah'ın ruhumuza izlettiği bir algı-

lar bütünü olması, yaşadığımız hayatın bir nevi rüya gibi yaşanması,

algılardan oluşan bu hayatın amacı gibi konulardaki sorulara cevaplar

verilecek, gerçeği öğrenmek isteyen okuyucular bu konuda aradıkları

cevapları bulacaklardır.

Ger çek le re sa mi mi ve ön yar gı sız ola rak yak la şan bir çok ki şi nin

ya nın da, ger çe ği an la dık la rı, bil dik le ri hal de ka bul et mek is te me yen,

bu ger çe ği öğ ren me nin ge ti re ce ği so rum lu luk lar dan ka çan ki şi ler de

ola cak tır. Bu yanlış gö rü şe sa hip olan lar ki ta bı oku duk la rın da, ger çek -

ler den ka ça rak, ya lan lar ve ha yal ler üs tü ne ku rul muş bir dün ya da ya -

şa ma yı ka bul len me nin, ak lı ba şın da bir in san için ne ka dar kü çük dü -

şü rü cü bir du rum ol du ğu nu da ha iyi an la ya cak lar dır.

Unu tul ma ma lı dır ki gü zel olan ger çek olan dır; bu yüz den ger çek -

ler den kork ma nın ve kaç ma nın hiç bir an la mı yok tur. İn sa nın yep ye ni

bir ba kış açı sıy la, hu zur lu ve mut lu bir ha ya ta baş la mak için sa mi mi

ola rak bi raz dü şün me si ve vic da nı na baş vur ma sı ye ter li dir. Ken di ni

kan dı ra rak ha yal le rin pe şin den ko şan in san lar, ger çek ler den kaç mak

ye ri ne, ger çe ği an la mak ve öğ ren mek için ça ba gös ter dik le rin de, al da -

tı cı bir dün ya da ki sah te mut lu luk la rın ye ri ne, ger çek ve son suz bir

mut lu lu ğa ka vuş ma nın gü zel li ği ni ya şa ya cak lar dır.

Harun Yahya (Adnan Oktar) 9



ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA

MADDENİN ARDINDAKİ SIR KONUSU, VAHDET-İ 

VÜCUD DEĞİLDİR

Maddenin ardındaki sır konusu, bazı kişilerin itirazlarına neden

olmaktadır. Sözkonusu kişiler, bu konunun özünü yanlış anladıkları

için, bu konunun vahdet-i vücud öğretisi ile aynı olduğunu iddia et-

mektedirler.

Öncelikle şunu belirtelim ki, bu eserlerin yazarı ehl-i sünnet inan-

cına sıkı sıkıya bağlıdır ve vahdet-i vücud öğretisini savunmamakta-

dır. Ayrıca unutmamak gerekir ki, vahdet-i vücud öğretisi Muhyiddin

İbn Arabî gibi çok büyük İslam alimleri tarafından savunulmuştur.

Bu kitapta okuyaca¤›n›z konular, hayat›n ÇOK ÖNEML‹

bir s›rr›n› içermektedir. Maddesel dünyaya bak›fl aç›n›z›

kökten de¤ifltirecek olan bu konuyu, çok dikkatli bir

biçimde ve sindirerek okumal›s›n›z.

Burada anlat›lacak olanlar yaln›zca bir  bak›fl aç›s›,

farkl› bir yaklafl›m veya herhangi bir felsefi düflünce

de¤il; dine inanan-inanmayan herkesin kabul edece¤i,

bugün bilimin de kan›tlad›¤› kesin bir gerçektir.

U Y A R I  



Vahdet-i vücud düşüncesini anlatan birçok önemli İslam alimi-

nin, geçmişte, bu kitaplarda yer alan bazı konuları tefekkür ederek an-

lattıkları doğrudur. Ancak bu eserlerde anlatılanlar vahdet-i vücud

düşüncesi ile aynı değildir.

Örneğin vahdet-i vücud düşüncesini savunanların bir kısmı yan-

lış fikirlere kapılarak, Kuran'a ve ehl-i sünnet inancına aykırı bazı id-

dialarda bulunmuşlar; örneğin Allah'ın yarattığı varlıkları tamamen

yok saymışlardır. Oysa, maddenin ardındaki sır konusu anlatılırken

kesinlikle böyle bir iddiada bulunulmamaktadır. Bu konu, Allah'ın

tüm varlıkları yarattığını, ancak yarattığı varlıkların aslını Allah'ın

gördüğünü, insanların ise bu varlıkların beyinlerinde oluşan görüntü-

lerini görebildiklerini açıklamaktadır.

Gördüğümüz tüm varlıklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insanlar, de-

nizler, kısacası gördüğümüz herşey, Allah'ın Kuran'da var olduğunu,

yoktan var ettiğini belirttiği her varlık, yaratılmıştır ve vardır. Ancak,

insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla göremez veya

hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri, bu varlıkla-

rın beyinlerindeki kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta

tıp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda öğretilen bilimsel bir konu-

dur. Örneğin şu anda bu yazıyı okuyan bir insan, bu yazının aslını gö-

remez, bu yazının aslına dokunamaz. Bu yazının aslından gelen ışık,

insanın gözündeki bazı hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüş-

türülür. Bu elektrik sinyali, beynin arkasındaki görme merkezine gi-

derek, bu merkezi uyarır. Ve insanın beyninin arkasında bu yazının

görüntüsü oluşur. Yani siz şu anda gözünüzle, gözünüzün önündeki

bir yazıyı okumuyorsunuz. Bu yazı sizin beyninizin arkasındaki gör-

me merkezinde oluşuyor. Sizin okuduğunuz yazı, beyninizin arkasın-

daki "kopya yazı"dır. Bu yazının aslını ise Allah görür.

Sonuç olarak, maddenin beynimizde oluşan bir hayal olması onu

"yok" hale getirmez. Ancak bize, insanın muhatap olduğu maddenin

mahiyeti hakkında bilgi verir, ki bu da maddenin aslı ile hiçbir insanın

muhatap olamadığı gerçeğidir.



GERÇEĞİ BİLMEK

DIŞARIDA MADDE VARDIR, 

ANCAK BİZ MADDENİN ASLINA ULAŞAMAYIZ!

Madde hayaldir demek, madde yoktur demek değildir. Aksine

biz görsek de görmesek de maddesel bir dünya vardır. Ancak biz bu

dünyayı beynimizin içinde bir kopya -diğer bir deyişle algılarımızın

yorumu olarak- görürüz. Dolayısıyla madde, bizim için hayaldir.

Kaldı ki dışarıda maddenin varlığını, bizden başka gören varlıklar da

vardır. Allah'ın melekleri, yazıcı olarak tayin ettiği elçileri de bu dün-

yaya şahitlik etmektedirler:

Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken O, söz

olarak (herhangi bir şey) söylemeyiversin, mutlaka yanında hazır

bir gözetleyici vardır. (Kaf Suresi, 17-18)

Herşeyden önemlisi, en başta Allah herşeyi görmektedir. Bu dün-

yayı her türlü detayıyla Allah yaratmıştır ve Allah her haliyle gör-

mektedir. Kuran ayetlerinde şöyle haber verilmektedir:

... Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki, Allah yaptıklarınızı gö-

rendir. (Bakara Suresi, 233)

De ki: "Benimle aranızda şahid olarak Allah yeter; kuşkusuz O,

kullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir." (İsra Suresi, 96)

Ayrıca unutmamak gerekir ki, Allah tüm olayları "Levh-i

Mahfuz" isimli kitapta kayıtlı tutmaktadır. Biz görmesek de bunların

tamamı Levh-i Mahfuz'da vardır. Herşeyin, Allah'ın Katında, Levh-i

Mahfuz olarak isimlendirilen "Ana Kitap"ta saklandığı şöyle bildiril-

mektedir:

Şüphesiz o, Bizim Katımızda olan Ana Kitap'tadır; çok yücedir,

hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4)

... Katımızda (bütün bunları) saklayıp-koruyan bir kitap vardır.

(Kaf Suresi, 4)

Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık olan bir ki-

tapta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın. (Neml Suresi, 75 )
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"Maddenin ardındaki gerçek" konusu, aslında yeni keşfedilmiş,

daha önce bilinmeyen bir konu değildir. Bu gerçek, Kuran'da bir kısım

ayetlerde işaret edildiği gibi bazı ayetlerin daha iyi anlaşılmasında da

önemli bir sırdır. Tarih boyunca, Allah'ın gönderdiği elçiler, derin dü-

şünen salih müminler  bu gerçeği toplumlara açıklamışlardır. 

Yaptıkları bu açıklamalardan bir kısmına ait metinler günümüze

kadar ulaşmıştır. Özellikle orijinal metinleri tahrif edilen hak dinlerin

dejenerasyona uğramış farklı akımları, bu gerçeği bir sır olarak muha-

faza etmek istemişlerdir. Dolayısıyla Musevilik ve Hıristiyanlık gibi

dinlerin elde kalan metinlerinde de bu gerçeği bulmak mümkündür.

Eski Yunan felsefecilerinden Pisagor, Elea okulu, özellikle "Mağara

İdesi"yle Eflatun ve onları takip eden birçok düşünür bu konuyu bir

yönüyle açıklamışlardır. Daha sonraki dönemlerde de bu konu, deği-

şik görüş ve yorumlar altında, samimi olarak düşünüp gerçeğin farkı-

na varmış kişiler tarafından anlatılmış ve öğretilmiştir.

Mad de ci li ği ya ni tek mut lak var lı ğın mad de ol du ğu nu id dia eden

ma ter ya list fel se fe yi sa vu nan gö rüş ve zih ni yet ler ta ra fın dan ör tül me -

ye ça lı şı lan bu ger çek, İr lan da lı bir din ada mı ve fi lo zof olan Ber ke ley

ta ra fın dan 18. yüz yıl da ye ni den gün de me ge ti ril miş ve ken din den son -

ra ki bü tün dü şün ce dün ya sı nı de ğiş tir miş tir. An cak Dar win'in ev rim

te ori si ni or ta ya at ma sın dan son ra mad de ci gö rü şe sa hip çev re ler, özel -

lik le de bun la rın bir ne vi söz cü sü ve iç le rin de en ateş li si olan Bert rand

Rus sell, bi lim sel bir ce vap ve re me di ği Ber ke ley'i ha ka ret ve if ti ray la
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göz den dü şür me ye ça lış mış tır. An cak Rus sell, mad de ci çev re le rin en

gü ven dik le ri dü şü nür ol ma sı na ve bu gö rü şün en güç lü sa vu nu cu su

ola rak gö rül me si ne rağ men bu ger çe ği ta ma men gö zar dı ede me miş,

Fel se fe nin Prob lem le ri ad lı ese rin de du ru mu şöy le de ğer len dir miş tir:

"… Berkeley, herhangi bir mantıksızlığa düşmeden, maddenin biz-

den bağımsız olarak bir şey mevcut olsa bile duyularımız tarafından

algılanamayacağını, ispatlama onuruna sahiptir."1 

Rus sell, her ne ka dar ak si ni id dia et se de, yu ka rı da ki ifa de le ri ile

bu ger çe ği as lın da in kar ede me di ği ni, hat ta ka bul et ti ği ni açık ça ifa de

et mek te dir.

21. yüz yı la gi rer ken, Eins te in'dan baş la ya rak mo dern fi zik, ku an -

tum fi zi ği, ast ro no mi, psi ko lo ji, ana to mi gi bi bi lim dal la rın da or ta ya

çı kan ge liş me ler, ma ter ya list dün ya gö rü şü ne sa hip, es ki bi lim an la yı -

şı nı sa vu nan çev re le ri de rin den ya ra la mış tır. Fo sil araş tır ma la rı, ge ne -

tik bi li mi gi bi alan lar da ya pı lan ça lış ma lar la ev rim te ori si çök müş, op -

tik, psi ko lo ji gi bi alan lar da ya pı lan ça lış ma lar la id rak sis te mi çö zül -

müş, ast ro no mi ça lış ma la rı nın so nun da Big Bang, ya ni ev re nin ve

mad de nin bir baş lan gı cı ol du ğu keş fe dil miş, atom ve ato mal tı par ça -

la rı nın araş tı rıl ma sı ise bü tün kla sik fi zi ği ter si ne çe vi re rek, rö la ti vi te -

yi ya ni za ma nın iza fi bir kav ram ol du ğu ger çe ği ni is pat la mış tır. 

Bi lim ala nın da Al lah'ın var lı ğı nı ve tüm ev ren üze rin de ki son suz

ha ki mi ye ti ni sa yı sız ke re te yit eden bu ge liş me ler, ta as su bun ve ön -

yar gı nın tem sil ci si olan ma ter ya list dü şü nür le ri ça re siz bı rak mış tır.

Bu ça re siz lik gü nü müz de de de vam et mek te dir. Te le viz yon da, okul -

lar da, kon fe rans lar da bir çok bi lim ada mı ve dü şü nür, dı şı mız da ki

dün ya ya ulaş ma mı zın müm kün ol ma dı ğı nı, bey ni miz de his se di len al -

gı lar dan iba ret bir ha ya tı ya şa dı ğı mı zı bil dik le ri hal de bil mez lik ten

gel mek te, in san la ra bu ger çe ği  an lat ma mak ta, hat ta san ki böy le bir

ger çek hiç yok muş gi bi ha re ket et mek te dir ler. 

An cak ger çek le ri gör mez lik ten gel mek bir çö züm de ğil dir. Ni te -

kim bu ki tap ta ger çek ler den kork ma nın ve kaç ma nın ne ka dar fay da -

sız ol du ğu, in sa nı ne tür za rar la ra uğ ra ta ca ğı vur gu lan mak ta ve bu şe -

kil de dav ra nan ki şi le rin ruh hal le ri or ta ya kon mak ta dır.
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Mad de nin ar dın da ki sır rı öğ ren mek, Al lah'ın var lı ğı, sı fat la rı, ka -

der, ruh, cen net, ce hen nem, son suz luk, za man sız lık gi bi kav ram la rın

doğ ru bir şe kil de an la şıl ma sı nı da sağ la ya cak tır. Bu sa ye de oku yu cu lar;

"Al lah ne re de?", "Ka der ne dir?" "Ölüm den son ra ne ola cak?" gi bi her

gün kar şı laş tık la rı so ru la rın ce vap la rı nı en doğ ru şe kil de öğ re ne cek ve

da ha pek çok ko nu da ara dık la rı ce vap la rı bu ki tap ta bu la cak lar dır.

Bu önem li amaç lar dan söz et tik ten son ra, ki tap ta ko nuş ma cı ola -

rak yer ala cak ki şi le ri ta nı ya lım.

Karşılıklı sohbet havasında geçen bu görüşmeye çeşitli çevreler-

den katılan okuyuculardan ilkinin adı Sibel, halen bir üniversitede bil-

gisayar mühendisliği bölümüne devam ediyor. Sibel Hanım bu konu-

ya çok ilgili olduğu için muhatap olduğu herşeyin sadece beyin tara-

fından idrak edilen algılarıyla muhatap olduğunu anlamış. Ancak bu

görüntülerin kaynağı konusundaki bilgilerini pekiştirmek, en doğru-

sunu öğrenmek istiyor.

İkin ci oku yu cu nun adı ise Sab ri, ül ke mi zin ta nın mış bir ai le si ne

men sup bir sa na yi ci. Sab ri Bey sa hip ol du ğu her şe yin bir ha yal gi bi ol -

du ğu nu, öl dük ten son ra on la rın da bir rü ya gi bi so na ere ce ği ni öğ ren -

miş. Ama tam kav ra ya ma dı ğı ba zı ko nu lar la il gi li ce vap la rı arı yor. 

Üçün cü oku yu cu muz olan Tol ga ise yurt dı şın da bi yo lo ji üze ri ne

dok to ra yap tık tan son ra bir üni ver si te miz de asis tan ola rak ça lış ma ya

baş la mış. Bu ko nu yu bir ar ka da şın dan du yan Tol ga, ba zı ki tap lar oku -

muş ama ko nu yu tam bil me di ği için ak lın da bir çok so ru işa re ti var. Bu

ko nu nun bi lim sel yö nü onu çok il gi len di ri yor.

Oku yu cu la rın so ru la rı nı ise bu ko nu yu yıl lar ön ce Ha run Yah ya

(Adnan Oktar)'ın eser le rin den öğ re nen, ko nu hak kın da de rin le me si ne

bil gi sa hi bi olan Mu rat ce vap lı yor.

Harun Yahya (Adnan Oktar) 15





Gör me ola yı na o ka dar alış mı şız

ki, çö zül me si ge re ken so ru lar ol -

du ğu nun far kı na var mak bü yük

bir ha yal gü cü ge rek ti ri yor. Fa kat

bu nu dik ka te alın. Göz le ri mi ze

mi nik te pe tak lak ol muş gö rün tü -

ler ve ri li yor, ve biz çev re miz de

bun la rı sağ lam nes ne ler ola rak

gö rü yo ruz. Re ti na la rın üze rin de -

ki uya rı la rın so nu cun da nes ne ler

dün ya sı nı al gı lı yo ruz ve bu bir

mu ci ze den fark sız as lın da.

R.L.Gregory2
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ki, çö zül me si ge re ken so ru lar ol -
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bir ha yal gü cü ge rek ti ri yor. Fa kat

bu nu dik ka te alın. Göz le ri mi ze

mi nik te pe tak lak ol muş gö rün tü -

ler ve ri li yor, ve biz çev re miz de

bun la rı sağ lam nes ne ler ola rak

gö rü yo ruz. Re ti na la rın üze rin de -

ki uya rı la rın so nu cun da nes ne ler

dün ya sı nı al gı lı yo ruz ve bu bir

mu ci ze den fark sız as lın da.

R.L.Gregory2
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Bu önem li soh be tin ilk gü nü, bir haf ta so nu şe hir dı şın da ki yaz lık

bir ev de baş lı yor.

MU RAT: Evet ar ka daş lar, gön der di ği niz mek tup lar sa ye sin de si zi

ya kın dan ta nı ma im ka nı bul dum. Mek tup la rı nız da çok isa bet li so ru -

lar sor muş tu nuz. As lın da bu so ru la rın ce vap la rı tah min et me di ği niz

ka dar açık ve an la şı lır. Soh be ti miz iler le dik çe bu nu siz de gö re cek si -

niz. Ba zı tek nik ko nu la rı açık la mak için ya nım da ba zı re sim ler ve şe -

ma lar da ge tir dim. Şim di ilk so ru yu kim sor mak is ter?

TOL GA: Ben ko nu hak kın da faz la bir şey bil me di ğim için en baş -

tan baş la ma yı tek lif edi yo rum. Oku du ğum ka da rıy la ya şa dı ğı mız ha -

ya tın bir gö rün tü den iba ret ol du ğu ve bi zim dışarıda var olan dün ya

ile hiç bir za man mu ha tap ola ma dı ğı mız söy le ni yor öy le de ğil mi? 

MU RAT: Doğ ru!

TOL GA: İlk ön ce bu gö rün tü nün ne de mek ol du ğu nu an la tır san

çok se vi ni rim.

MU RAT: Tol ga, se nin uz man lık da lın bi yo lo ji öy le de ğil mi? 

TOL GA: Evet!

MU RAT: Bu ko nu yu an la mak için beş du yu mu zun na sıl ça lış tı ğı -

nı bil mek ye ter li. Biz li se de oku du ğu muz bi yo lo ji ders le ri ni ha tır lar -

ken, Tol ga sen de bu ko nu da uz man ol du ğu na gö re, bi ze en baş ta

"gör me du yu su" ol mak üze re beş du yu nun na sıl ça lış tı ğı nı ba sit çe an -

la tır mı sın?

TOL GA: Tek nik ola rak çok komp leks ve de tay lı bir sis tem var. Du -

yu or gan la rı nı tek tek an lat ma ya kal kar sak bu, sa at ler sü rer. Her du -

yu or ga nı ken di için de çok kompleks sis tem le re sa hip tir, me se la sa de -



Kitap ta ya şa mı nız bo yun ca mu ha tap ol du ğu nuz, an cak bel -

ki de üze rin de dü şün me di ği niz bir ger çek an la tıl mak ta dır.

Bu hay ret ve ri ci ger çe ğin ilk aşa ma sı ola rak şu nu dü şü nün:

Ay nı me kan da otu ran her in san as lın da bir bi rin den ta ma -

men fark lı gö rün tü ler le mu ha tap tır. Kü çük ka re ler de görül -

düğü gibi her biri çev resini fark lı bir açıdan gör mek tedir.
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ce işit me or ga nı olan ku lak için cilt ler do lu su ki tap ya zıl mış tır an cak

bu komp leks sis te mi kı sa ca özet le mek ve bir şe ma ha lin de an lat mak

müm kün ve bu şe ma  beş du yu için de ge çer li. 

Dı şa rı dan uya rı de di ği miz, ya ni bi zim si nir uç la rı mı zı uya ran

ışık, ses, tat, ko ku, sert lik gi bi bir dış et ki du yu or gan la rı mız olan göz,

ku lak, dil, bu run ve de ri ye ula şır. Bu ra da ilk aşa ma baş lar, si nir uç la -

rı bu uya rı yı alıp si nir ler bo yun ca yol ala bi le cek bir elekt rik sin ya li ne

çe vi rir ler. İkin ci aşa ma ola rak bu elekt rik sin yal le ri bey nin bu ko nuy -

la il gi li gör me, işit me, kok la ma ve ya tat ma mer kez le ri ne ta şı nır lar.

Son aşa ma da be yin bun la rı al gı la ya rak uy gun tep ki yi ve rir.

Duy ma iş le mi her in sa nın çok do ğal kar şı la dı ğı bir iş -

lem ol sa da, alt ta ki şe ma da gö rül dü ğü gi bi as lın da

komp leks bir ya pı yı ge rek ti rir. Ku lak kep çe si ne çar pan

ses tit re şim le ri bir çok aşa ma dan ge çe rek elekt rik sin -

yal le ri ne çev ri lir ve son ra si nir ler va sı ta sıy la bey ne

ulaş tı rı lır. Ses ler bey ni miz de ki duy ma mer ke zin de al gı -

la nır. As lın da be yin se si ge çir mez, ya ni bey nin için,

duy ma mer ke zi de di ği miz yer ta ma men bir ses siz lik

için de dir. Ama bu ses siz li ğin için de biz, dı şa rı nın tüm

gü rül tü sü nü, çev re miz de ki tüm ko nuş ma la rı du ya rız.

Bu, in san da hay ret uyan dı ran bü yük bir sır dır.

SES DALGALARI

kulak zarı

salyangoz

işitme 

siniri

kemikli kaldıraç



MU RAT: Te şek kür ler Tol ga çok gü zel an lat tın. Evet sis tem bu şe -

kil de ça lı şır an cak özel lik le id rak aşa ma sın da ya ni his set ti ği miz şe yin

ne ol du ğu nu an la ma aşa ma sın da sis tem da ha da komp leks bir ha le

ge lir. Me se la biz bu ra da otu ru yo ruz ve gö le ti sey re di yo ruz, gö le te ve

çev re ye ait gö rün tü sin yal le ri, et raf tan ge len çi çek ko ku la rı, duy du ğu -

muz kuş ses le ri, otur du ğu muz ma sa nın sert li ği gi bi gö rün tü yü oluş -

tu ran sa yı sız ay rın tı bi ra ra ya ge li yor, ha fı za mız da sak lı bu lu nan bil gi -

Yelkenliden göze gelen ışık ışınları burada elektrik sinyallerine dönüştürülür ve bir-

çok işlemden geçerek beyne gelir. Yelkenlinin görüntüsü beyinde oluşur.

Koklama işleminde  de ay nı man tık gö rü lür. Bir nes ne den ya da yi ye cek ten ge len ko-

ku uya rı ları elekt rik sin ya li ne çev ri lir, bir di zi iş lem den ge çi ril dik ten son ra bey ne ula-

şır ve beyindeki koklama merkezlerinde al gılanır.

lens
kan damarı

flu imaj

retina

optik sinir

mercek

iris

kornea

koku merkezi



�n san ar ka daş la rıy la be ra ber ge niş, ay dın lık bir or tam da otu rup soh bet et ti ği ni dü -

şü nür ken, as lın da bun la rı bir ne vi si ne ma per de sin den iz li yor gi bi dir. Ar ka daş la rı da,

çev re sin de gör dü ğü uç suz bu cak sız man za ra da bey nin de ki gör me mer ke zin de

oluş mak ta dır ve o, hiç bir zaman bey ninin dışın dakiler le muhatap değil dir.



ler le kı yas la nı yor ve bu lun du ğu muz or tam bey nin il gi li mer ke zin de

an lam lı bir ha le ge li yor. Tol ga şim di bi ze söy ler mi sin, me se la şu kar -

şı da ki ağa cı gör dü ğü müz de na sıl bir iş lem olur? 

TOL GA: Çok ba sit, ağa ca ait bil gi ler, ya ni ağa cın ren gi, uzak lı ğı,

bo yut la rı ışık sa ye sin de gö zü me ta şı nı yor. Gö zün iç kıs mın da bu bil -

gi ler elekt rik sin ya li ne çev ri le rek si nir le re ile ti li yor, si nir ler de bu bil -

gi le ri bey nin gör me mer ke zi ne ta şı yor lar. Gör me mer ke zi ne ula şan bu

sin yal le ri de be yin bir ağaç ola rak al gı lı yor. 

MU RAT: Ya ni bu ağaç şu an kar şın da mı du ru yor yok sa bey ni nin

gör me mer ke zin de mi?

TOL GA: Ta bii ki bey nim de ki gör me mer ke zin de.

SAB Rİ: Bir da ki ka. Ta mam, ağa cın gö rün tü sü be nim bey nim de ola -

bi lir ama ağaç da kar şım da du ru yor! Ya ni gi dip o ağaç tan bir mey va ko -

par ta bi li rim ya da ağa ca yas la nıp göl ge sin de otu ra bi li rim, de ğil mi?

Harun Yahya (Adnan Oktar) 23

Bah çe de otu rur ken şöy le bir et ra fı nı za bakın; ağaç lar, yer de ki çi men ler, gök yü zün -

de ki gü neş, otur du ğu nuz san dal ye, ko lu nu zu yas la dı ğı nız ma sa, do kun du ğu nuz bar -

dak... Bun la rın tü mü as lın da du yu or gan la rı nız va sı ta sıy la ta nı dı ğı nız ve bey ni niz de ki

elekt rik sin yal lerinin yorum lan masıy la al gıladığınız nes neler dir.
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MU RAT: Ar ka daş lar lüt fen ace le et me den ko nu la rı sı ray la in ce le -

ye lim. Bi raz dü şü ne lim; ağa cı ağaç ya pan her şe yi, ya ni ren gi ni, dal la -

rı nı, yap rak la rı nı bey ni mi zin gör me mer ke zin de al gı la rız, ağa ca do -

kun du ğu muz da ya da on dan bir mey va ko par dı ğı mız da hep beş du -

yu mu zun ya ni gör me, işit me, tat, do kun ma ve kok la ma nın bey ni mi ze

ulaş tır dı ğı gö rün tü yü, se si, ta dı, ko ku yu ve do kun ma his si ni ya şa rız.

Hiç bir za man al gı la rı mız dı şın da bir şey le mu ha tap ola ma yız. Ya ni

gör me al gı mız ol maz sa gö re me yiz, işit me al gı mız ol maz sa du ya ma -

yız. As lın da tüm ya şan tı mı zı beş du yu muz la bey ni miz de al gı la dı ğı -

mız şey ler oluş tu rur.

SAB Rİ: Ta mam bu nu ka bul edi yo rum ama ba kın iş te şu ne fis kek -

le ri uza nıp alı yo rum ve afi yet le yi yo rum. Ben bu ke ki ye di ği me ve

hat ta bu kek ba na ener ji ver di ği ne gö re bu nun as lı ile mu ha tap ola mı -

yo rum de mek doğ ru olur mu? Biz as lı ile mu ha tap ol ma dı ğı mız bir

şey den böy le bir tat ala bi lir mi yiz?

MU RAT: As lın da bi raz ön ce ağaç ör ne ğin de bu nun ce va bı nı ver -

miş tik. Ya ni kek de, ağaç da, ma sa da si zin bey ni ni zin al gı mer ke zin -

de. Ama me rak et me yin! Bi raz son ra ko nu şa ca ğı mız ör nek ler bu ko

nu yu da ha da an la şı lır ha le ge ti re cek! 

Şimdi kısaca özetleyecek olursak: Biz hayatımız boyunca, beyni-

mizin içinde yediğimiz kekin tadını ve lezzetini bilir, beynimizin için-

deki bedenin bu yemekten aldığı enerjiyi kullanırız. Aynı şekilde bey-

nimizin içindeki ağacın, beynimizin içindeki meyvesini koparırız ve

beynimizin içindeki ağacın beynimizin içindeki gölgesinde serinlik

hissederiz. Dünya hakkında bildiğimiz herşey duyularımızın bize ilet-

tiği sinyallerden ibarettir. Bu sinyallerin beyne taşıdığı bilgiler dışında

"Acaba bunların aslı nasıl bir şeydir, asılları ile bizim gördüklerimiz

tamamen aynı özellikte midir?" gibi sorulara hiçbir zaman cevap ve-

remeyiz; çünkü duyularımızı aşarak dışarı çıkmamız mümkün değil-

dir. Bu yüzden ömrümüz boyunca beynimizin içinde, duyu organla-

rıyla algılanan bir dünyayı seyrederiz. Bakın, ünlü filozof Russell da,
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Felsefenin Problemleri adlı kitabında, bu problemle karşılaşınca ortaya

nasıl bir durum çıktığını şöyle vurguluyor: 

"Da ha da ile ri git me den ön ce şim di ye ka dar keş fet tik le ri mi zi de ğer -

len dir mek iyi ola cak. Şu ana ka dar bel li ol du ki, du yu la rı mız ta ra fın -

dan bi lin di ği far ze di len her han gi bir nes ne yi ele al dı ğı mız da, du yu -

la rı mı zın bi ze doğ ru dan ak tar dı ğı bil gi ler, biz den ba ğım sız bir nes -

ne hak kın da ki ger çek de ğil, biz ve ob je ara sın da ki iliş ki le re bağ lı du -

yu ve ri le rin de ki ger çek lik tir. Bu yüz den, doğ ru dan gör dü ğü müz ve

his set ti ği miz şey, bir 'gö rü nüş'ten baş ka bir şey de ğil dir ve biz bu gö -

rü nü şün ar ka da du ran bir 'ger çe ğin' be lir ti si ol du ğu na ina nı rız. Ama

eğer ger çek olan gör dü ğü müz şey de ğil se, bir ger çek lik ol du ğu nu

bil me miz müm kün mü?"3

Sİ BEL: Bir ör nek ve re bi lir mi yim? Be nim bil gi sa yar bö lü mün de

oku du ğu mu bi li yor su nuz, bu yüz den ko nu ya hiç de ya ban cı ol ma dı -

ğı mı tah min et miş si niz dir. Bu ko nu be nim il gi ala nı ma gi ri yor. Bel ki

bi ze bi raz geç ula şı yor ama tek no lo ji nin çok ge liş miş ol du ğu ül ke ler -

de eğ len ce ye ve eği ti me yö ne lik bir çok araç ya pı lı yor. Bun la rın bü yük

bir kıs mın da in san bey nin de üç bo yut lu gö rün tü oluş tu ran bil gi sa yar

prog ram la rı nın kul la nıl dı ğı nı siz de bi lir si niz. Bu gün bü tün ço cuk la -

rın ba şın dan kal ka ma dı ğı üç bo yut lu bil gi sa yar oyun la rın da esas

amaç, beş du yu yu et ki le ye rek ço cuk la ra ha ya li bir or tam da ger çek ha -

yat et ki si ver mek tir. NASA'da ki ast ro not lar dan mi mar la ra, mü hen dis -

le re ka dar bir çok mes lek te eği tim, si mü las yon de ni len üç bo yut lu gö -

rün tü ler le ya pı lı yor. Bu si mü las yon lar la ya pı lan uçuş eği ti min de ki bir

pi lot ger çek ha va ko şul la rıy la bil gi sa ya rın ona ya şat tı ğı ha ya li ha va

ko şul la rı nı ayırt ede mi yor. Sey ret ti ği miz ya ban cı bi lim kur gu film le ri -

nin bü yük bir kıs mı in san ha ya tı nın gö rün tü ler den oluş ma sı nı ve ya

be yin de oluş tu ru lan sa nal dün ya la rı ko nu ola rak kul la nı yor. 

TOL GA: Si bel doğ ru söy lü yor! Bi lim dün ya sın da ki du rum da fark -

lı de ğil. Beş on se ne ev vel faz la önem ta şı ma yan bu ko nu, bu gün çok

önem li bir ha le gel di. Bu yön de o ka dar yo ğun ça lış ma lar var ki hiç ol -
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Simü la tör ler sa ye sin de uçak kul lan ma dı ğı mız hal de ha va da uçak kul la nı yor his si -

ne ka pı la bi li riz. Ya da ara ba kul la ndı ğı mı zı, de ği şik me kan lar da do laş tı ğı mı zı zan -

ne de bi li riz. Fa kat 5 du yu muz la his set ti ği miz bu iş lev le ri ye ri ne ge ti rir ken biz ne

bir ara ba da ne de bir uçak ta yız dır. Aksine kü çük bir me kan da otur mak tayız dır.



Geli şen tek no lo ji sa ye sin de

si mu las yon tek ni ğiy le as lın da

ka pa lı bir oda nın için de otu -

ran bir ki şi ye oto yol da ara ba

kul lan dı ğı his si ni ver mek

müm kün ol mak ta dır. Bil gi sa -

yar dan be yne gön de ri len sin -

yal ler sa ye sin de ki şi ken di si -

nin ara ba kul lan dı ğın dan

emin dir. Hat ta ara ba kul la nır -

ken kar şı sı na çı kan ani olay -

la rın he ye ca nı nı, en di şe si ni

da hi du yu yor dur. Yol da hız la

gi der ken yü zü ne çar pan rüz -

ga rı, Güneş'in sı cak lı ğı nı his -

se di yor dur.



ma yan bir dün ya yı bil gi sa yar da elekt rik sin ya li ola rak oluş tu rup in -

san la ra bu sin yal ler le is te ni len gö rün tü yü ya şat tır mak git tik çe ko lay -

la şı yor. İn san lar da bu na çok alış tı lar. Fi zik, atom ve bi yo lo ji ko nu la -

rın da ya pı lan yo ğun araş tır ma la rın bü yük bir kıs mı nı da bu ko nu

oluş tu ru yor. 

MU RAT: Çok hak lı sı nız! Tek no lo ji de ki ge liş me ler in sa nın bu ko -

nu yu da ha ça buk an la ma sı nı sağ la ya cak ye ni ör nek ler or ta ya ko yu -

yor. An cak şu nu da be lirt me li yim ki, sa mi mi ve ön yar gı sız ba kın ca bu

ko nu yu kav ra mak son de re ce ko lay. Bu ver di ği niz ör nek le rin hiç bi ri -

ni bil me sek bi le bir şey de ğiş mez, çün kü du rum son de re ce açık. Da -

ha ön ce bu ko nu üze rin de hiç dü şün me miş ya da bu ko nu dan hiç ha -

be ri ol ma mış bir in sa nın öğ ren dik le ri kar şı sın da ilk an da bi raz tep ki

gös ter me si müm kün. Doğ du ğu muz an dan iti ba ren doğ ru ola rak ka -

bul et ti ği miz bir şe yin açık la ma sı nın as lın da bi zim bil di ği miz den çok

da ha fark lı ol du ğu nu öğ ren mek, ba zı in san lar da çe şit li tep ki le re yol

aça bi li yor. An cak ki şi nin asıl ama cı doğ ru yu öğ ren mek se, ger çek le ri

di ren me den ka bul et me si ge re kir. 

Bu yüz den her gün ya şa dı ğı mız ör nek ler, bu ger çe ği da ha iyi

kav ra ma mı zı sağ la ya cak tır. Ay rı ca ko nu nun tek nik ola rak açık lan ma -

sı yet mez. Bu nun da öte si ne gi dip bi zi ne gi bi so nuç la ra ulaş tır dı ğı na

bak ma mız ge re ki yor.

SAB Rİ: As lın da ben şu ana ka dar an lat tık la rı nı zı ga yet iyi an la -

dım. Ama si zin de söy le di ği niz gi bi bu ko nu bi zi ne re ye ulaş tı ra cak

çok me rak edi yo rum. İn sa nın bir an da böy le si ne ya ban cı ol du ğu bir

ko nu ya alış ma sı bi raz zor olu yor.

MU RAT: Ben ce de he pi niz için de bu lun du ğu muz du ru mu ga yet

iyi an la dı nız, bu za ten öy le an la şıl ma sı zor bir şey de ğil. Bi lim sel ola -

rak da ka bul edil miş açık bir ger çek. An cak bu ko nu da ke sin ka na ati -

ni zin gel me si ge re ki yor, bu yüz den ko nu yu bir baş ka açı dan da ha in -

ce le ye lim. Şim di Si bel, bi ze se ni çok et ki le yen ve unu ta ma dı ğın bir rü -

ya nı an la tır mı sın? 
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Göz le ri niz ka pa lı bir şe kil de

ya ta ğı nız da uyur ken ken di ni zi

bir an da ren ga renk, çe şit çe -

şit can lı ile do lu bir or ma nın

için de bu la bi lir, vah şi hay van -

lar dan ka çar, bun dan do la yı

da bü yük kor ku lar ya şa ya bi -

lir si niz. Rü ya yı o ka dar can lı

ya şar sı nız ki uy ku nuz dan

uyan dı rı lın ca ya dek bu nun bir

rü ya ol du ğu na ih ti mal da hi

ver mez si niz.

GERÇEĞİ BİLMEK

Sİ BEL: Da ha dün ak şam bir rü ya gör düm ve çok et ki len dim: …

or man da vah şi hay van la rın sal dı rı sı na uğ ru yo rum. Can hav liy le or -

ma nın pa ti ka yol la rın dan var gü cüm le ka çar ken aya ğım ça lı la ra ta kı -

lı yor, dü şü yo rum. Ara da ki me sa fe bu düş me ne ti ce sin de da ha da kı -

sa lı yor. Or man da ki bir ku lü be ye gi ri yo rum. Ka pı yı ka pa tı yo rum ve

içe ri den ki lit li yo rum. Fa kat vah şi hay van lar pen ce re den gir me ye ça lı -
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Göz le ri niz ka pa lı bir şe kil de

ya ta ğı nız da uyur ken ken di ni zi

bir an da ren ga renk, çe şit çe -

şit can lı ile do lu bir or ma nın

için de bu la bi lir, vah şi hay van -

lar dan ka çar, bun dan do la yı

da bü yük kor ku lar ya şa ya bi -

lir si niz. Rü ya yı o ka dar can lı

ya şar sı nız ki uy ku nuz dan

uyan dı rı lın ca ya dek bu nun bir

rü ya ol du ğu na ih ti mal da hi

ver mez si niz.



şı yor lar. Ora da eli me ge çir di ğim bir de mir çu buk la ümit siz ce ken di mi

sa vun ma ya, vah şi hay van la rı ka çır ma ya ça lı şı yo rum. Tam bu sı ra da

dı şa rı dan ge len kor na se si ile uyan dım. De rin bir ne fes alıp gör dü ğüm

şe yin bir  rü ya ol du ğu na şük ret tim. 

MU RAT: Ya şa dı ğı mız ha yat la uyur ken gör dü ğü müz rü ya lar ara -

sın da ne fark var? Bel ki de bu nu hiç dü şün me di niz hat ta ak lı nı za bi le

gel me di, ama rü ya lar bu ko nu yu an la mak ta bi ze çok yar dım cı ola cak.

Bir rü ya bi zi çok et ki le se bi le gün lük ha ya tın içi ne dal dı ğı mız an dan

iti ba ren hem et ki si ni hem de net li ği ni kay be der. Bi raz ön ce kan ter

için de bir ka bus tan uya nan bir in san, beş da ki ka son ra kah val tı sı nı ya -

par ken rü ya nın sar sı cı et ki sin den kur tul muş du rum da dır. Ya da gü zel

bir rü ya gö rür ken oku la git me si için uyan dı rı lan bir ço cuk, rü ya da ki

mut lu lu ğu nu yü zü nü yı kar ken çok tan kay bet miş du rum da dır. 

Rü ya da ki olay lar ba zen o ka dar et ki li dir ki in san lar ki mi za man

uya nın ca ya şa dık la rı nın ger çek olup ol ma dı ğı nı dü şü nür ler. As lın da

uyan dık tan son ra ya şa dı ğı mız ha yat la uyur ken gör dü ğü müz rü ya lar

ara sın da tek nik ola rak hiç bir fark yok tur. Bir in san rü ya sı ra sın da,

uya nık ken yap tı ğı şey le rin hep si ni ya pa bi lir; ko nu şur, ye mek yer, ne -

fes alır, ko şar, gü ler, ağ lar, ya ra la nır, ara ba kul la nır. Gün lük ha ya tı nın

bir kop ya sı olan rü ya or ta mın da her şey za ten bil di ği ve alı şık ol du ğu

şek liy le var dır. Bu yüz den rü ya da ki olay la ra san ki on lar ger çek miş gi -

bi tep ki ve rir. Ba zen kor ku do lu bir rü ya dan çığ lık ata rak uya nır, ba -

zen de gör dü ğü gü zel bir rü ya dan hiç uyan mak is te mez.

SAB Rİ: Ben de ge çen ay ger çe ğe ben zer bir rü ya gör müş tüm. Rü -

yam da sü rat mo to ru ile de ni zin su la rı nı ya ra ya ra sa hil de tur lar atı -

yor dum. Kom şu lar de niz ke na rın da top lan mış, ye ni al dı ğım tek ne yi

hay ran lık la sey re di yor ben de on la rı et ki le mek için da ha çok ga za ba -

sı yor dum. De ni zin ko ku su nu, sü rat ten mey da na ge len sert rüz ga rı ne

ka dar net his set ti ği mi çok iyi ha tır lı yo rum. Mo to run gü cü yük sek ol -

du ğu için yer-gök mo to run uğul tu su ile in li yor du. De ni zin su yu mo -

tor tur at tı ğın da za man za man üze ri me sıç rı yor, göz lü ğü mün ca mı na
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sıç ra yan su dam la la rı nı sil mek mec bu ri ye tin de ka lı yor dum. Son sü rat

gi der ken mo to run al tı bir ka ya par ça sı na çarp tı ve tek ne bat ma ya baş -

la dı. Ken di mi de ni ze at tım ve zar zor sa hi le ka dar yü ze rek kur tul dum.

Uyan dı ğım da ise, rü ya nın et ki siy le kan ter için dey dim, uzun bir sü re

ka yı ğa bi le bi ne me dim. 

MU RAT: Rü ya da ya şa dı ğı mız olay lar ne ka dar ger çek çi de ğil mi?

Şim di rü ya la rı nız da ki ay rın tı la rı ha tır la ma ya ça lı şın. Ör ne ğin Sab ri
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Rüya da his set tik le ri miz le

uya nın ca his set tik le ri miz

ara sın da hiç bir fark yok tur.

Ka la ba lı ğın ses le ri ni du ya -

rız, yük sek dal ga la rın or ta -

sın day ken de ni ze düş tü ğü -

mü zü gö rür ve onun he ye -

ca nı nı tıp kı ger çek ha yat -

tay mış gi bi ya şarız. 



Bey, mo tor la gi der ken his set ti ği niz ay rın tı la rı; ses le ri, renk le ri, ko ku -

la rı hat ta rü ya da ya şa dı ğı nız kor ku, aç lık, ne şe, sev gi gi bi duy gu la rı

uya nık ken ya şa dı ğı nız hal le rin den ayırt ede bi lir mi si niz?

SAB Rİ: Her hal de ede mem.

TOL GA: Si zi bil mem ama ben ge çen gün gör dü ğüm rü yay la ger -

çek ha ya tı bir bi ri ne ka rış tır dım. O ak şam er ken den uyu mak is te dim

çün kü er te si gün ai le ce Ada lar'a ye mek ye me ye gi de cek tik. Kız kar de -

şim de ken di oda sı na uyu ma ya git ti. Yor gun ol du ğum için he men uy -

ku ya dal dım. Rü yam da  kar de şim den ye ni göm le ği mi yı ka ma sı nı ve

ütü le me si ni ri ca et tim. O da hem pan ta lo nu mu ütü le di hem de göm -

le ği mi yı ka yıp ütü le di. Bü tün saf ha la rı nı gör dü ğüm bu iş lem le ri hep

ya kın dan ta kip edi yor, biz zat ba şın da du ru yor dum. Ay sun, sa bah

kalk tı ğım da ha zır ola cak şe kil de is te dik le ri mi ye ri ne ge tir miş ti. Sa bah

uyan dı ğım da gör dük le rim rü ya mı, ger çek mi tam emin ola ma dım.

Ya ni ger çek ten kar de şim eş ya la rı mı ütü le miş miy di, yok sa bu bir rü -

ya mıy dı? Bi raz dü şü nüp ger çek ol du ğu na ka na at ge tir dim ve gi dip

kız kar de şi me te şek kür et tim. Kar de şim şa şı rın ca an la dım ki bun la rın

tü mü rü yam da ki bir olay dı. He men la fı de ğiş tir dim. 

MU RAT: Evet, çok doğ ru söy lü yor sun, ba zen rü ya lar o ka dar ger -

çek gi bi olur ki in san, ger çek ha yat la ka rış tı rır. Ay rı ca şu nu tek rar tek rar

ha tır lat mak is ti yo rum: Rü ya gö rür ken his set tik le ri miz le uya nın ca his -

set tik le ri miz ara sın da hiç bir fark yok tur. Her iki du rum da da ay nı uya -

rı la ra ay nı tep ki le ri ve ri riz. Ya ni ye mek yi yin ce ta dı nı his se der ve do ya -

rız, teh li ke li bir du rum da kor kup ka ça rız, ne şe li bir du rum da gü lüp eğ -

le ni riz. Za man za man il ginç olay lar ya şa sak da, his ler hiç de ğiş mez.

SAB Rİ: Evet bu na ke sin lik le ka tı lı yo rum. Şu an bi le de niz de yü ze -

rek kur tul ma ya ça lış tı ğım an da su yun ne ka dar so ğuk ol du ğu nu ha -

tır lı yor ve hat ta his se de bi li yo rum. 

Harun Yahya (Adnan Oktar) 33



GERÇEĞİ BİLMEK

MU RAT: An cak tüm bun lar dan da ha da il ginç olan şey, rü ya la rı -

mız da ya şa dı ğı mız bu olay la rı na sıl gör dü ğü müz dür. Tol ga sen söy -

ler mi sin rü ya la rı mı zı ne re de gö rü yo ruz? 

TOL GA: Bu so ru nun ce va bı çok ko lay. El bet te ki rü ya la rı da bey ni -

miz de gö rü yo ruz. Ya ni gün lük ya şam da na sıl her şe yi bey ni mi zin al gı

mer kez le rin de ya şı yor sak, rü ya da da bu şe kil de ya şı yo ruz. Tek nik

ola rak bir fark lı lık yok.

MU RAT: Bu ra ya ka dar an la tı lan la rı din le di niz. Pe ki Sab ri Bey siz

söy le yin, ge ce gö zü müz ka pa lı ol du ğu hal de, ka ran lık bey ni mi zin

için de bu ka dar net ve renk li bir dün ya na sıl olu şu yor? Gü neş na sıl

par lı yor, çi çek ler na sıl ren ga renk, de niz na sıl mas ma vi olu yor ve gö -

zü müz ka pa lıy ken bun la rı na sıl gö re bi li yo ruz? Gör mek için gö ze ih ti -

ya cı mız yok mu?

SAB Rİ: Bu so ru la ra ve re bi le cek ce va bım yok. Ne de mek is te di ği -

ni an la dım. Az ön ce an lat tı ğım rü ya da bu nun de li li. 

MU RAT: Biz dı şa rı dan bir uya rı al ma sak da, bir baş ka de yiş le

dün ya de di ği miz şe ye ait uya rı lar ya ni ışık, renk, bo yut gi bi özel lik ler

doğ ru dan du yu or gan la rı mı za gel me se bi le gö rüp his se de bi li riz. Bü -

tün bu al gı la ma iş lem le ri sı ra sın da bir dün ya nın oluş ma sı için du yu

or gan la rı nın dı şa rı dan ge tir di ği sin yal le re ih ti ya cı mız yok. Çün kü gö -

ren göz de ğil dir, ya da du yan ku lak de ğil dir. Me se la bü tün bu al gı lar

su ni ola rak üre ti lip doğ ru dan bey ni mi zin il gi li mer kez le ri ne ulaş tı rıl -

sa, hiç ol ma yan bir ke ki yer, hiç ol ma yan bir ül ke ye gi der, hiç ol ma -

yan bir çi çe ği kok lar ve bun la rın ha yal ol du ğu nu da an la ya maz dık.

SAB Rİ: Na sıl ya ni?

MU RAT: Me se la doy du ğu muz za man mi de miz bey ni mi ze bir sin -

yal yol la ya rak dol du ğu nu bil di rir. Eğer biz ay nı sin ya li hiç ye mek ye -
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Tıp kı gün lük ya şan tı mız gi bi rü ya la rı mı zı da bey ni miz de al gı la rız. Ya ni gün lük ya şam da

na sıl herşeyi bey ni mi zin al gı mer kez le rin de ya şı yor sak, rü ya da da bu şe kil de ya şı yo ruz.

Tek nik ola rak rü ya ile ger çek ha yat ara sın da bir fark lı lık yok tur.



Son dö nem de si ne ma film le rin de bu ger çek le il gi li ko nu lar sık sık iş len mek te dir. Yu ka rı da ba zı sah -

ne le ri ni gör dü ğü nüz film bu nun yüz ler ce ör ne ği nden bi ri dir. Bir si mü la tö re bağ la na rak ta ma men fark -

lı bir ya şan tı ya ge çen, al gı lar dün ya sı için de ken di ni ger çek dün ya da zan ne den in san lar la il gi li se nar -

yo lar son yıl lar da sık sık kar şı mı za çık mak ta dır. Bu film ler, in sa nın as lın da çok açık olan fa kat dü şün -

me di ği için fark ede me di ği bu bü yük ger çe ği ko lay ca kav ra ma sı na yar dım cı ol mak tadır.

Film de özel ola rak ta sar la nan bir si mü la tör le

fark lı bo yut lar ara sın da yol cu luk yapıl mak tadır.

1

2

3

4

Fil min kah ra ma nı bu si mü la tö re gi -

rer. Ve be de ni hiç ha re ket et me me -

si ne rağ men, ken di si ni bam baş ka

bir dün ya da bu lur.

Kah ra ma nın be de ni 20.

yüz yıl da si mü la tör ale tin -

de dir. An cak o, ken di si ni

19. yüz yıl da bu lur. O her -

şe yi ger çek zan net mek te -

dir ama as lın da ara ba lar,

in san lar, ken di kı ya fe ti,

hat ta ken di gö rün tü sü da hi

sa de ce bey ni ne gös te ri len

gö rün tü ler den iba ret tir.

Hiç bi ri ger çek değil dir.



me den bey ne yol la sak yi ne ken di mi zi doy muş his se der dik. Bi raz ön ce -

ki ör nek te ol du ğu gi bi, bir ağa ca bak tı ğı nı zı farz edin. Gö zü nü zün bey -

ne gön der di ği ağaç la il gi li sin yal ler var dır. Bun la rın ay nı sı nı biz su ni

ola rak üre tip il gi li si nir le re ulaş tır sak, gö ze ih ti yaç ol ma dan da yi ne ay -

nı ağa cı gö rür dü nüz.

TOL GA: As lın da bi raz ön ce ver di ği miz sa nal dün ya ör nek le ri bu

ko nu yu tam ola rak açık lı yor. Ba kın ben bu ko nu yu bi raz da ha ge niş -

le tip bir kaç ör nek da ha ve re yim, iyi ce an la şıl ma sı için.

Bil di ği niz gi bi tek no lo ji nin iler le me siy le bir lik te si mü la tör de nen

sis tem ler pek çok alan da kul la nıl ma ya baş lan dı. Ta kı lan göz lük lü bir

baş lık ve el di ven bağ lan tı sıy la ha ya li bir or tam oluş tu ru la bi li yor ve

bun la rı kul la nan ki şi bu or tam la rı ay nen ger çek gi bi ya şa ya bi li yor. Si -

mü la tör ler de ki şi nin eli ne tak tı ğı el di ven, için de ki me ka niz ma nın et -

ki siy le par mak uç la rın dan bey ni ne sin yal ler gön de ri yor ve bu sin yal -

ler ne ti ce sin de ki şi ör ne ğin bir

ke di ye do kun du ğu nu zan ne di -

yor. An cak bu me ka niz ma nın

ben ze ri ka fa sı na tak tı ğı kask ta

da bu lu nu yor. Al gı nın ku sur -

suz ola bil me si için kask tan ki şi -

nin bey ni ne sin yal ler gi di yor ve

bu sin yal ler ne ti ce sin de ke di nin

gö rün tü sü de be yin de olu şu yor.

Bu nun ya nı sı ra ki şi ye ke di nin

se si de din le ti li yor. Böy le ce hem

gö rün tü hem ses hem de do -

kun ma his siy le al gı da mü kem -

mel lik el de edi li yor. Or ta da tek

bir ke di bi le yok ken, ki şi ger -

çek ten bir ke diy le kar şı kar şı ya

ol du ğu nu zan ne di yor.
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Yuka rı da bir si mü la tör ale ti gö rü lmek te dir.

Ba şa ta kı lan göz lük su ni gö rün tü ler gös te -

rir ken, el di ven, in sa na, as lı ol ma yan mad -

de le re do kun du ğu his si verir.



GERÇEĞİ BİLMEK38

SAB Rİ: Şim di an la dım!

Sİ BEL: Ben de an la dım. Dü şün se ni ze, an lat tı ğım rü ya yı gö rür ken

bi ri si rü ya ma gir se ve ba na "kork ma, bir rü ya gö rü yor sun, bun la rın hiç -

bi ri ger çek de ğil, şu an da ya ta ğın da ya tı yor sun, bey ni nin için de ki şey le -

ri sey re di yor sun" de se, onu çok sert bir şe kil de ters ler, ba na va kit kay -

bet tir di ği için de kı zar dım. Evet şim di da ha iyi an lı yo rum, ge ce gör dü -

ğü müz rü ya da ki gö rün tü ler le, uya nın ca gör me ye de vam et ti ğim gö rün -

tü ler ara sın da bi lim sel ola rak da, man tık sal ola rak da bir fark yok. Za -

ten  bil gi sa yar lar la, si mü la tör ler le böy le üç bo yut lu ve ger çek çi gö rün -

tü ler ya pıp hiç ol ma yan bir or ta mı in san la ra ya şat mak ar tık sı ra dan bir

olay ha li ne gel miş du rum da. 

Bu, ba na ge çen gün sey ret ti ğim bir fil mi de ha tır lat tı. Bel ki siz de iz -

le miş si niz dir. Fil min ko nu su şu an ko nuş tu ğu muz ör nek le ay nıy dı. Fil -

min kah ra man la rı bir ma ki na ya bağ la nıp bil gi sa yar yar dı mıy la çok

fark lı me kan lar da, çok fark lı şey ler ya par lar ken bu lu yor lar dı ken di le ri -

ni. Ör ne ğin, bir spor sa lo nun da Uzak do ğu spor la rı yap tık la rı nı zan ne -

di yor lar dı. Ama o sı ra da dar bir oda da, bir kol tuk ta otu ru yor du rum -

day dı lar. Üs te lik fil min bir ye rin de bir oyun cu baş rol de ki ki şi ye gör dü -

ğü şey le rin as lın da gö rün tü ol du ğu nu, o an da bir bil gi sa ya ra bağ lı ol du -

ğu nu, için de do laş tık la rı bü tün şeh rin, in san la rın, bil gi sa yar ta ra fın dan

Yan da ki ka re de gö rül -

dü ğü gi bi fil min kah ra -

ma nı ge rek ti ğin de in sa -

nüs tü bir per for mans

ser gi le yip, ha va da uça -

bil mek te dir. Bu nu son

de re ce ger çek çi bir şe -

kil de ya şa mak ta dır. An -

cak bu, as lın da bil gi sa -

yar ta ra fın dan bey in de

ya şa tı lan bir ha yal den

iba ret tir. Fil min kah ra -

ma nı bu he ye can ve ri ci

olay la rı ya şa dı ğı nı zan -

ne der ken, as lın da kol tu -

ğun da otur mak ta dır.



Bah si ge çen film de baş rol oyun cu su üst ka re de gö rül dü ğü gi bi as lın da bir kol tuk ta

bil gi sa ya ra bağ lı va zi yet te otur mak ta dır. An cak du rum böy le ol du ğu hal de ken di si ni

or ta da ki ka re de gö rül dü ğü gi bi Uzak do ğu spor la rı ya par ken ve ya alt ta ki ka re de gö -

rül dü ğü gi bi kur şun la ra he def ol ma ya cak ka dar ola ğa ndı şı bir hız la ha re ket eder ken

bul mak ta dır. Üs te lik her şey öy le si ne ger çek çi dir ki ak tör gö zü nü kol tuk ta aç tı ğın da

bü yük bir şaş kın lık ya şa mak ta dır. Bu da bir or ta mı in san la ra ya şat mak için dı şar ıda -

ki so mut ger çek li ğe ih ti yaç ol ma dı ğı nın ka nı tı dır.
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ha zır lan mış gö rün tü ler ol du ğu nu an lat ma ya ça lı şı yor du. Film de ki

kah ra man inan ma yın ca bil gi sa yar bü tün gö rün tü yü don du ru yor, o

za man oyun cu nun ka na ati ge li yor du. 

TOL GA: Evet, o fil mi ben de sey ret tim ama hiç bu açı dan dü şün -

me miş tim.

SAB Rİ: Mu rat, ben de an la dım ama bu ko nu yu bi raz da ha açar

mı sın? Ne ka dar çok ör nek ve rir se niz o ka dar iyi an la şı lı yor!

MU RAT: El bet te! Bak şim di se nin rü ya na dö ne lim, rü yan da de niz -

de yü zer ken su yun so ğuk lu ğu nu, su yun kal dır ma gü cü nü, ağ zı na ka -

çan de niz su yu nun tuz lu ta dı nı, de ni zin ko ku su nu, ku laç atar ken mey -

da na ge len yor gun lu ğu nu, dal ga la rın, mar tı la rın se si ni, ku laç atar ken

su dan çı kan ses le ri, yü zer ken su da mey da na ge len dal ga lan ma yı, kö -

pür me yi ve da ha yüz ler ce, bin ler ce de ta yı top lu ca his set me din mi?

SAB Rİ: Evet. 

MU RAT: Bu ka dar çok ve alı şık ol du ğun ay rın tı yü zün den gö rün -

tü nün ger çek ol du ğu na tam ik na ol dun de ğil mi?

SAB Rİ: Evet.

MU RAT: İş te dün ya ha ya tı da rü ya da ki al gı lar bü tü nü  gi bi ve hat -

ta da ha da faz la inan dı rı cı dır. Al gı la dı ğı mız uya rı lar o ka dar faz la, de -

tay lı ve net tir ki bir çok ki şi, ak si ne ih ti mal da hi ver me den, öm rü nün

so nu na ka dar gör dü ğü her şe yin as lıy la mu ha tap ol du ğu nu zan ne de -

rek ya şar. Ta ki ölün ce ye ka dar... Oy sa ay nı şey rü yan için de ge çer li.

De min de ko nuş tuk, rü yan da da gir di ğin de ni zin, otur du ğun kol tu -

ğun as lıy la mu ha tap ol du ğu nu zan ne di yor sun. Kı sa ca sı iyi dü şü nür -

sen rü yan da ya şa dı ğın şey le rin de, uya nın ca ya şa dı ğın ha ya tın da ay -

nı gö rün tü ler den oluş tu ğu nu  an lar sın. 
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�n san rü ya sın da da yu ka rı da ki ka re ler de gö rü len

iş le rin hep si ni ya par; te le fon da ko nu şur, ofis te ça -

lı şır, ka yak ya par, ga ze te okur, se ya hat eder, ço -

cu ğuy la oy nar. Rü ya gör me si ne rağ men tüm bun -

lar son de re ce ger çek çi dir. Ay nı şey dün ya ha ya tı

için de ge çer li dir. As lın da her iki si de ya ni rü ya da

ya şa nan lar da dün ya da ya şa nan lar da  be yin de al -

gı la nan gö rün tü ler bü tü nü dür. �n sa nın, her an mu -

ha tap ol du ğu bu ola ğa nüs tü ger çe ği iyi ce sin di re -

rek dü şün me si ge re kir.
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SAB Rİ: Bu nu an lı yo rum ama rü ya dan uya nın ca dün ya ya ge ri dö -

nü yo rum. Ya ni ger çek dün ya, ben rü ya gö rür ken ol du ğu yer de du ru yor.

Bu yüz den al gı la rın dı şın da ki mad di dün ya nın var lı ğı or ta da de ğil mi?

MU RAT: Aslına bakarsan maddi dünya dediğimiz şey, hakkında

hiçbir bilgimiz olmayan, nasıl bir şeye benzediğini de asla öğreneme-

yeceğimiz bir mekandır. Algılarımız dışında, kendi başına bir madde-

yi biz asla göremez ve ona asla dokunamayız. İnsan, gözünü açtığı

günden itibaren hep algılarla muhatap olur; okulunu, ailesini, oyun-

caklarını, yediği yemeği, bindiği arabayı, arkadaşlarını, karşısındaki

güzel bir manzarayı, evini, odasını, işyerini yani hayatını oluşturan

herşeyi beyninde seyrettiği haliyle bilir. İnsan duyularından asla sıy-

rılamayacağı için dışarıda ne var diye gidip bakması, görmesi de

mümkün değildir. Bu yüzden aslında her insan ömrü boyunca beyni-

nin içindeki dünya görüntüsüyle muhatap olarak yaşar. 

SAB Rİ: Ama in san lar aya gi di yor ya da ben uça ğa bi nip baş ka

şeh re gi de bi li yo rum, de mek  ki bir me sa fe var!

MU RAT: As lın da me sa fe, de rin lik, bü yük lük gi bi kav ram lar da

gö rün tü nün bir par ça sı nı oluş tu ru yor. Ba sit ör nek ler le bu nu an la mak

müm kün. Ge ce rü yan da Ay'ı ve yıl dız la rı gö re bi li yor mu sun? Ya da

an lat tı ğın rü ya da ol du ğu gi bi tek ne ye bi nip do la şa bi li yor mu sun? 

SAB Rİ: Evet…

MU RAT: Rü yan da ki Ay ve yıl dız lar uya nık ha lin de gör dü ğün yıl -

dız lar la ay nı me sa fe de de ğil mi?

SAB Rİ: Evet ama…

TOL GA: Ben ce vap ve re bi lir mi yim? Bu nu op tik der sin de oku muş -

tuk! Me sa fe de di ği miz şey bir çe şit üç bo yut lu gör me şek li dir. Gö rün -
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Mesa fe, bü yük lük ve de rin lik gi bi kav ram lar si zi ya nılt ma sın. Çün kü rü ya nız da da bu

kav ram la rın var lı ğıy la kar şı la şır sı nız. Na sıl ki ger çek ha ya tı nız da gök yü zü ne bak tı ğı -

nız da Ay ve yıl dız la rı ken di niz den be lir li bir uzak lık ta gö rü yor sa nız, rü ya nız da da ay -

nı şe kil de gö rür sü nüz. Ama as lın da on lar bey ni niz de ki gör me mer ke zin de dir.
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tü ler de me sa fe ve de rin lik his si ni uyan dı ran şey pers -

pek tif, göl ge ve ha re ket de di ği miz un sur lar dır. 

MU RAT: Çok doğ ru! Op tik bi li min de boş luk (spa -

ce) al gı sı de ni len bu al gı şek li de renk al gı sı gi bi çok

kar ma şık sis tem le re sa hip tir, ama ba sit bir dil le an lat -

mak ge re kir se şöy le söy le ye bi li riz: As lın da gö zü mü ze

ge len gö rün tü sa de ce iki bo yut lu dur. Ya ni yük sek lik

ve ge niş lik öl çü le ri ne sa hip tir. Göz mer ce ği ne ge len

gö rün tü le rin bo yut la rı ve iki gö zün ay nı an da iki fark -

lı gö rün tü gör me si de rin lik ve me sa fe his si ni oluş tu -

rur. Ya ni bi zim her bir gö zü mü ze dü şen gö rün tü di -

ğer gö ze ge len gö rün tü den açı, ışık gi bi un sur lar açı -

sın dan fark lı dır. Be yin bu iki fark lı gö rün tü yü tek

bir re sim ha li ne ge ti re rek de rin lik ve me sa fe his si ni

oluş tu rur. 

Ha di bu nu da ha iyi an la mak için bir de ney ya -

pa lım. Tol ga sen de nek olur mu sun?

TOL GA: Mem nu ni yet le! 

MU RAT: Ön ce sağ ko lu nu iyi ce ile ri uzat

ve işa ret par ma ğı nı gös ter. Şim di göz le ri ni

par ma ğı na odak la yıp sı ray la sağ ve sol göz le -

ri ni ka pa tıp aç. İki gö zü ne fark lı iki gö rün tü

gel di ği için par ma ğı nın ha fif çe yer de ğiş tir di -

ği ni ve ya kay dı ğı nı gö re cek sin. Şim di gö zü nü

sağ işa ret par ma ğın da odak la ma ya de vam eder -

ken sol işa ret par ma ğı nı müm kün ol du ğu ka dar göz le -

ri ne yak laş tır. Ya kın da olan par ma ğı nın çift gö rün tü oluş tur du ğu nu

fark ede cek sin, bu ise al gı sis te min de uzak ta ki par ma ğın dan fark lı bir

de rin lik oluş tu ğu nun de li li dir. Şim di bu du rum day ken göz le ri ni sı -

ray la ka pa tıp açar san ya kın da ki par ma ğın da ha faz la yer de ğiş tir di ği -

ni gö re cek sin çün kü iki gö ze dü şen gö rün tü le rin far kı art mış tır. 
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Yuka rı da ki şe ma da gö -

rül dü ğü gi bi as lın da göz

2 bo yut lu bir gö rün tüy le

mu ha tap tır. Gör me iş le -

mi sı ra sın da her iki gö ze

dü şen gö rün tü son ra dan

tek bir re sim ha li ne ge ti -

ri lir. Böy le ce 3 bo yut lu

bir gö rün tü el de edilir.

sağ

bölge

sol

bölge

görme ala-

nı

optik

sinir

optik

çapraz
optik

kanal

optik

radyasyon



TOL GA: Evet doğ ru söy lü yor sun!

Sİ BEL: Ben de yap tım…Şim di ak lı ma gel di, üç bo yut lu film ya -

par ken de bu tek nik kul la nı lı yor; iki fark lı açı dan çe ki len gö rün tü ay -

nı ek ran üze ri ne yan sı tı lı yor. Se yir ci ler renk filt re si ve ya po la ri ze filt -

re li özel göz lük ler ta kı yor lar. Göz lü ğün ca mın da ki filt re ler iki gö rün -

tü den bi ri ni ya ka lı yor, be yin bun la rı bir leş ti rip üç bo yut lu gö rün tü ha -

li ne ge ti ri yor öy le de ğil mi? 

MU RAT: Doğ ru! Şim di baş ka bir de ney ya pa lım. Si bel, tek gö zü -

nü ka pa tıp et ra fı na ba kar mı sın? De rin lik al gı la ma ya de vam edi yor -

sun de ğil mi? Pe ki üç bo yut gi bi kes kin bir al gı na sıl olu yor da tek, iki

bo yut lu bir re ti na da olu şa bi li yor?  

Bu nun ce va bı, tek göz le ba kıl dı ğın da et ki li olan de rin lik un sur la -

rın da sak lı dır.

İki bo yut lu bir re ti na da de rin lik his si nin oluş ma sı, iki bo yut lu bir

re sim de ger çek çi bir de rin lik his si oluş tur ma ya ça lı şan res sa mın kul -

lan dı ğı tek ni ğe çok ben zer. Ba zı res sam lar bu de rin lik his si ni oluş tur -

ma da çok ba şa rı lı dır lar. De rin lik his si ni oluş tu ran ba zı önem li un sur -

lar var dır, bun lar: nes ne le rin üst üs te yer leş me si, at mos fer pers pek ti fi,

Üç bo yut lu film iz ler ken iki fark lı açı dan özel çe ki len gö rün tü ay nı ek ran üze ri ne yan -

sı tı lır. Ta kı lan göz lük sa ye sin de be yin de 3 bo yut lu gö rün tü el de edi lir. Ya ni as lın da

se yir ci le rin kar şı sın da 3 bo yut lu bir gö rün tü yok tur. Fa kat özel bir tek nik le bu el de

edi lir. Ben zer şe kil de in sa nın dün ya ha ya tın da gör dü ğü gö rün tü le rin 3 bo yut lu olu şu

da onu ya nılt mak ta dır.
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do ku de ği şi mi, doğ ru sal pers pek tif, bo yut, yük sek lik ve ha re ket tir. Si -

ze bun lar la il gi li re sim ler de ge tir dim.

MU RAT: Üst üs te ge len gö rün tü ler de rin -

lik his si nin oluş ma sın da çok önem li bir un -

sur dur. Sab ri Bey de ney sı ra sı siz de. Şim di

şu iki ka le min bi ri ni bir eli ni ze di ğe ri ni de

öbür eli ni ze alın. Göz le ri ni zin bi raz uza ğın -

da tu tun ama üst üs te gel me sin ler. Şim di bir

ka le mi azı cık uzak laş tı rın ve tek gö zü nü zü ka -

pa tın. İki göz le bak ma yın ca han gi si nin da ha

uzak ta ol du ğu nu an la mak ne ka dar zor de ğil mi? 

SAB Rİ: Evet hak lı sın!

MU RAT: Şim di bir gö zü nüz ka pa lı ola rak iki ka le mi bir bi ri ne yak -

laş tı rın ve bir ta ne si ni di ğe ri nin üs tü ne ge ti rin, şim di de rin lik ve me -

sa fe da ha ko lay öl çü lü yor de ğil mi?

SAB Rİ: Doğ ru!

MU RAT: Çok ün lü bir Ame ri ka lı psi ko log olan Ja mes J. Gib son,

do ku de ği şi mi nin de rin lik his sin de ne ka dar önem li ol du ğu nu ilk ola -

rak an la yan lar dan dı. Do laş tı ğı mız yü zey, yol ya da çi çek ler le do lu bir

tar la as lın da bir do ku dur. Bi ze ya kın olan do ku lar da ha de tay lı, uzak -

ta ka lan lar ise da ha si lik gö zü kür. Bu yüz den bir do ku üze ri ne yer leş -

ti ri len nes ne le rin me sa fe si hak kın da yar gı da bu lun mak da ha ko lay dır.

Sİ BEL: Sen bu nu söy le yin ce dün gör dü ğü müz ay çi çe ği tar la sı ak -

lı ma gel di, bü tün bun la rı bir leş tir di ğim de, tar la nın ba na ne den uç suz

bu cak sız gö rün dü ğü nü da ha iyi kav rı yo rum. 

MU RAT: Ay rı ca bu ra da göl ge ve ışık un sur la rı da dev re ye gi re rek

üç bo yut lu gö rün tü yü ta mam lar. Me se la res sam la rın yap tı ğı re sim le ri
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hay ran lık la sey ret me mi zin ne de ni, göl ge ve pers pek tif un sur la rı nı kul -

la na rak res me ver dik le ri de rin lik ve ger çek çi lik his si dir. Pers pek tif,

uzak ta ki şey le rin gö ren ki şi ye gö re ya kın da ki şey le re oran la da ha kü -

çük ola rak görünmesinden kay nak la nır. Me se la bir man za ra res mi ne

bak tı ğın da uzak ta ki ağaç lar kü çük, ya kın da ki ağaç lar bü yük gö zü kür

ya da ar ka plan da ki dağ gö rün tü sü ön plan da du ran in san gö rün tü -

sün den da ha kü çük çi zi lir. Doğ ru sal pers pek tif te ise res sam lar pa ra lel

çiz gi le ri kul la nır lar. Me se la tren ray la rı ufuk çiz gi sin de bir le şe rek me -

sa fe ve de rin lik his si ni oluş tu rur.

Sİ BEL: So nuç ta me sa fe ve de rin lik de di ği miz şe yin de bey ni miz -

de olu şan bir al gı ol du ğu or ta ya çık tı!

MU RAT: Doğ ru, iş te bu un sur la rın gö rün tü de üs tün bir ilim ve sa -

nat la kul la nıl mış ol ma sı ve sa yı sız mik tar da ay rın tı nın bi ra ra ya gel -

me si so nu cun da, or ta ya al gı la rı mız dan olu şan ama çok ger çek çi ve

inan dı rı cı bir dün ya çı kı yor.
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Yan da ve üst te, res -

sam la rın göl ge ve

pers pek tif un sur la rı nı

kul la na rak res me ver -

dik le ri de rin lik ve ger -

çek çi lik gö rül mek te dir.

Bu re sim le rin tü mü as -

lın da düz bir sa tıh ta dır

ama, ya pı lan çi zim de -

rin lik var mış iz lenimi

uyan dır mak tadır.



Yuka rı da ki ve yan say fa da ki re sim le re bak tı ğı nız da her  bi rin de bir de rin lik his si ve

me sa fe gö rü lür. Ör ne ğin en üst te ki re sim de si ze ya kın ve uzak ağaç lar var dır. Oy -

sa ger çek te bu iki bo yut lu bir re sim dir ve tüm ağaç lar as lın da ay nı sa tıh ta yer al -

mak ta dır. An cak pers pek tif sa na tı kul la nı la rak böy le bir de rin lik el de edil miş tir. O

hal de ha ya tı mız bo yun ca mu ha tap ol du ğu muz gö rün tü le rin de as lın da tek bir sa -

tıh ta ol ma sı müm kün dür. 
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SAB Rİ: Ya ni şey gi bi mi? Es ki den si yah-be yaz te le viz yon lar da

kar lı gö rün tü le ri sey re der dik ama o ka dar et ki le yi ci ol maz dı, şim di si -

ne ma ya gi din ce iyi çe kil miş bir film olur sa in san ken di ni kap tı rı yor

san ki ger çek miş gi bi his se di yor. Ge çen gün ai le ce di no zor la rı an la tan

üç bo yut lu bir fil me git tik, fil mi sey ret me miz için bi rer ta ne üç bo yut

göz lü ğü ver di ler, ben bi le di no zor la rı can lı zan net tim, he le ço cuk la rı

hiç ik na ede me dim. San ki ca na var lar sah ne den çı kıp üze ri mi ze ge le -

cek gi bi olu yor du.

MU RAT: Evet Sab ri Bey, hak lı sı nız. Bir gö rün tü de ay rın tı lar, ya ni

ışık, göl ge, bo yut lar ne ka dar ay rın tı lı iş le nir se o gö rün tü o ka dar ger -

çek çi olur ve du yu la rı mı zı al da tır. Böy le ce biz üçün cü bo yut olan de -

rin lik ve me sa fe var mış gi bi ha re ket ede riz. Hal bu ki bü tün gö rün tü ler

bir film ka re si gi bi tek bir sa tıh üze rin de bu lu nur. Bey ni miz de ki gör -

me mer ke zi 1cm3'lük bir hac me sa hip tir, ya ni bir no hut tan bi le kü çük!



Bü tün o uzak me sa fe ler, uzak ta ki ev ler, gök te ki yıl dız lar, Ay, Güneş,

ha va da uçan uçak, kuş lar gi bi gö rün tü ler bu kü çük me kan da yer alır.

Ya ni si zin ba kıp bin ler ce ki lo met re yu ka rı da de di ği niz bir uçak la, eli -

ni zi uza tıp tu ta bil di ği niz bar dak ara sın da tek nik ola rak bir me sa fe

yok tur, tü mü bey ni niz de ki al gı mer ke zin de tek bir sa tıh üze rin de dir. 

SAB Rİ: Bu ko nu yu ben de an la dım. Gö rün tü, ses, tat gi bi, me sa fe

ve de rin lik his si nin de bey nin bir özel li ği ol du ğu ko nu sun da bir şüp -

hem kal ma dı. An cak bu ne yi de ğiş ti rir, ben onu tam an la ya ma dım.

Ya ni her şe yin gö rün tü sü nün bey nim de ol ma sı ne fark eder?

MU RAT: O za man şu so ru la ra ce vap ve rin: Al gı lar dı şın da, ken di

ba şı na mad di bir dün ya ile mu ha tap ol du ğu mu zu ne ye da ya na rak id -

dia ede bi li riz? Her şe yin as lı ile kar şı kar şı ya ol du ğu muz ko nu sun da

bir de li li miz var mı? 

GERÇEĞİ BİLMEK50

Sol da ki re sim de ki şiy le uçak lar ara sın da bir uzak lık ol du ğu vur gu lan mış tır. Sağ da

ise el de tu tu lan bar dak uçak la ra kı yas la çok ya kın gö rün mek te dir. Ger çek te ise 

uzak ta ki uçak lar da, ka dı nın elin de ki bar dak da tek bir sa tıh ta dır. Ki şi ler le bu nes -

ne ler ara sın da bir uzak lık yok tur. Her iki gö rün tü de be yin de ki al gı mer ke zin de dir. 



SAB Rİ: Dur biraz düşüneyim… Şu ana kadar konuştuklarımızı

göz önünde bulundurursak elimizde bir delil olmadığı ortaya çıkıyor.

Ama halen maddenin mutlak olduğunu iddia eden pek çok insan var,

öyle değil mi?

MU RAT: Sab ri Bey, si zin mut lak mad de de di ği niz şey ne dir?

SAB Rİ: İş te el le tut tu ğum göz le gör dü ğüm, tek ba şı na var olan,

boş luk ta yer kap la yan, küt le si ve hac mi olan her şey.

MU RAT: Me se la şu ile ri de du ran si zin ara ba nız mad di bir nes ne

mi dir?

SAB Rİ: Evet.

MU RAT: Ara ba yı mad de ya pan özel lik ler ne ler dir?

SAB Rİ: Ya pı mın da kul la nı lan me tal ler, bo ya lar son ra bü yük lü ğü

ve ağır lı ğı gi bi şey ler.

MU RAT: O hal de de min ko nuş tu ğu muz şey le re ge ri dö ner sek, al -

gı la rı mı zın bi ze ulaş tır dı ğı ara ba gö rün tü sün den renk, sert lik, ışık, de -

rin lik gi bi sa de ce al gıy la or ta ya çı kan his le ri kal dı rır sak ge ri ye ne ka -

lır? Da ha doğ ru su şöy le so ra lım: Du yu or gan la rı nız dan bey ni ni ze gi -

den si nir le ri kes sek ve ya bir sü re dur dur sak, kar şı nız da ne ka lır?

SAB Rİ: Hiç bir şey! 

MU RAT: Bu durumda Allah'ın yaratmış olduğu ve dışarıda aslı

var olan maddeyle ilgili hiçbir bilgiye sahip olamazsınız. Si ze bu ra da

he men Bert rand Rus sell'dan bir alın tı ak tar mak is ti yo rum. Bu, şu ana

ka dar ko nuş tuk la rı mı zı zih ni niz de da ha da iyi can lan dı ra cak tır. Rus -

sell bu ko nu da şun la rı söy lü yor: "…Par mak la rı mız la ma sa ya bas tı ğı mız
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za man ki do kun ma du yu su na ge lin ce, bu, par mak uç la rın da ki elekt ron ve pro -

ton lar üze rin de bir elekt rik et ki si dir. Mo dern fi zi ğe gö re, ma sa da ki elekt ron ve

pro ton la rın ya kın lı ğın dan oluş muş tur. Eğer par mak uç la rı mız da ki ay nı et ki,

bir baş ka yol la or ta ya çık mış ol say dı, hiç ma sa ol ma ma sı na rağ men ay nı şe yi

his se de cek tik."4 Ya ni siz ara ba nı za do kun du ğu nu zu dü şün dü ğü nüz de

bu, par mak uç la rı nız da ki elekt ron ve pro ton la rın bey ni ni ze ilet ti ği sin -

yal ler dir.

Bu ko nu yu rü ya lar la da açık la mak müm kün dür. Sab ri Bey, rü ya -

da gör dü ğü müz ara ba gö rün tü le ri nin mad di ger çek lik le ri var mı?

Ken di ara ba nı zı rü ya nız da gör se niz, ay nı şe yi söy le me ye cek  mi si niz?

SAB Rİ: El bet te ki yok, do la yı sıy la söy le di ği ni zi ka bul edi yo rum.

Bu ra dan da an lı yo ruz ki, mad de de ni len şe yin ger çe ği nin ne ol du ğu -

nu tam ola rak bil mi yo ruz.

MU RAT: Merak etmeyin Sabri Bey, bunu hiç kimse bilmiyor.

Madde denilen herşey sadece birer algıdır bizim için. Algılarımız bize

sadece renk, ışık, tat, koku gibi görüntüyü oluşturan hisleri ulaştırır,

ama bunlardan ayrı olarak madde diye bir şey hakkında bir bilgi ulaş-
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Şayet bey ne bir bil gi sa yar bağ lan sa ve

bil gi sa yar dan bey ne do kun ma his si ni

oluş tu ra cak elekt rik sin yal le ri gön de ril se,

ger çek te bir do kun ma ola yı ol ma dı ğı hal -

de ki şi do kun du ğu nu zan ne de bi lir. Si mü -

la tör ör ne ğin den de ha tır la na ca ğı gi bi

bu nu ba şar mak müm kün dür.



tırmazlar. Bu yüzden biz, dışımızdaki dünyanın gerçekte nasıl olduğu-

nu hiçbir zaman bilemeyiz. Bilimin ulaştığı sonuç da budur. Herşeyin

yalnızca maddesel varlıklardan oluştuğunu iddia edenlerin ise bunu

ispatlamak için verecekleri hiçbir akılcı, mantıklı ve bilimsel cevap yok-

tur. Bütün ömrümüz boyunca sadece zihnimizdeki görüntüleri gördü-

ğümüz ve bütün dünyamız bu görüntülerden ibaret olduğu için mad-

de adı verilen ve duyularımızın dışındaki bir mekanda bulunan şeyi ta-

rif etmek, hakkında yorum yapmak mümkün değildir. Çünkü bu, do-

ğuştan kör bir insanın renkler hakkında yorum yapmasına benzer bir

şeydir. Renkleri hiç görmemiştir ki tarifini yapsın. Böyle bir tarif yap-

maya kalkışan bir kişi sadece varsayımda bulunmaktadır. 

TOL GA: Mu rat, şim di ak lı ma ge çen gün ya şa dı ğım bir olay gel di.

İki ar ka da şım la be ra ber yaz lık evi mi zin önün de do lu na yı sa bit, kü çük

bir te les kop la sey re di yor duk. Ar ka da şı ma "Ayın do lu nay ola rak  gö -

rü nü şü çok gü zel, bu ka dar uzak tan böy le pı rıl pı rıl par la ma sı da çok

et ki le yi ci, kra ter le ri, dağ la rı bi le bel li olu yor. Uzak lı ğı bin ler ce ki lo -

met rey miş, müt hiş bir uzak lık!" der ken gö zü mün alt ka pa ğı ka şın dı.

Ka şı ma ya baş la yın ca ayın, aşa ğı yu ka rı çe şit li yön le re ha re ket et ti ği ni

gör düm. Gö zü mü te les kop tan ayır dım. Bir gö züm ka pa lı ola rak gö zü -

mü ka şı ma ya de vam et tim. Yaz lık lar da, ar ka da şım da, boy dan bo ya

de niz ve yaz lık ta ki  bü tün ev ler de ka şı ma nın şek li ne gö re çe şit li yön -

ler de ha re ket edi yor du. Ay ger çek ten de bin ler ce ki lo met re uzak ta ol -

sa, göz ka pa ğı nın ka şın ma sı ka dar ba sit bir iş lem le bu ka dar ha re ket

eder miy di? Ar ka da şım, sa hil, yaz lık ta ki ev ler, de niz çe şit li uzak lık lar -

da gö rü nü yor du. Ama hep si ba sit bir göz ka şı ma ha re ke tiy le top tan

ha re ket le ni yor du. Şim di da ha iyi an lı yo rum ki dı şa rı da ol du ğu nu dü -

şün dü ğüm ve uzak ta zan net ti ğim bir şe yi sey ret ti ği mi san dı ğım da as -

lın da ya nı lı yor mu şum. Ger çek te Ay da, di ğer nes ne ler de ve hat ta

ken dim de ay nı yer dey mi şim. Bun la rın hep si yal nız ca bey nim de olu -

şan 3 bo yut lu bir gö rün tüy müş. 

MU RAT: Çok gü zel! Şim di bir ke re da ha tek rar ede lim. Yol da yü -

rü yen bir in san as lın da bey ni nin için de ki yol da yü rür, bey ni nin için de -
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ki ara ba lar ya nın dan ge çer. Tıp kı rü ya sın da yü rü dü ğü gi bi ten ha bir

yol da yü rür ken Tol ga'nın yap tı ğı gi bi iki gö zü mü zün alt ka pak la rı nı

ha fif çe ovuş tur ma mız bi ze bu ger çe ği da ha iyi ha tır la tır. Yol ve ağaç lar

çe şit li yön le re doğ ru ha re ket le nir. Bu, bey ni mi zin için de ki gö rün tü nün

ha re ket len me si dir. Sey ret ti ği miz te le viz yo nun an te ni ile uğ ra şıl dı ğın -

da na sıl gö rün tü ha re ket le nir se bu ra da da ay nı sis tem var dır. Bey ni mi -

zin için de ki te le viz yo nun kar şı sın da otur muş onu sey re den bir in san

ko nu mun da yız, gö rün tü de ne gös te ri lir se onu sey re de riz. Ye mek ye -

mek, yol da yü rü mek, oku la git mek, iş dö nü şü ar ka daş lar la bu luş mak;

ya ni bü tün ha ya tı mı zı san ki bir vi deo ka set te ki film gi bi sey re de riz.

Gö rün tü, ses, ko ku, tat, do kun ma du yu su be yin de his se di len du yu lar -

dır. Ya ni dış dün ya mı zı, iç dün ya mız da ya şa rız. Bey ni mi zin için de ki

kü çük evi miz de bü tün ha ya tı mı zı ge çi ri riz. Ora da ki TV'den dı şa rı yı

sey re de riz. Bü tün bun la rı bey ni mi zin için de ki 1 cm3'lük "hüc re miz"de

ya şa rız. O "hüc re miz"den hiç çık ma dan bir ömür sü re riz. 

Tol ga'nın ver di ği ör nek üze ri ne dü -

şü nü le cek olu nur sa, ki şi Ay'a bak tı -

ğın da da te les ko ba ya da ka rşı sın -

da ki man za ra ya bak tı ğın da da as lın -

da ay nı sa tıh ta ki gö rün tü le re bak -

mak ta dır. Oy sa bun lar in sa nı fark lı

me sa fe ler dey miş  gi bi ya nıl ta bil mek -

te dir. Bu tür fark lı uzak lık la ra ba kıp

siz de Tol ga gi bi göz ka pa ğı nı zın al -

tı nı ka şı ya cak olur sa nız bak tı ğı nız

şey le rin sa bit dur ma dı ğı nı, ha re ket -

len di ği ni gö rür sü nüz. 



TOL GA: Me se la renk kö rü olan bir in sa nın dün ya yı fark lı renk ler -

de gör me si de bu ko nu ya de lil olur  mu?

MU RAT: Ga li ba bu ko nu yu iyi ce an la dı nız. Evet si zin de söy le di -

ği niz gi bi, in san bir ömür bo yu bu gö rün tü le ri sey ret ti ği için al gı la rı

ona ne ulaş tı rır sa dün ya yı o şe kil de al gı lar. Du yu or gan la rın da olu şan

ha sar lar bo zuk bir al gı ya yol açar, bu yüz den bir renk kö rü ger çek ren -

gi an la ya maz. Göz has ta la rı dün ya yı bu la nık gö rür. 

SAB Rİ: An lı yo rum…

MU RAT: İn san öm rü bo yun ca bu gö rün tü le rin dı şı na  çı ka maz, bu

yüz den gör dü ğü müz şey le rin bi zim gör dü ğü müz şe kil de ol duk la rı nı

id dia et mek, bun la rın ger çek le riy le mu ha tap ol du ğu nu dü şün mek

man tık sız ve fay da sız dır. 

TOL GA: Bir da ki ka Mu rat, ben bir şey sor mak is ti yo rum, bu ko nu -

yu bi len çok ki şi var mı? Da ha ön ce bu ko nu yu gün de me ge ti ren, an -

la tan in san lar ol muş mu? 

MU RAT: De min de söy le di ğim gi bi bu ger çe ği keş fet miş sa yı sız

in san var. Sa de ce dü şün ce ala nın da de ğil, bi li min; fi zik, atom, ast ro no -

mi gi bi ko nu la rın da ça lı şan, he pi mi zin ad la rı nı çok ça duy du ğu muz

ün lü bi lim adam la rı da bu ko nu yu bir şe kil de an la yıp ken di le rin ce yo -

rum la mış lar. Ma ter ya list dü şü nür ler, me se la Marx, Le nin gi bi in san -

lar da bu ko nu yu o dö nem de öğ ren miş ler ama ken di mad de ci gö rüş -

le ri açı sın dan çok teh li ke li gör müş ler. Bu yüz den her ne ka dar ger çe -

ği bil se ler de böy le bir şe yi ka bul et me nin ken di çı kar la rı nı en gel le ye -

ce ği ni fark edip bu ger çe ğe kar şı ön lem ler al ma ya ça lış mış lar. İs ter sen

sa na ge rek li kay nak la rı ve re yim, sen de bir araş tır ma yap, so nuç la rı nı

ya rın ko nu şu ruz.  
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TÜM KULAKLAR SAĞIR, TÜM GÖZLER KÖRDÜR.

SADECE BEYİNDEKİ KULAK DUYAR, 

BEYİNDEKİ GÖZ GÖRÜR

ADNAN OKTAR: "Zengin olan Benim" diyor Allah, "Sizin hiç-

birinizin malı yok." Beynimizin içine bir bakıyoruz. Gözümüzle bas-

tırdığımızda malımız böyle gelip gidiyor. Bir de bakıyoruz ki beynimi-

zin içinde görüntüden başka bir mal yok. Paralara bakıyoruz, masamı-

zın üstüne koyuyoruz, gözümüze kenardan bastırdığımızda paralar

böyle böyle gidip geliyorlar. Beynimizin içinde bir görüntüdür paralar.

Altınlar da görüntü. Evler, arabalar da bir görüntü. Allah, "sizin" diyor,

"malınız yok" diyor, "fakirsiniz" diyor Allah. Nasıl fakir bili-

yor musunuz? Mutlak fakir. "Hiçbir şeyiniz yok" diyor

Allah. "Muhtaçsınız" diyor Allah ayrıca. "Allah ise

Gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır" diyor Allah.

O görüntüyü ben veriyorum size diyor Allah. 



SUNUCU: Şimdi bu görüntüyse ben buna nasıl dokunuyorum?  

ADNAN OKTAR: Beyninin içinde şu an onu algıladın. Beyninin

içinde hissediyorsun. Parmak ucunda hissetmiyorsun. Yani parmak, gö-

rüntüden dolayı, yani 3 boyutlu olduğu için, parmak görüntüsü ikisiyle

birleştiğinde beyninde hepsi aynı yerde algılandığı için 3 boyutlu algı-

dan kaynaklanan bir hisle sanki parmağının ucuyla dokunduğunu zan-

nediyorsun. Parmağının ucundaki his yoktur. O anlamda his yoktur.

Sadece his beyindedir. Mesela benim görüntümü görüyorsun. Uzakta

gibi görünüyorum, aynı yerdeyiz. Senin yaka mikrofonunla benim yaka

mikrofonum aynı yerde. Beyninin içinde aynı yerde oluşuyoruz.

SUNUCU: Neden o zaman mesela ikimiz de sizi aynı yerde gö-

rüyoruz? Nasıl aynı görüyoruz o zaman? 

ADNAN OKTAR: Evet. Dışarıda bir madde gerçekliğimiz var,

fakat saydamız dışarıda. Saydam, atomun yapısından kaynaklanıyor

bu. Fakat simsiyah karanlık vardır, dışarıda karanlık yoktur. Fotonlar

var. Fotonları biz ışık olarak algılıyoruz. Ses dalgaları var dışarıda,

dalgalar var. Dalgalar, beynimiz radyo gibidir. Beynimize gelir beyni-

mizdeki radyoda o sese dönüşür. Beynimizin içindeki kulak duyu-

yor. Bu kulakların hepsi sağırdır, iki kulak da bunlar cihaz. Yani tit-

reşimi elektriğe dönüştüren cihazdır kulaklar. Yani dışarıdan gelen

ses dalgalarını elektrik akımına dönüştüren cihazlardır. Kulakta

hiçbir şekilde insan duyamaz. Burun da öyledir, insanlar burunla

koklayamaz. Burun dışarıdan gelen gazları kimyasal maddeleri,

elektrik enerjisine dönüştürür ve beyne iletir, beyinde biz koklarız.

Yani beynimizin içindeki gülü koklarız biz. Gülün görüntüsü de yani

dışarıdaki gül görüntüsü siyahtır, karanlıktır ve saydamdır, ışık olsa

bile saydamdır. Dolayısıyla o kırmızı rengi, yeşil rengi tamamen be-

yinde oluşuyor, bir algıdır. Bunu savunmayan hiçbir bilim adamı yok.

Dinsizi, imansızı, Budisti, Müslümanı, Hıristiyanı hepsi bu konuda it-

tifak halindedir. Yani bilimsel bir gerçektir bu. (Sayın Adnan Oktar'ın

Ekin TV röportajından, 11 Ocak 2010)
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21. YÜZYIL İNSANLARIN MADDENİN GERÇEĞİNİ

KAVRAYACAĞI YÜZYIL OLACAKTIR 

ADNAN OKTAR: Ahir zamanda Hz. Mehdi (as) devrindeyiz.

Böyle olacak diyor Resulullah (sav), muhbir-i sadık. Böyle oluyor.

Ama bir on yıl sonra, 2012'den sonra insanların beyni, ruhu değişe-

cek. Bambaşka bir aleme, bambaşka bir bakış açısında girecek in-

sanlar. Hatta onu kıyamet olarak almıştı birçok insan. Ta milattan ön-

ceki devirlere ait yazıtlarda da vardır. 2012, ya bir kıyamet deniyor ya

da insanların ruhunda esaslı bir değişim.

SUNUCU: Nasıl bir değişim?

ADNAN OKTAR: Maddenin hakikatini görecek insanlar. Şu

an maddenin hakikatini bilmiyorlar. Mesela ben sizi şu an görüyo-

rum. Beynimin içinde şöyle küçük bir yerde siz şu an oluşuyorsunuz,



ama o kadar canlı ve o kadar net ki hakikaten uzak görünüyor şu an.

Hakikaten uzak görünüyor. Mesela şu kadar görünüyorsunuz beyni-

min içinde. Küçük bir şey, bir insan gibi görünüyorsunuz o bana yeti-

yor ve hepsi de şu kadarcık yerde oluyor. Mesela ışık var beynin için-

de pırıl pırıl, dışarıda ışık yoktur, dış alemde. Ve beynimin üstünde,

apartmanda oturur gibi beynimin üstünde oturup sizi seyrediyorum

şu an gözlerimden. Tabii bunun farkına varacak insanlar, yani şu an

anlatsak da herkes tam anlayamıyor şu an. Mesela dışarıda ses yok,

ses beynin bir yorumu, sırf beyne has bir şeydir, bu beyindeki ru-

hun yorumudur. 

Ses; dalga vardır dışarıda, yani dalga o kadar. İnsanlar dışarıda

muazzam gürültü var sanıyorlar, dışarıda çıt yoktur yani hiçbir ses

yoktur. Bütün ses beynin içinde ruh tarafından algılanır, o ses dal-

galarını beyin ses olarak algılıyor. Görüntü de öyle; gözümüz gör-

mez. Bakıyor gibi görünür, ama gözler görmez, gözler bir çift kame-

radır, etten kamera. Onlar ışık ışınlarını belirli bir noktaya düşü-

rürler orada o kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşüyor.

Elektrik enerjisi alıp onu beynimize götürüyor, tabii bu çok harika

sistem o ayrı mesele. O elektriği ruhumuz dünya olarak görüyor,

elektrik akımını. Çok düşük amperli bir elektrik, çok çok düşük o etin

içinden geçer kablosuz mablosuz öyle geçer gelir ve bu kadar üç bo-

yutlu net görüntü olur.... 

2012'den itibaren kafaları tam açılacak insanların ve çok net gö-

rülecek. (Sayın Adnan Oktar'ın Adıyaman Asu TV röportajından, 23

Kasım 2009) 
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… Par mak la rı mız la ma sa ya

bas tı ğı mız za man ki do kun ma

du yu su na ge lin ce, bu par mak

uç la rın da ki elekt ron ve pro ton -

lar üze rin de bir elekt rik et ki si -

dir. Mo dern fi zi ğe gö re, ma sa -

da ki elekt ron ve pro ton la rın

ya kın lı ğın dan oluş muş tur.

Eğer par mak uç la rı mız da ki ay -

nı et ki, bir baş ka yol la or ta ya

çık mış ol say dı, hiç masa ol -

mamasına rağ men ay nı şeyi

his sedecek tik.

B.Rus sell5
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ya kın lı ğın dan oluş muş tur.

Eğer par mak uç la rı mız da ki ay -

nı et ki, bir baş ka yol la or ta ya

çık mış ol say dı, hiç masa ol -

mamasına rağ men ay nı şeyi

his sedecek tik.

B.Rus sell5
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Er te si gün ko nu bir ye mek sof ra sın da de vam eder…

SAB Rİ: Ar ka daş lar bü tün ge ce dü şün düm, ha la ce vap la ya ma dı -

ğım bir so ru bul dum. Ta mam her şey be yin de al gı la nı yor ama dı şa rı -

da da bun la rın asıl la rı ay nen be nim gör dü ğüm şe kil de ol ma lı, eğer ol -

ma say dı se nin le ko nu şa bi lir miy dik? Be nim söy le dik le ri mi na sıl an lı -

yor sun? De mek  ki kar şım da baş ka in san lar var ve on lar la or tak di li

ko nu şup or tak tat la rı alı yo ruz. Me se la ye mek he pi mi ze ay nı ta dı ver -

di, sa la ta da ki li mon he pi miz için ek şiy di, de mek  ki dı şa rı da her ke sin

ye di ği or tak bir ye mek lez ze ti, or tak bir li mon ta dı var. Ve ya fab ri ka -

ya git ti ğim de iş çi ler ora da ça lı şı yor lar ve on la rın iş bö lü mü ile üret tik -

le ri mal la rı biz sa tı yo ruz. Ben mu ha tap ol ma sam da dı şa rı da bu dün -

ya ay nen var. Öy le de ğil mi?

MU RAT: Sabri Bey bunu sorduğunuz iyi oldu, böylece dün ko-

nuştuğumuz şeyleri hatırlama imkanı bulduk. Ama önce şunu belirt-

mek gerek, biz hiçbir zaman dışarıda madde yok demiyoruz. Bizim

söylediğimiz, Allah'ın yaratttığı ve dışarıda var olan maddenin aslına

hiçbir zaman ulaşamayacağımız. Yani hiçbir zaman bu sofranın, bu

sofradaki tabakların, çatalların, bardakların, ekmeğin, çorbanın gerçek

halini bilemeyeceğimiz. Her zaman sadece ve sadece beynimizdeki

sofrada oturup, beynimizdeki sofrada yemek yiyip, beynimizdeki sof-

rada sohbet edeceğiz.

SAB Rİ: Doğ ru! 

MU RAT: O za man be ni ne re de gö rü yor su nuz?

SAB Rİ: Bey nim de.

MU RAT: Pe ki ya se si mi ne re de du yu yor su nuz?

SAB Rİ: Bey nim de…



MU RAT: Bu oda, oda da ki eş ya lar, Si bel ve Tol ga'ya ait ses ve gö -

rün tü ler ne re de olu şu yor?

SAB Rİ: On lar da bey nim de ama…

MU RAT: Ye di ği niz li mo nun ek şi ta dı nı ne re de his se di yor su nuz? 

SAB Rİ: Ta mam an la dım o da ve siz de bey ni min için de si niz! 

MU RAT: Ay nı şe kil de evi niz, ai le niz, iş ye ri niz, iş çi le ri niz, üret ti ği -

niz mal lar, sey ret ti ği niz te le viz yon, git ti ği niz bir ül ke, on la rın ko nuş -

tu ğu ya ban cı dil ve bun la ra ait her tür lü bil gi ve bun la rın ara sın da kı -

yas yap ma nı zı sağ la yan ha fı za da bey ni niz de de ğil mi?

Ba kın bu önem li ger çek le il gi li Bert rand Rus sell ve L. Witt ge ins -

te in gi bi ün lü fi lo zof la rın dü şün ce le ri şöy le dir: 

Harun Yahya (Adnan Oktar) 63



GERÇEĞİ BİLMEK

"… ör ne ğin bir li mo nun na sıl bir sü reç le var laş tı ğı so ru la maz ve in -

ce le ne mez. Li mon, sa de ce dil le an la şı lan tat, bu run la du yu lan ko ku,

göz le gö rü len renk ve bi çim den iba ret tir ve yal nız bu ni te lik le ri bi -

lim sel bir araş tır ma nın ve yar gı nın ko nu su ola bi lir. Bi lim, nes nel

dün ya yı as la bi le mez."6

Sİ BEL: O hal de bir yi ye ce ği tat tı ğı mız da bir baş ka sı nın o yi ye cek -

ten al dı ğı ta dın ve ya bir se si duy du ğu muz da baş ka bi ri si nin duy du ğu

se sin bi zim al gı la dık la rı mız ile ay nı ol du ğun dan emin ol ma mız müm -

kün de ğil dir. Böy le söy le ye bi lir mi yiz?

MU RAT: Evet Si bel. Çok doğ ru ifa de et tin. Ün lü bi lim ada mı Lin -

coln Bar nett de bu ko nu yu tam ola rak şöy le ifa de edi yor: "Hiç kim se

ken di si nin kır mı zı yı ya da do no ta sı nı du yu şu nun baş ka bir in sa nın ki

ile ay nı olup ol ma dı ğı nı bi le mez."7 Biz an cak du yu or gan la rı mı zın bi ze

ilet ti ği ka da rı nı bi le bi li riz. Çün kü dı şı mız da ki so mut ger çek li ğe doğ ru -

dan ulaş ma mız müm kün de ğil dir. Onu da yo rum la yan be yin dir. As lı -

na hiç bir ko şul da ula şa ma yız. Do la yı sıy la ay nı şey den söz et ti ği mi zi

dü şün dü ğü müz de da hi, as lın da her ke sin bey ni fark lı bir şey al gı lı yor

ola bi lir. Bu nun se be bi al gı la nan şe yin al gı la ya na bağ lı olu şu dur.

İş te gö rü yor su nuz, her an sa de ce al gı lar dan oluş muş bir gö rün tü -

yü sey ret ti ği miz, dı şı mız da ki nes ne le rin asıl la rıy la hiç bir şe kil de mu -

ha tap ola ma dı ğı mız ko nu sun da ya pı la cak bir iti raz ve ya ge ti ri le cek

ak si bir de lil yok tur. Bu aşa ma dan son ra in sa nın bu nu ka bul et me si ni

en gel le yen şey ler sa mi mi şüp he ler de ğil, ön yar gı, dün ya ya bağ lı lık,

hırs lar gi bi ki şi sel so run lar dır.

SAB Rİ: Bi raz dü şün mem la zım!

Sİ BEL: Dün den be ri bu ko nu yu dü şü nü yo rum. Ak lım da hiç şüp -

he kal ma dı, ama in sa nın alış ma sı bi raz zor olu yor; çün kü gör dü ğüm

şey ler de ki son suz sa yı da ki ay rın tı dik ka ti mi da ğı tı yor. Mu rat, bir so -

ru da ben sor mak is ti yo rum. Bu mü kem mel gö rün tü ler ne re den ge li -

yor? Ger çi ce va bı nı tah min edi yo rum ama sen an la tır san da ha iyi olur.
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�n san doğ du ğu an dan öle ne dek sü rek li

ola rak bir gö rün tü ler bü tü nüy le mu ha tap -

tır. Bu nun için de in san lar, me kan lar, ül -

ke ler, şe hir ler, ev ler, ara ba lar, iş yer le ri,

so kak lar, cad de ler ve bun la ra ait mil yon -

lar ca ay rın tı yer alır. Kı sa ca sı bu gö rün tü -

ler de her şey ku sur suz ve son de re ce

ger çek çi dir. Oy sa bü tün bun lar dün ya

ha ya tı nın ge çi ci süs le ri ola rak ya ra tıl mış

gö rün tü le r den iba ret tir. �nsan bunların

dış dünyada var olan asılları ile hiçbir za-

man muhatap olamaz.

Size verilen herşey, yalnızca dünya hayatının metaı
ve süsüdür. Allah Katında olan ise, daha hayırlı ve
daha süreklidir. Yine de, akıllanmayacak mısınız?

(Kassas Suresi, 60)
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TOL GA: Ben da ha ön ce bir şey ek le mek is ti yo rum. Dün ge ce Mu -

rat'ın an lat tı ğı ko nu lar la il gi li çok sa yı da ki ta ba bak tım. Ay rı ca in ter -

net te de uzun bir va kit ge çir dim. Sa ba ha ka dar bu ko nu yu araş tır dım.

As lın da se nin de söy le di ğin gi bi Ef la tun'dan Muh yid din Ara bi'ye, Im -

ma nu el Kant'tan Ge or ge Ber ke ley'e ka dar dü şü nür le rin bü yük bir kıs -

mı bu ko nu yu bir şe kil de an la mış ve an lat mış. An cak ya şa dık la rı dö -

ne min ko şul la rı ve kar şıt gö rüş le rin bas kı sı, ko nu nun tam ola rak an la -

şıl ma sı nı ve yay gın laş ma sı nı en gel le miş. Bir kıs mı da keş fet tik le ri şe -

yi yan lış de ğer len dir miş ler. Ben bun la rı in ce le dik ten son ra, bu ko nu -

yu ya ban cı kay nak lar da bi yo lo ji, fi zik ve ana to mi açı sın dan da araş tır -

dım ve her şe yin al gı da an lam ka zan dı ğı ve  bey ni miz de ki bir gö rün -

tü yü sey ret ti ği miz ko nu sun da hiç şüp hem kal ma dı. 

MU RAT: Tol ga, ça lış man için se ni kut la rım. Mad de nin bir al gı lar

bü tü nü ol ma sı ger çe ği ni ya rım an la yan lar; "Bu bir ide alizm dir, bi li nen

es ki bir fel se fe dir." di ye rek ko nu yu ge çiş tir me ye ça lış mak ta dır lar. Oy -

sa bu, ge çiş ti ri le cek bir ko nu de ğil dir. Bü tün in san lık için ehem mi ye ti

çok bü yük olan fev ka la de önem li bir ger çek tir. Se nin de söy le di ğin gi -

bi bu ko nu ne dü şün ce dün ya sın da ne de bi lim dün ya sın da ye ni bir

ko nu de ğil. Bi li min he nüz çok faz la ge liş me di ği çağ lar da da dü şü nen

ba zı ki şi ler bu ko nu yu ya ila hi ki tap lar ve el çi le rin yol gös ter me siy le

ya da te fek kür yo luy la fark et miş ler dir. Bi raz ön ce de ba zı dü şü nür ler -

den alın tı lar yap tık za ten. 

Fel se fe nin iki ko lun dan bi ri olan ide alizm ve İla hi din ler de rast la -

dı ğı mız ta sav vuf bu ko nuy la ya kın dan il gi len miş tir. Ay rı ca ge li şen bi -

lim le be ra ber fi zik, ast ro no mi, atom fi zi ği, psi ko lo ji, bi yo lo ji, tıp gi bi bi -

lim ler is ter is te mez bu ger çe ğin tek nik yön le ri ni or ta ya çı kar mış tır. Bu

yüz den bu ko nu nun in sa na ya ban cı gel me si, bu say dı ğı mız ko nu la ra

uzak ol ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Hal bu ki bu gün li se ler de ki bi yo -

lo ji ders le rin de bi le al gı la rın be yin de oluş ma sı ko nu su et raf lı ca an la tıl -

mak ta dır. Ya ni her in san okul da öğ ren di ği bir kaç bi yo lo ji bil gi siy le bi -

le bu ger çe ği kav ra ya bi lir.
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TOL GA: Böy le çok bi li nen bir ko nu dan  ha ber dar ol ma mak ina nı -

la cak gi bi de ğil! Bu nu dü şün me yi en gel le yen in san la rın amaç la rı nı an -

la ya mı yo rum! 

MU RAT: Se nin de söy le di ğin gi bi, hem bu ger çe ği keş fe den ki şi le -

rin için de bu lun duk la rı ko şul lar, hem bu ki şi le rin bü yük bir kıs mı nın

yap tı ğı yan lış yo rum lar ve en önem li si in san la rın bu ko nu ya kar şı

olan tep ki le ri bu ko nu nun bü tün dün ya ta ra fın dan an la şıl ma sı nı en -
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du ğu her şe yi as lın da bey nin de gör mek te dir. Ör ne ğin bir gök de le nin 20. ka tın dan pen ce re yi
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ba lar, cad de ler, so kak lar, gök yü zü, de niz, bu ra da say dı ğı mız ve sa ya ma dı ğı mız her şey as -

lın da yal nız ca ve yal nız ca bey in de al gı la nan bir gö rün tü den iba ret tir.
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gel le miş. Mad de ci dün ya gö rü şü bu ger çe ği sak la mak, ya lan la mak,

en gel le mek için her tür lü ça re ye baş vur muş tur. Me se la bu ko nu yu çok

iyi an la mış bir fi lo zof olan Ber ke ley, dö ne mi nin en bü yük dü şü nü rü

ol ma sı na rağ men bu ko nu da ki ça lış ma la rı na kar şı, Fran sız ma ter ya -

list le ri baş ta ol mak üze re yo ğun bir ha ka ret ve ka ra la ma kam pan ya sı

baş la tıl mış, Ber ke ley de li ol mak la bi le suç lan mış tır, an cak yaz dı ğı

eser ler bir çok ki şi nin ger çe ği gör me si ne de ve si le ol muş tur.

Ve bil me li si niz ki bu ger çe ği an la mak, yep ye ni ve ger çek bir ha -

ya ta baş la mak ve in sa nın ha ya ta ba kış açı sı nın ta ma men de ğiş me si

de mek tir. Bu du rum da mad de yi mut lak ger çek zan net ti ren al da tı cı

ma ter ya list dü şün ce ler or ta dan kal kar. Ger çek ev re nin far kı na va rı lır.

Ki şi öm rü bo yun ca, bir al gı dan iba ret olan gö rün tü ler le hem eği ti lir

hem de im ti han olur. Son suz luk, za man sız lık, ka der gi bi ko nu la rın

sır rı da bu ger çek için de sak lı dır.

Sİ BEL: Hem de çok bü yük bir ger çek bu. Ama ben ha la me rak

edi yo rum. Lüt fen bu gö rün tü le rin kay na ğı nı ar tık an la tır mı sın bi ze?

MU RAT: Evet, sı ra Si bel'in so ru sun da. İle ri de çok da ha de tay la rı -

na gi re ce ğim ama ben baş tan sa na bil di ğin ger çe ği söy le ye yim. Tüm

bu gö rün tü le ri bi ze iz le ten, al gı lar için de bir ha ya tı ya şa tan Al lah'tır.

Bu, apa çık bir ger çek. Ama Al lah'ın son suz kud re ti ni, her şe yi yok tan

var et ti ği ni an lat ma dan ön ce si ze bi raz da ha de tay ver mek is ti yo rum.

Sİ BEL: Evet, her şe yi Al lah'ın bi ze iz let tir di ği be nim de çok iyi

kav ra dı ğım bir ko nuy du. Ama de di ğin gi bi sen an la ta cak la rı na de -

vam et. Son ra bu ko nu da be nim de söy le mek is te ye ce ğim ba zı şey ler

ola cak.

MU RAT: Şu an da bi li yo ruz ki bi zim ha yat ola rak ya şa dı ğı mız

her şey, gör dü ğü müz her gö rün tü, duy du ğu muz her ses bey ni miz de

olu şu yor. Bi zim dün ya de di ği miz şey, al gı lar dan olu şan üç bo yut lu

bir gö rün tü dür. Dı şa rı sı ile ya ni mad di dün ya ile doğ ru dan mu ha tap
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ol du ğu mu za da ir bir bil gi, bir ka nıt, bir is pat yok. Öm rü müz bo yun ca

bi ze gös te ri len gö rün tü ler den baş ka bir şey le mu ha tap ola mı yo ruz.

Me se la ba kın te le viz yon da ün lü bir su nu cu var ve ga ze te ci ler le rö por -

taj ya pı yor. Tol ga, bu du ru mu sen bi ze açık la ya bi lir mi sin?

TOL GA: Bu su nu cu bel ki far kın da de ğil, ama as lın da o te le viz yo na

çık tı ğın da ka la ba lı ğa kar şı şov yap mı yor, bey ni nin için de ki gö rün tü ye

şov ya pı yor, ya ni yap tı ğı nı zan ne di yor. Ba sın top lan tı sı yap tı ğı nı zan -

ne der ken as lın da bey ni nin için de ki ba sın men su bu gö rün tü le ri ne ba sın

açık la ma sı ya pı yor, ya ni yap tı ğı nı zan ne di yor. Me se la bu su nu cu nun

prog ra mı nı sey re den ki şi ler de, her bi ri ay rı ay rı be yin le rin de su nu cu -

yu gö rü yor lar. Su nu cu da ken di bey nin de ki sa lon da ka la ba lık bir halk

gö rün tü sü nü gö rü yor. On la ra bir şey an lat ma ya ni yet edi yor. Hal bu ki

tüm bun lar, içi kap ka ran lık olan bey ni nin için de ger çek le şi yor.
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Dışa rıy la mu ha tap ol ma dan ya pay bir or tam oluş tu ru la bi le ce ği ne da ir en iyi ör nek ler den bi ri hip -

noz ola yı dır. Tel kin le hip no ti ze edi len bir ki şi yi sı ca ğın so ğuk, tuz lu nun tat lı ol du ğu na inan dı rı la -

bi lir ken di si nin o an stüd yo da ol du ğu hal de de niz ke na rın da ta til de ol du ğu nu san ma sı nı sağ la ya -

bi lir siniz. 
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MU RAT: Tol ga bu ko nu yu çok gü zel ifa de et ti. An cak in san bu şe -

kil de dü şün me ye pek alı şık de ğil dir. Bu ne den le da ha bol ör nek üze -

rin de ko nu şa lım is ter se niz. En sev di ği niz prog ram lar han gi ka nal da

olu yor? Du run di ğer ka nal la ra da ba ka lım.

TOL GA: Ba kın bu ra da da bir talk-show var! Da ha ön ce iz le miş

miy di niz? Bu prog ram da hep hip noz gös te ri si ya pı yor lar. Mu rat, bu

hip noz da bi zim ko nu mu zun için de de ğil mi?

MU RAT: Ne re dey se unu tu yor dum! El bet te, hip noz bu ko nu nun

da ha iyi an la şıl ma sı na yar dım cı ola bi lir. Ek ran da ki hip noz cu ya ba kın.

Yap tı ğı tel kin ler le, se yir ci le re ol ma dık şey ler yap tı rı yor. Ba kın şu ço -

cuk ken di ni ün lü bir fut bol cu, bü tün min der le ri de top ola rak gö rü -

yor. Şu ba yan her ta raf ta le ke ler gö rü yor ve elin de ki bez le on la rı sil -

me ye ça lı şı yor. Uzun boy lu ço cuk et ra fın da gör dü ğü her ke si uzay dan

gel miş bir ya ra tık zan ne di yor. 

İş te siz de gör dü nüz. Rü ya gi bi, hip noz es na sın da da ki şi ye ve ri -

len su ni tel kin ler le hiç ol ma yan bir dün ya in şa edip, hip noz ol muş ki -

şi yi bu dün ya da ya şat mak müm kün dür. 

Sİ BEL: Doğ ru, şim di bu ço cu ğa gi dip "bun la rın hep si ha yal, sa na

hip noz yap tı lar, as lın da ne sen ün lü bir fut bol cu sun ne de bu tek me -

le di ğin şey ler top!" de sek çok ne ga tif bir tep kiy le kar şı la şa bi li riz. Şu

an da ka la ba lık bir sa lon da sın, yü ze ya kın ki şi se nin hip noz se an sı nı iz -

li yor de sek, söy le dik le ri mi ze ke sin lik le inan dı ra ma yız.

MU RAT: Evet hak lı sın, şim di ge le lim bu gü nün ko nu su na, dün ve

bu gün, "Her şey al gı lar dan olu şu yor ve bun lar so nun da ge lip bey nin

il gi li mer ke zi ne ula şı yor lar ve biz de ora da al gı la dı ğı mız bu gö rün tü -

le re bir an lam ve ri yo ruz" de miş tik. Bu ra da üç ta ne önem li so ru var. Bi -

rin ci si, bü tün bu iş le ri be yin mi ya pı yor? İkin ci si, bu gö rün tü yü sey re -

den ya ni ben de di ği miz şe yin ma hi ye ti ne dir? Üçün cü sü de bu gö rün -

tü le rin kay na ğı ve bi ze gös te ril me si nin se be bi ne dir?
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TOL GA: Ta bii ki bü tün bu iş le ri be yin ya pı yor. Dü şün se ne, bey ni -

miz ol ma say dı ne gö rün tü ka lır dı ne de his!

SAB Rİ: Doğ ru söy le din.

MU RAT: Ya ni siz ce bu gö rün tü le ri gö ren, his se den, gü len, ağ la yan,

vic dan, ah lak gi bi da ha sa yı sız ma ne vi de ğe re sa hip olan şey be yin mi -

dir? Be yin or ta la ma 1.5 ki lo luk bir et par ça sı de ğil mi dir? Bey nin mad -

di var lı ğı nın gör dü ğü müz di ğer nes ne ler den bir far kı var mı dır? Bun -

la rı bir dü şü nün. Be yin de kol gi bi, ba cak gi bi bir gö rün tü de ğil mi?

Sİ BEL: Hak lı sın. Bu nu hiç dü şün me miş tim!
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Hal ka açık bir hip noz se an sın da tüm iz le yi ci ler hay ret le hip no ti ze edi len ki şi yi iz ler ler. Bu nun ne de ni

bu ki şi nin ken di si ne tel kin edi len or ta ma inan ma sı ve ona gö re dav ran ma sı dır. Ör ne ğin ken di si ne ün -

lü bir fut bol cu ol du ğu tel ki ni ve ril di ğin de elin de ki yas tı ğın da as lın da bir top ol du ğu söy len di ğin de bu

tel kin ki şi ye öy le si ne inan dı rı cı gel mek te dir ki yas tık la bir top gi bi oy na ma ya ça lış mak ta dır.
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SAB Rİ: Bir da ki ka sen ne de mek is ti yor sun! Ya ni be yin de mi bey -

nin için de al gı la nan bir gö rün tü? O za man biz her şe yi ne re de gö rü yo -

ruz söy ler mi sin?

MU RAT: Şa şı ra ca ğı nız bir ko nuy la bu so ru nu açık la ma ya ça lı şa ca -

ğım. Şim di an la ta ca ğım ko nu yu bel ki de ilk de fa du ya cak ola bi lir si niz.

Bi raz ev vel na sıl gör dü ğü mü zü ve duy du ğu mu zu an la tır ken ku la ğı mı -

za ge len ses dal ga la rı nın si nir ler le bir elekt rik sin ya li ola rak bey ne ile til -

di ği ni ve duy ma iş le mi nin be yin de ger çek leş ti ği ni an lat mış tım. An cak

tüm bun lar dan da ha dik kat çe ki ci olan, bey nin için de, tüm bu ku sur suz

iş lem le rin so nu cun da üç bo yut lu ve ren ga renk gö rün tü yü gö ren, ses le -

ri hiç bir ku sur ol ma dan du yan, yüz ler ce fark lı ta dı bir bi rin den ayırt

ede bi len, dü şü ne bi len, his se de bi len, he sap ya pa bi len bir var lı ğın bu lun -

ma sı dır. Be yin sa de ce göz den, ku lak tan, bu run dan, dil den, de ri den ge -

len elekt rik sin yal le ri ni ken din de top lar. An cak bey nin için de bu sin yal -

le ri yo rum la yan, ya ni gö rün tü yü gö ren bir baş ka var lık var dır. Bun la rı

bey nin de ki hüc re le rin yap tı ğı nı söy le ye mez sin de ğil mi Si bel?

Sİ BEL: Ta bii ki Mu rat, hüc re de di ğin şe yin gö zü, ku la ğı yok ki

gör sün, işit sin!

MU RAT: Evet, iş te şa şır tı cı olan da bu dur. Bu var lık gö ze ih ti yaç

duy ma dan gö ren, ku la ğa ih ti yaç duy ma dan du yan, gör dük le ri ni işit -

tik le ri ni id rak eden bir var lık tır. Bi lim adam la rı da bu ko nu da açık la -

ma lar yap mış lar dır bu gü ne ka dar. Ör ne ğin R.L. Gre gory isim li ya zar

bu ko nuy la il gi li du ru mu şöy le açık la mış tır: "Göz le rin be yin de re sim ler

oluş tur du ğu nu söy le me ye yö ne lik bir eği lim söz ko nu su dur, fa kat bun dan ka -

çın mak ge re kir. Be yin de bir re sim oluş tu ğu söy le nir se bu nu gör me si için iç te

bir göz da ha ol ma sı ge re kir -fa kat bu gö zün res mi ni gö re bil mek için bir gö ze

da ha ih ti yaç ola cak tır,... ve bu da son suz bir göz ve re sim ol ma sı an la mı na ge -

lir. Bu müm kün ola maz."8 Gör dü ğü nüz gi bi, bu ya zar as lın da du ru mu

an la mış ve açık ça ifa de et miş tir. Ama ma ter ya list gö rüş le ri ne de niy le

"iç te ki göz"ün ki me ait ol du ğu nu ce vap la ya ma mış ve ger çe ği baş tan
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red det miş tir. Karl Prib ram da bi lim ve fel se fe dün ya sın da, al gı yı his -

se de nin kim ol du ğu ile il gi li bu önem li ara yı şa dik kat çek miş tir: "Yu -

nan lı lar dan be ri, fi lo zof lar "ma ki ne nin için de ki ha ya let", "kü çük in sa nın

için de ki kü çük in san", vb. üze ri ne dü şü nüp dur muş lar dı. Ben -bey ni kul la -

nan var lık- ne re de dir? Asıl bil me yi ger çek leş ti ren kim?" As si si'li Aziz Fran -

cis'in de söy le miş ol du ğu gi bi: "Ara dı ğı mız şey ba ka nın ne ol du ğu dur."9

Şim di ben de si ze tek rar so ru yo rum, bu ra da be nim an lat tık la rı mı

din le yen, gör dü ğü re sim ler le, şe ma lar la il gi li de tay la rı so ran, ak lı na

ta kı lan ko nu la ra ce vap ara yan bu şu ur –bey ni ni zin için de ki hüc re ler

ve al gı mer kez le ri de ğil se- kim dir?

TOL GA: Na sıl ya ni, bey ni miz de bi zim söy le dik le ri mi zi, so ru la rı -

mı zı din le yen ve yo rum la yan bi zim bil me di ği miz bi ri mi var? 

MU RAT: Sor du ğun so ru nun ce va bı çok önem li Tol ga. Çün kü bu -

gü ne ka dar ya pı lan in ce le me ler ve göz lem ler le böy le bir mer ke ze, var -

lı ğa rast lan ma mış tır de dim. O hal de in sa nın bey nin de olu şan bu se si,
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GERÇEĞİ BİLMEK

mü zi ği, in san ko nuş ma sı nı din le yen in sa nın şu uru dur.

TOL GA: Şu ur mu de di niz? Pe ki bu şu ur bey ni mi zin için de ne re de?

MU RAT: Şuur derken beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası, sinir

hücrelerinden bahsetmiyorum. Bu şuur, Allah'ın yarattığı ve insana

vermiş olduğu RUH‘tur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi

duymak için kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek

için beyne ihtiyaç duymaz. Bu, Allah'ın bir mucizesidir. 

Sİ BEL: O hal de ger çek te gö ren, du yan, his se den yal nız ca ru hu -

muz sa, du yu or gan la rı mı zın sa de ce bir araç ol du ğu nu söy le me miz

doğ ru olur mu?

MU RAT: El bet te, Si bel. Bu, açık bir ger çek. 

Sİ BEL: Bu ger çek in sa nı he ye can lan dı rı yor.

SAB Rİ: Üs te lik hem şa şır tı yor hem de dü şün dü rü yor. İn san hiç bir

şe ye gü cü nün yet me di ği ni bir kez da ha an lı yor ve Al lah'ın bü yük lü -

ğü ne şa hit olu yor. 

MU RAT: Söy le di ği niz çok doğ ru Sab ri Bey. Si zin gi bi bu açık ve il -

mi ger çe ği öğ re nen her in sa nın as lın da bey nin için de ki bir kaç san ti -

met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li, göl -

ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp O'ndan kor kup

O'na sı ğın ma sı ge re kir.

TOL GA: Ben de an lı yo rum! Bey ni miz le de bir al gı ola rak mu ha tap

ola bil di ği mi ze gö re bun la rı gö ren, al gı la yan, bir tek şey ola bi lir. O da,

Al lah'ın ya rat tı ğı ve he pi mi ze ver di ği ru hu muz dur. Ru hun gö rün tü -

den fark lı, özel bir var lık ol du ğu bel li. Bu gü ne ka dar bü tün bu özel lik -

le rin bey ne ait ol du ğu nu na sıl dü şün düm bil mi yo rum!
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MU RAT: Ru hun bir özel li ği ise gör dü ğü gö rün tü den et ki len me si -

dir. Gö rün tü ler ruh ta doy gun luk, acı, ne şe, kor ku gi bi his le rin oluş -

ma sı na yol açar. Ya ni bu gö rün tü ler ru hu et ki le ye cek, ruh ise bu gö -

rün tü ler den et ki le ne cek şe kil de ya ra tıl mış tır. Bu şe kil de ken di mi zi ki -

şi ye özel bir dün ya da, bir im ti han or ta mın da bu lu ruz. Böy le ce dün ya

ha ya tı de di ği miz şe yin ruh ta ra fın dan sey re di len özel gö rün tü ler ol -

du ğu or ta ya çı kar. 

Sİ BEL: Ruh tek ba şı nay sa ve sa de ce gö rün tü le ri al gı la yan var lık

du ru mun day sa bu gö rün tü le ri bi ze sey ret ti ren, ruh dı şın da üs tün bir

var lık var dır. Ay rı ca bu gö rün tü le ri bi ze sey ret tir me sin de de mut lak

bir amaç var dır.

MU RAT: Evet Si bel. As lın da hiç bu ka dar uzat ma dan bir se fer de

an la şı la bi le cek bir du rum bu. Se nin de bil di ğin gi bi bi ze her şe yi sey -

ret ti ren, üs tün ilim sa hi bi Al lah'tır. 

Bu gö rün tü ler ke sin ti siz ola rak ru hu mu za iz let ti ri lir. Al lah bu şe -

kil de he pi mi zi ken di dün ya mız da ya şat mak ta ve im ti han et mek te dir.

Sİ BEL: Bu nu bir te le viz yon ya yı nı gi bi de dü şü ne bi li riz de ğil mi?

Ya ni Al lah, dün ya ola rak al gı la dı ğı mız gö rün tü le rin be lir li bir hik met

ve ilim le ruh de di ği miz var lık ta ra fın dan al gı lan ma sı nı sağ lar. Bu ya -

yın ke sil me di ği ve de ğiş me di ği sü re ce, ya ni Al lah bi ze di le di ği gö rün -

tü le ri gös ter di ği sü re ce biz hiç far kı na var ma dan olay la ra tep ki ve ri -

riz, hal bu ki biz ruh ve ru hun sey ret tik le ri dı şın da bir dış dün ya ile

mu ha tap de ği liz dir.  

MU RAT: Elbette! Ruhun varlığı açık bir şekilde ispatlandıktan

sonra geriye bu görüntülerin kaynağı ve sebebi kalıyor. Ayrıca bütün

bu öğrendiklerimizden çıkaracağımız hayati öneme sahip sonuçlar

var. Birinci konu, görüntülerin kaynağı ve mahiyetidir. Artık biliyoruz

ki biz maddenin aslıyla muhatap değiliz ve sadece algılardan oluşmuş

mükemmel bir dünya seyretmekteyiz. Bu görüntülerin mükemmelli-
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ği, yaratılışındaki sanat, ilim, hikmet gibi unsurlar bize üstün

Yaratıcımız'ı tanıtmaktadır. Herşeyi yaratan Allah'tan başka mutlak

varlık yoktur. Allah'ın varlığı dışında kalanlar bize Allah'ın görüntü

olarak gösterdiği tecellileridir. Allah bütün gücün, aklın, ilmin, sana-

tın, kudretin, hikmetin sahibidir. Biz görüntüleri, görüntülerin yaratı-

lışındaki üstün ilmi, ruhun görüntü karşısındaki durumunu düşüne-

rek Allah'ın varlığının ve sıfatlarının en mükemmel şekilde farkına va-

rırız. Eğer biz bu gerçeği bu şekilde bilmezsek, Allah'a iman konusun-

da büyük eksiklikler yaşar, çok yanlış kanaatlere sahip oluruz.

Sİ BEL: O hal de Al lah'tan baş ka var lık yok tur. 

MU RAT: El bet te Al lah'ın var lı ğı dı şın da mut -

lak an lam da bir var lık yok tur, ol ma sı da müm kün

de ğil dir. Var lık lar, bi zim için sa de ce ru hun gör dü -

ğü gö rün tü ler, ge ce gör dü ğü müz rü ya lar gi bi bir

ha yal, bir al gı şek lin de var dır. Bu nun dı şın da bir

şe yin mut lak ola rak var ol du ğu nu id dia et mek,

onun la mu ha tap ola bil di ği ni söy le mek yan lış bir

inanç tan kay nak lan mak ta dır.

Ayrıca, herşey Allah'ın yarattığı bir algı oldu-

ğu için, hiçbir varlığın da Allah'tan bağımsız bir

güç ve iradesi yoktur. Bazı insanlar Allah'ın varlı-

ğını anlatmaya çalışırken, "Allah'ı göremiyoruz

ama radyo dalgalarını da göremiyoruz ve radyo

dalgalarının var olduğunu biliyoruz. O zaman

Allah radyo dalgası gibi vardır" tarzında garip

mantıklar kullanırlar ki bu çok yanlıştır. Bu man-

tıkla düşünen insan, maddeyi mutlak varlık kabul

etmekte, Allah'ı ise (Allah'ı tenzih ederim) madde-

yi çevreleyen soyut bir varlık gibi tahayyül etmek-

tedir. Oysa gerçekte Allah mutlak varlıktır, diğer

varlıklar O'nun yarattığı tecellilerdir. Allah vardır,

diğer herşey birer gölge varlıktır.
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SAB Rİ: Ama biz bu ko nu la rı böy le öğ ren me dik! Ya ni ta mam her -

şe yi Al lah ya rat mış tır, Al lah'tan baş ka İlah yok tur ve en üs tün sı fat la -

ra sa hip tir ama dün ya da biz ta ma men ken di ira de miz ve ak lı mız la ya -

şa rız. Ya ni in san ken di yo lu nu ken di çi zer. 

MU RAT: Sabri Bey'in ifadesinden de anlaşılacağı gibi, Allah hak-
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kında, kader hakkında birçok yanlış inanç yüzünden insanların kafası

karışmış durumda. Maddenin kendi başına Allah'tan bağımsız oldu-

ğuna inanan bir insan, elbette ki herşeyi kendi birtakım düşüncelerine

göre değerlendirecektir. Allah'ın sonsuz gücünü, sonsuz ilmini, mut-

lak varlığını kavrayamayanlar, Allah'ın varlığı hakkında çok yanlış

görüşlere sahiptirler. O'nu göklerde bir yerde bulunan, dünya işlerine

müdahale etmeyen bir varlık olarak (Allah'ı tenzih ederim) tasvir

ederken yaşadıkları dünyanın tek elle tutulur gerçeklik olduğuna ina-

nırlar. Hatta az önce de belirttiğim gibi pervasızca asıl maddi varlıkla-

rın kendileri olduklarını, (Allah'ı tenzih ederim) Allah'ın ise bir hayal,

maddi olmayan ruhani bir varlık olduğunu, maddeye de etki etmedi-

ğini düşünür ve savunurlar. Veya, Allah'ı gözleri ile göremedikleri

için, "herhalde Allah bizim göremeyeceğimiz bir yerde, uzayın veya

göklerin uzak bir yerinde bulunuyor" derler. (Allah'ı tenzih ederim)

Bunların hepsi büyük bir yanılgıdır. 

Çünkü Allah, sadece göklerde değil her yerdedir. Allah, tek mut-

lak varlık olarak, tüm kainatı, tüm insanları, yerleri, gökleri, her yeri

sarıp kuşatmıştır ve Allah tüm evrende tecelli etmektedir. Hadislerde

rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (sav), Allah'ın gökte olduğu-

nu söyleyen bir şahsa doğru söylediğini bildirmiştir. Ancak bu riva-

yet, Allah'ın her yerde olduğu gerçeğiyle hiçbir şekilde çelişmemekte-

dir. Zira, dünyanın sizin bulunduğunuz noktasındaki bir kişi ellerini

göğe kaldırarak Allah'a dua etse ve Allah'ın gökte olduğunu düşünse,

Güney Kutbu'nda bir başka insan da aynı şekilde Allah'a yönelse,

Kuzey Kutbu'nda bir insan ellerini göğe kaldırsa, Japonya'daki bir in-

san, Amerika'daki bir insan, Ekvator'daki bir insan da  aynı şekilde el-

lerini göğe kaldırarak Allah'a yönelse, bu durumda herhangi bir sabit

yönden söz etmek mümkün değildir. Aynı şekilde evrenin ve uzayın

farklı noktalarındaki cinler, melekler, şeytanlar da göğe doğru dua et-

se herhangi bir sabit gökten veya yönden söz etmek mümkün olma-

yacak, tüm evreni kaplayan bir durum olacaktır. 

Şunu da unutmamak gerekir ki, Allah zamandan ve mekandan

münezzehtir. Allah'ın Zatı başkadır. Allah'ın tecellileri ise her yerde-

dir. Bir kişi bir odaya girse burada Allah yok derse, Allah'ı inkar etmiş
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olur. Allah'ın tecellileri o oda da dahil her yerdedir. Siz her nereye dö-

nerseniz, Allah'ın tecellisi oradadır. Allah'ın her yeri sarıp kuşattığı,

bize şah damarımızdan yakın olduğu, her nereye dönersek Allah'ın

yüzünü göreceğimiz birçok Kuran ayeti ile bildirilmiştir. Örneğin

Allah, Bakara Suresi'nin 255. ayetinde "... O'nun kürsüsü, bütün gök-

leri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır..." diye bildirmektedir. Hud

Suresinin 92. ayetinde ise, "... Şüphesiz benim Rabbim, yapmakta ol-

duklarınızı sarıp-kuşatandır." denilerek, Allah'ın insanları da yaptık-

larını da kuşattığı bildirilmektedir. 

Sİ BEL: Ben de hep böy le dü şü nü yor dum; çün kü bi ze böy le öğ ret -

ti ler. Ama şim di  ne ka dar ya nıl dı ğı mı an lı yo rum. 

MU RAT: Bu konu Kuran'ın birçok ayetinde açıklanmıştır. Bir kı-

sım ayetlerin anlaşılmasında da önemli bir sır niteliğindedir. Sizin gi-

bi, maddenin bir nevi hayal olduğunu anlayan insanlar için artık her-

şey açık ve anlaşılır bir hale gelir. Böyle bir durumda insan, Allah'ın

kendisine ne kadar yakın olduğunu bir anda kavrar. Böylece Allah

hakkında yapılan yanlış yorumlar, insanların sahip olduğu yanlış

inançlar da hemen gün ışığına çıkar. Allah'ın insana yakınlığı konusu-

nu bugüne kadar çok fazla düşünmemiş olabilirsiniz. Ama bu gerçek-

ler düşünüldüğünde anlaşılıyor ki aslında hayatımız boyunca bize en

yakın olan varlık, Allah'tır.  

TOL GA: Hiç bu şe kil de dü şün me miş tim!

MU RAT: Evet Tol ga! Al lah sa na ben den, Si bel'den, Sab ri Bey'den

hat ta se nin ken din den bi le da ha ya kın dır. Kaf Su re si'nin 16. aye tin de

Al lah in san için, "Biz ona şah da ma rın dan da ha ya kı nız" de mek te dir.

İs ra Su re si'nin 60. aye tin de ise "Mu hak kak Rab bin in san la rı çe pe çev -

re ku şat mış tır" şek lin de bu ger çek be lir til miş tir. An cak bir in san, be -

de ni nin "mad de"den iba ret ol du ğu nu zan net ti ğin de bu önem li ger çe -

ği kav ra ya maz. Ör ne ğin "ken di" zan net ti ği yer bey niy se, dı şa rı sı ola -

rak ka bul et ti ği yer ken di si ne 20-30 cm. gi bi bir uzak lık ta olur. Ama
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maddenin aslıyla muhatap olmadığını, yalnızca zihnindeki algılarla

karşı karşıya olduğunu kavradığında artık dışarısı, içerisi, uzak, yakın

gibi kavramlar anlamsızlaşır. Allah kendisini çepeçevre kuşatmıştır ve

ona "sonsuz yakın"dır.  

TOL GA: SON SUZ YA KIN LIK! Da ha ön ce bu nu hiç dü şün me miş -

tim. Çok açık, çok net ama ay nı za man da da bu gü ne ka dar dü şün me -

di ğim bir ger çek. Ger çek ten çok şa şır tı cı!

MU RAT: Ba kın bu ko nuy la il gi li baş ka ayet ler de var. Bu ayet le ri

si ze söy le mek is ti yo rum. Lüt fen din le yin.

He le can bo ğa za ge lip da yan dı ğın da,

Ki o sı ra da siz (sa de ce) ba kıp-du rur su nuz,

Biz ona siz den da ha ya kı nız; an cak gör mez si niz. (Va kıa Su re si, 83-85)

Bir baş ka ayet te ise bu ko nu dan şöy le söz edi li yor:

Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on la ra) pek

ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na ce vap ve ri rim.

Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve ba na iman et sin -

ler. Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar. (Ba ka ra Su re si, 186)

TOL GA: Evet, ayet ler çok açık la yı cı ol du. Ger çek ten de son suz ya -

kın lık der ken ne yi kas tet ti ği ni şim di çok da ha iyi an la dım.

Sİ BEL: Açık ça sı ben de an la dım ve çok he ye can duy dum. Al lah

her an be nim le be ra ber, her dua et ti ğim de du amı işi ti yor, her yap tı ğı -

mı, her dü şün dü ğü mü bi li yor. Ya ni ba na ben den da ha ya kın. Bu, ger -

çek ten çok bü yük bir ger çek. İn san bu gü ne ka dar bun la rı na sıl dü şü -

ne me di ği ni an la ya mı yor.

MU RAT: Mad de nin ger çek ma hi ye ti nin an la şıl ma sı da ha baş ka

önem li ger çek le ri de kar şı mı za çı ka rır. Bu ger çe ği dü şü nen in san

Al lah'tan baş ka bir mut lak var lık ol ma dı ğı nı, her şe yi Al lah'ın ya ra tıp

her an kont rol et ti ği ni an lar. Ör ne ğin Neml Su re si'nin 64. aye tin de

Yüce Al lah, "hal kı sü rek li ya rat mak ta olan" ol du ğu nu ha ber ver miş -
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tir. Ya ni her şe yin her an Ya ra tı cı sı Al lah'tır. Fa tır Su re si'nin 41. aye tin -

de bu ger çek, "Şüp he siz Al lah, gök le ri ve ye ri ze val bu lur lar di ye

(her an kud re ti al tın da) tu tu yor. An dol sun, eğer ze val bu la cak olur -

lar sa, Ken di sin den son ra ar tık kim se on la rı tu ta maz…" şek lin de

açık lan mak ta dır. Ya ni ka inat ta ki her şey, her an Al lah'ın ha ki mi ye ti al -

tın da dır; O'nun iz ni ve ya rat ma sıy la var lı ğı nı sür dür mek te dir.

TOL GA: Şim di çok da ha iyi an lı yo rum. Ya ni biz her şe yi sey re di yo -

ruz ve Al lah'tan baş ka güç sa hi bi yok, de mek  ki ben bir şey ya pı yo rum

der ken o şe yi as lın da Al lah ya ra tı yor ben ise ken dim ya pı yor muş gi bi

his se di yo rum de ğil mi?

MU RAT: Çok doğru. Allah'ın yarattığı ve ruh tarafından algılanan

görüntülere müdahale etmek söz konusu değildir. Bize seyrettirilen

görüntüde ne varsa onu görürüz. Bu görüntüyü değiştirmek, etki et-

mek mümkün değildir. Bu aşamada kader konusu da rahatça anlaşı-

lır. Allah'ın yarattığı bu dünya görüntüsünde ne seyrediyorsak o bi-

zim kaderimizdir. Ken di ha ya tı mız ola rak al gı la dı ğı mız be lir li olay la -

rın akı şı nı bir fil mi iz ler gi bi sey re de riz. Bi zim için tak dir edi len ka der -

de ne var sa onu his se der, onu al gı la rız. Bu ko nu Ku ran'da, İn san Su -

re si'nin 30. aye tin de: "Al lah di le me dik çe siz di le ye mez si niz.", En fal

Su re si'nin 17. aye tin de ise: "... at tı ğın za man sen at ma dın, ama Al lah

at tı..." şek lin de açık ça be lir til miş tir. Saf fat Su re si'nin 17. aye tin de ise

ay nı ger çek: "Oy sa si zi de, yap mak ta ol duk la rı nı zı da Al lah ya rat -

mış tır." di ye ha ber ve ril miş tir. Bu ayet ler, in sa nın Al lah'tan ba ğım sız

ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. 

Sİ BEL: Hal bu ki çev re miz de çok yay gın ola rak "ka de ri ni yen di"

ve ya "ka der kur ba nı ol du" gi bi ifa de ler du yu yo ruz. 

MU RAT: Bu ifa de ler bil gi siz lik ten, ka der ger çe ği ni, Al lah'ın son -

suz kud re ti ni kav ra ya ma mak tan kay nak la nı yor. Ka de ri si ze en ge nel

ma na da şöy le ta nım la ya bi li rim: Ka der, Al lah'ın geç miş, ge le cek ve şu

anı tek bir an ola rak bil me si dir. 
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GERÇEĞİ BİLMEK

SAB Rİ: Bu nu bi raz da ha açık la ya bi lir mi sin Mu rat? He nüz ger -

çek leş me miş olay la rın bi lin me si na sıl olur?

MU RAT: Sabri Bey, yaşanmamış bir olay insan için yaşanmamış-

tır. Allah ise zamandan ve mekandan münezzehtir, zaten zamanı ve

mekanı yaratan Kendisi'dir. Bu nedenle Allah için geçmiş, gelecek ve

şu an hepsi birdir ve hepsi olup bitmiştir.

Sİ BEL: O hal de ka de ri ni yen mek di ye bir şey ola maz. 

MU RAT: Evet Si bel, çok doğ ru ifa de et tin. İn san ka de re mü da ha le

ede me di ği gi bi ka de rin de ol ma dı ğı sü re ce bir adım bi le ata maz. Me -

se la in sa nın öm rü uza maz ve ya kı sal maz. Bunu, Allah Ku ran'ın Se be

Su re si'nin 30. aye tin de: "De ki: "Si zin için be lir len miş bir gün var dır

ki, on dan ne bir an er te le ne bi lir si niz, ne de (bir an) öne alı na bi lir si -

niz" şek lin de belirtmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi tesadüfen bir

şey olmaz, kazayla bir olayla karşılaşılmaz. Herşey Allah'ın belirledi-

ği şekilde, belirlediği vakitte meydana gelir. Bunu engellemek ya da

değiştirmek insanların elinde değildir. Yani insanların böyle bir gücü

yoktur.

TOL GA: İn san lar ölüm, ka za, has ta lık gi bi du rum lar da ya da iş ler

ken di is te dik le ri şe kil de ge liş me yin ce bir çe şit is yan duy gu su ya şı yor -

lar. Şim di bu nun ne ka dar yan lış ol du ğu nu da ha iyi an lı yo rum. 

MU RAT: Seyrettiğimiz her olayı, her an Allah yarattığı için bir hik-

met, bir ilim taşır. Herşey bir amaç ile yaratılır. Mesela bir işadamı

Ankara'ya gitmek için uçağa biniyor, ama son anda cüzdanını havaa-

lanında unuttuğunu hatırlayıp uçaktan iniyor, o olmadan havalanan

uçak düşüyor ve böylece işadamı ölmüyor. Böyle bir durumda kader

gerçeğini kavramamış bir kişi, bu adam için "Ölümden kurtuldu, ka-

derini değiştirdi." gibi şeyler söyleyecektir. Aslında bu kişinin yaşadı-

ğı her an onun kaderinin bir parçasıdır. Uçağa binmesi, cüzdanı unut-

ması, uçağın düşmesi ve dışarıdan bakan bir kişinin yaptığı yorumlar

82



hep kaderinde vardır, bir değişiklik olmamıştır.

Kader aslında tüm hayata hakim olan bir bütün

şeklinde yaratılmıştır. Bu kader ilk yaratma anın-

da bellidir. 

TOL GA: Ya ni biz dün ya ya gel me den ön ce ya -

şa ya ca ğı mız her olay bel li dir, Al lah ta ra fın dan

bi lin mek te dir mi de mek is ti yor sun?

MU RAT: Evet Tol ga. Bak bu nu sa na yi ne Ku -

ran'dan bir ayet ile açık la ya ca ğım. Al lah in san la -

ra şöy le söy lü yor: "Se nin için de ol du ğun her -

han gi bir du rum, onun hak kın da Ku ran'dan

oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di ği niz

her han gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı nız -

da, biz si zin üze ri niz de şa hid ler dur muş ol ma -

ya lım. Yer de ve gök te zer re ağır lı ğın ca hiç bir

şey Rab bin den uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun

da ha kü çü ğü de, da ha bü yü ğü de yok tur ki,

apa çık bir ki tap ta (ka yıt lı) ol ma sın." (Yu nus Su -

re si, 61) Bu ayet ten de an la şıl dı ğı gi bi, yer yü zün -

de ger çek leş miş ve ger çek le şe cek olan her olay,

he nüz bu ev ren ya ra tıl ma dan Al lah Ka tın da ya -

zıl mış tır. İş te bu ne den le de sen he nüz dün ya ya

gel me den, hat ta se nin an nen, ba ban, de den bi le

dün ya da yok ken se nin bu gün bu ra da bi zim le bu

ko nuş ma yı ya pa ca ğın Al lah ta ra fın dan bi lin -

mek te dir.
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Yan da ki ka re ler de gö rü len ki şi nin her ha re ke ti,

her anı ken di si da ha doğ ma dan çok ön ce ka de -

rin de be lir len miş tir. Onun yap tı ğı yal nız ca ka de -

ri ni iz le mek tir. Ara ba ya yak laş mak için at tı ğı her

adım, ko lu nu ka pı ya uzat ma sı, ka pı yı tut ma sı,

aç ma sı, içe ri gir me si, otur ma sı, ka pı yı ka pa ma sı

hep si ka de rin de var olan olay lar dır.



GERÇEĞİ BİLMEK

Sİ BEL: Ben yi ne ka de rin yan lış an la şıl ma sıy la il gi li bir ör nek ver -

mek is ti yo rum. Be nim bir ta nı dı ğım de ri kan se ri ne ya ka lan mış tı, çok

az öm rü kal dı de ni yor du, ama yurt dı şın da te da vi gör dü ve iyi leş ti. O

sı ra lar da böy le yo rum lar la da ha sık kar şı la şı yor dum. "Ölü mü yen di",

"öm rü uza dı" gi bi şey ler söy lü yor lar dı.

MU RAT: Si zin de an la dı ğı nız gi bi öm rün uza ma sı ve ya kı sal ma sı

söz ko nu su de ğil dir. Has ta olan ki şi ka de rin de has ta ol du ğu nu, ölü me

ya kın ol du ğu nu, te da vi ol du ğu nu ve iyi leş ti ği ni gö rür. Bü tün bu olay -

lar be lir li bir sı ra da iler ler ama as lın da tü mü nün so nu cu baş tan bel li dir. 

Bu gerçeği öğrenince, bize karmaşık gelen ancak çözemediğimiz

birçok konunun kolayca hallolduğunu görürüz. Burada en önemli ko-

nu, Allah'ın tek mutlak varlık, tek güç sahibi olması ve herşeyi sarıp

kuşatmasıdır. Bu durumda Allah bize şah damarımızdan da yakındır.

Herşey kontrolü altındadır, herşeyi Allah en güzel şekilde düzenleyip

belirlemiştir. İnsan sadece kendi için belirlenmiş kaderi seyreder. Bu

ise her türlü maddi veya manevi endişeyi, gelecekle ilgili korkuları

yok eder. İnsanın dünyaya yönelik tutku ve hırsları önemini yitirir,

yalnızca Allah'ın rızası önem kazanır. Böylece insan, olayları gerçek

anlamıyla ve doğru bir şekilde görüp yorumlar. Herşeyin Yaratıcısı ve

mutlak hakimi üstün Yaratıcı olan Allah'ın gücünün ve hakimiyetinin

farkına varır.  

TOL GA: Bu an lat tık la rın çok has sas ve çok önem li ko nu lar. Bu nu

yan lış an la yan lar, yan lış yo rum la yan lar ol muş mu geç miş te? 

MU RAT: Çok hak lı sın! Ta rih te bu tür sap kın an la yış lar ol muş. Me -

se la ba zı akım lar ko nu ya tek açı dan bak mış ve "iba de te ne ge rek var,

za ten her şe yi Al lah ya pı yor" de miş ler ve iba det le ri terk et miş ler dir.

Ba zı la rı ise "in san bo şu na uğ ra şı yor" di ye rek mis kin bir dav ra nı şı be -

nim se miş, hiç bir şey için ça ba gös ter mez ol muş lar dır. Da ha da sap kın

bir gö rü şe sa hip olan lar ise ken di le ri ni (Al lah'ı ten zih ede rim) Al lah ile

bir gö re cek de re ce de ile ri git miş ler dir. Bu tarz sap kın gö rüş le re ka pı -
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lan ki şi ler le il gi li ola rak Enam Su re si'nin 148. aye tin de, "Şirk ko şan lar

di ye cek ler ki: "Al lah di le sey di ne biz şirk ko şar dık, ne ata la rı mız ve

hiç bir şe yi de ha ram kıl maz dık." On lar dan ön ce ki ler de, bi zim zor -

lu-aza bı mı zı ta dın ca ya ka dar böy le ya lan la dı lar. De ki: "Si zin ya nı -

nız da, bi ze çı ka ra bi le ce ği niz bir ilim mi var? Siz an cak zan na uy -

mak ta sı nız ve siz an cak "zan ve tah min le ya lan söy ler si niz." denile-

rek zan üzerine hareket eden bu tarz kişilerin aslında doğruyu söyle-

medikleri ve doğru yolda olmadıkları haber verilmiştir.  

Sİ BEL: Bu çok önem li bir konu. Bi raz da ha de tay lan dı ra bi lir mi sin?

MU RAT: Bu ra da bil me miz ge re ken çok önem li bir ko nu var. Al lah

dün ya da bir im ti han or ta mı ya rat mış ve in san la ra el çi ler ve ki tap lar

gön de re rek on la ra doğ ru yo lu ve so rum lu luk la rı nı bil dir miş tir. Biz,

be den gö rün tü süy le bağ lı ol du ğu muz bu im ti han or ta mın da Al lah'ın

�n san ne ile kar şı la şır sa kar şı laş sın, Al lah'ın ken di si için ya rat tı ğı ka de ri ya şa mak ta -

dır. Bir in sa nın has ta lan ma sı ve ya ka za ge çir me si de, bu nun ar dın dan bir ame li yat

ge çi rip ha ya ti teh li ke yi at lat ma sı da, ve ar dın dan ya şa dı ğı her tür lü olay da ka de rin -

de ön ce den ya zı lı dır. Ka za ge çi rip iyi le şen bir in san "ka de ri ni yen me miş tir"; kaderin -

de kaza geçirip iyileş mek ol duğu için bu olay ları yaşamış tır.



GERÇEĞİ BİLMEK

bi ze bil dir di ği şe kil de dav ran mak la yü küm lü yüz. Ya ni biz bu gö rün -

tü le re ver di ği miz tep ki le rin so rum lu lu ğu nu ta şı yo ruz. Ahi ret te, bu

gö rün tü or ta mın da yap tı ğı mız şey le rin kar şı lı ğı nı cen net ve ya ce hen -

nem ola rak gö re ce ğiz. 

Sİ BEL: Hem hiç bir şe yi biz yap mı yo ruz hem de ya pı yo ruz öy le mi? 

MU RAT: Si bel ko nu nun iki yö nü var; bi rin ci si za hi ri ya ni gö rü nen

yö nü. Bu açı dan ba kıl dı ğın da in san her yap tı ğı şey den so rum lu dur.

Biz, be den gö rün tü süy le bu dün ya ya bağ lı yız ve ru hu muz bu gö rün -

tü dün ya sın da mey da na ge len olay lar dan et ki le ni yor. Al lah bi ze böy -

le bir his ve ri yor. Ya ni acı kın ca be den gö rün tü sü nü ye mek gö rün tü -

süy le do yur mak zo run da yız. Be den has ta la nın ca, dok tor ve ilaç gö -

rün tü le ri ne baş vur ma lı yız, yo ru lun ca uyu mak ve din len mek zo run -

da yız. Bü tün bu olay la rın ve his le rin ya ra tı lı şın da son suz bir ilim ve

hik met var dır. İş te bu ne den le ilk ba kış ta bi ze bu şe kil de gö rü nen ha -

ya tın esas an la mı nı an la mak ve ger çe ği gör mek ola yın ikin ci, ya ni ba -

tı ni yö nü dür. Bu ger çe ği keş fe den in san as lın da Al lah'tan ba ğım sız

hiç bir gü cü ol ma dı ğı nı, sa de ce zih nin de ki dün ya ile mu ha tap ol du ğu -

nu ve tüm gü cün Al lah'a ait ol du ğu nu an lar. Böy le ce ha ya ta ve dün -

ya ya ger çek de ğe ri ni ve rir.   

TOL GA: Ya ni bu ko nu yu bi len bir in san da has ta la nır, dok to ra gi -

der, ilaç içer ama bun la rı ya par ken as lın da ka de ri ni sey ret ti ği ni, bu

olay da ki hik me ti, has ta lı ğı ve re nin ve iyi leş ti re nin Al lah ol du ğu fark

eder ve tep ki le ri de bu na gö re olur de ğil mi?

MU RAT: Teb rik ler Tol ga. Se nin de söy le di ğin bu ko nu Şu ara Su -

re si'nde şu şe kil de bil di ri li yor: "Ki be ni ya ra tan ve ba na hi da yet ve -

ren O'dur. Ba na ye di ren ve içi ren O'dur. Has ta lan dı ğım za man ba na

şi fa ve ren O'dur. Be ni öl dü re cek, son ra di ril te cek olan da O'dur. Din

(ce za) gü nü ha ta la rı mı ba ğış la ya ca ğı nı um du ğum da O'dur." (Şu ara

Su re si, 78-82) Bü tün gü cün Al lah'a ait ol du ğu nu, Al lah'tan baş ka dost

ve yar dım cı ol ma dı ğı nı an la yan in san bu sa ye de, Al lah inan cın da ve
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iba det le rin de tam bir sa mi mi ye ti ya ka lar. Bu olayın şuurunda olduğu

sürece dünyanın yıkıcı ve bozucu etkilerinden kurtulmuş olur. İlaç

içer, ama iyileştirenin Allah olduğunu bilir. Yemek yer, ama doyura-

nın Allah olduğunu bilir, yani aynı hayatı yaşamaya, gerçeğin farkın-

da olarak devam eder.  

SAB Rİ: Mu rat çok gü zel, çok doğ ru söy lü yor sun ama şim di be ni

bu dün ya ya bağ la yan evim, işim, bun ca yıl dır ka zan dı ğım mal mülk,

ben ölün ce adı mı, so yu mu de vam et ti re cek olan ço cuk la rım hak kın da

bir şey söy le me din. Eğer bu söy le dik le ri ni ka bul eder sem bun la rın

asıl la rıy la mu ha tap ol ma dı ğı mı, yal nız ca zih nim de ki kop ya la rıy la

mu ha tap ol du ğu mu ka bul et mem ge re ki yor.

MU RAT: Sab ri Bey, is ter se niz bu gün bi raz bu ko nuş tuk la rı mız

üze rin de dü şü nün ve ya rın ya pa ca ğı mız son soh be te mut la ka ka tı lın.

Çün kü ya rın an la ta ca ğım şey le rin bü yük bir kıs mı si zi ve si zin gi bi

dü şü nen le ri il gi len di ri yor.

SAB Rİ: Ta bii, zevk le ka tı lı rım. Za ten bu ka dar açık bir ger çe ği ka -

bul et me mek ni ye tin de de ği lim; bu, göz gö re gö re ger çek ten kaç mak

olur. Ama tam ola rak öğ ren mek is te di ğim bir kaç de tay da ha var. 

TOL GA: Her şe yin zih nim de olu şan al gı lar ol du ğu, dış dün ya ile

as la mu ha tap ola ma dı ğım, ruh ve Al lah'ın var lı ğı ko nu sun da be nim

ak lım da bir so ru işa re ti kal ma dı, ama uma rım ko nu yu da ha da iler le -

te bi li riz. Bu ara da ben de ye ni so ru lar ha zır la rım.

Sİ BEL: Mu rat, böy le muh te şem bir ger çek ne den ba zı in san la rı te -

dir gin edi yor?  Hem de ger çek le re kar şı ku la ğı nı tı ka ma nın, gö zü nü

ka pa ma nın bir fay da sı ol ma dı ğı hal de!

MU RAT: Bu nu dü şün mek için bir gün vak tin var, ya rın bu luş tu -

ğu muz da sa nı rım bü tün so ru la rın ce va bı nı ver miş ola cak sın.  
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MADDENİN ARDINDAKİ SIR, ALLAH'IN YARATMA

SANATININ EN İYİ ŞEKİLDE KAVRANMASINA 

VESİLE OLUR

ADNAN OKTAR: Dışarıda madde var, fakat biz maddenin gö-

rüntüsünü görürüz. Dışarıdaki maddeyi eğer insanlar gerçekten gör-

meye kalksa göremez, çünkü çekirdek buradaysa, elektronlar mesela

Avcılar'da, o kadar açık. Onun için maddenin bütün olarak görünmüş

olması mümkün değil. Yani saydam görünümlü. Biz bu şekilde algılı-

yoruz, göze geliş şeklinden kaynaklanıyor olay. Yoksa teknik tespit

yapılmış olsa, normalde madde görünmeyecek durumda saydamlı-

ğından dolayı. Renk diye bir şey zaten yok, renk, o cisimlerden gelen

dalgaları beynimiz bu şekilde yorumladığı için oluşuyor. Mesela ma-

vi renk, yeşil renk, kırmızı renk, dışarıda öyle bir renk yok. Bilim

adamlarının hepsi kendileri de öyle söylüyorlar, böyle bir şey yok di-

yorlar dışarıda. Dışarıda ses de yok, ışık da yok. Mesela Güneş ne ka-

dar parlak, adamın gözünü alıyor, öyle bir konu yok. Güneş simsiyah

karanlıktır. O gelen dalgaları bizim beynimiz ışık olarak yorumluyor.



Allah öyle yaratmış, çok çok büyük bir mu-

cizedir bu. Mesela ses, dışarıda çıt yoktur. Yani

radyo dalgaları nasıl dışarıda böyle oluyor, ancak

radyoya geldiğinde ses haline geliyor, değil mi?

Mesela televizyon dalgaları da var, ama kimse dışarıda

ne görüntü görüyor, ne ses duyuyor. Şu an bütün kanal-

ların yayını var, şu an burada geziniyor, ama göremiyoruz,

duyamıyoruz, nasıl oluyor? Ancak televizyon cihazına geldi-

ğinde o ses haline geliyor. İşte vücudumuz da böyle bir cihaz

gibi. Görüntü geliyor, görüntü televizyon gibi görüntü haline

geliyor, elektrik akımı olarak geliyor, görüntü haline geliyor. Ses

geliyor, sesin elektriği geliyor, elektriği beynimiz sese çeviriyor, on-

dan sonra kainat meydana geliyor, ne kadarcık yerde meydana geli-

yor? Şu kadarcık yerde meydana geliyor; mercimek kadardır. Bütün

bu alemi orada yaşıyoruz. Böyle yaşayan insanların Allah'a tevek-

kül edememesi, Allah'a inanamaması, Allah'ın yarattığı bu sanatı

görememeleri ahir zamanda çok büyük bir mucizedir. 

Bütün teknik aletler her şey beyinde yaratılıyor. Mesela şu fincan

beynin içinde yaratılıyor. Yani dışarıda fincan saydam bir varlık ola-

rak, yani görünmeyen bir varlık olarak var. Adamlar oturmuş fabri-

kadan bahsediyor, fabrikada yapılıyor diyorlar. Yani saydam, ışığı ol-

mayan bir madde var dışarıda. Bakın, saydam, ışığı yok, rengi yok bir

şey var dışarıda. Bunu biz beynimizde görüyoruz, ışıklı hale gelen, gö-

rüntülü hale gelen biziz, yani fabrika bunu boyamıyor, Allah boyuyor.

Allah ses haline getiriyor, görüntü haline getiriyor, beynimizde mey-

dana getiriyor. Dışarıdaki yapısı onların hiçbir işine yara-

maz. Çünkü saydam, renksiz bir şey. Allah muci-

ze olarak beynimizde bü-

tün kainatı sonsuz genişlik-

te ve büyüklükte yaratıyor.



GERÇEĞİ BİLMEK

Kendisi'ne sevgiyi de beynimizde yaratıyor, Kendisi'nden korkumuzu

da beynimizde yaratıyor, çok çok harika bir alemdir insan. Hatta ben

bir kudsi hadiste hatırladığım kadarıyla "Ben yere göğe sığmadım" di-

yor Cenab-ı Allah "ama mümin kulumun kalbine sığdım" diyor. İşte

bu, "herşeyi Ben sizin içinizde yaratıyorum, dışarıda var alem ama

gerçeğini Ben sizin içinizde yaratıyorum"a işaret eden bir izahtır. Ama

derin düşünen, derin anlayan içindir bu tabi. Yüzeysel bakan için, so-

kakta köfte ekmek yiyen, elinin tersiyle orasını burasını silen adam bu-

nu kavrayamaz tabi, ama derin düşüneni titretecek bir konudur bu.

Yani ayakta duramaz bunu tam kavrayan, Allah korkusuyla sallanır

ve secdeye kapanır ve Allah'a "La İlahe İllallah Muhammeden

Resulullah" der. Yüzde yüz iman eder bu gerçeği fark eden. Ama fark

edemeyip de ağzı açık gezinenler, fark edemeyip de, cahilliğinden

fark edemeyen insanlar olabilir, her dönemde olacaktır, ama zaman

gelecektir bütün insanlara Allah Hadi ismiyle tecelli edip, bu gerçek-

leri onlara gösterecektir inşaAllah. (Sayın Adnan Oktar'ın Çay TV rö-

portajından, 8 Nisan 2009)

DÜNYA İMTİHAN YERİDİR

ADNAN OKTAR: Şimdi bir kere insanlar maddeyi kavrayamı-

yorlar. Defalarca dedim, dedim ki; madde dışarıda var, ama ışık ol-

madığı için; yani fotonlar var dışarıda, parçacıklar var. Işık denen şey

parçacıklardan oluşuyor ve dolayısıyla simsiyah karanlık dışarısı.

Renk de yok dışarıda, renk ve ışık yok. Kardeşim dışarıda madde olsa

dahi görmek mümkün değil ki orada zaten. Var olan madde de zaten

saydam, atomların yapısından dolayı, yani nötron, proton ve elek-

tronlar birbirinden çok uzak olduğu için, mesafeli olduğu için say-

dam. Dışarıdaki güle biz gül diyemeyiz ki, o güle benzemiyor saydam,

kokusuz, renksiz, ışıksız bir şey, biz ona gül diyebilir miyiz?

Dışarıdaki çocuk da öyle, dışarıdaki kadın da öyle, dışarıdaki insan da

öyle saydam bir varlıktır. Siyah beyaz aydınlatsan bile siyah beyazdır,

renksiz, bu başka bir şey o, konuşamayan bir varlık, sesi duyulmuyor.

Ve simsiyah karanlığın içinde, ama bizim beynimizde gördüğümüz,
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Allah'ın gösterdiği görüntüdeki varlık, bu, insan bu. Konuşuyor çün-

kü görüntüsü var, sesi var, muhatap oluyor, kokusu var, yani beş du-

yuyla hissedebiliyorsun. Dışarıdaki varlıklarda bu yok. Böyle bir şey

göremiyorsun. Saydam varlıklar var sadece. Biz zaten dışarıdaki var-

lıkla muhatap olmuyoruz, dışarıdaki ayrı o, biz Allah'ın gösterdiğiyle

muhatap oluyoruz. Mesela bakın, ben seninle görüşüyorum, senin

dışarıda bir varlığın var, benim onunla hiçbir bağlantım yok, benim

ona zaten anlatacak bir şeyim de yok, çünkü saydam, simsiyah ka-

ranlığın içinde bir cisim, saydam bir cisim, renksiz bir cisim, koku-

suz, renksiz bir cisim. Yani benim şimdi onunla muhatap olmadı-

ğım açık. Allah, oradaki varlığı bana beynimde gösteriyor; ama renk

katıyor, ışık katıyor, biçimlendiriyor ve beynimde görüntü olarak

oluşturuyor. "Onunla değil de," diyor Cenab-ı Allah, "bununla mu-

hatap ol" diyor bana. "Onu da Ben yaratıyorum" diyor, o da ayrı, "o

da Benim yarattığım bir şey" diyor," ama Benim sana yarattığım bu"

diyor beyninde. Şimdi biz bir şeye güzel dediğimizde, Allah'ın bey-

nimizde gösterdiği Allah'ın görüntüsüne güzel demiş oluyoruz.

İnsanlar işine gelmediği için bunu anlamazlıktan geliyorlar....

Dolayısıyla biz bir şeye güzel dediğimizde, Allah'a güzel deriz. Bir

şeyden hoşlandığımızda Allah'tan hoşlanmış oluruz, Allah'ın tecelli-

sinden. Ama o kadar berrak ve o kadar etkileyici yaratılıyor ki, mese-

la işe giden insan sabah kalkıyor, arabalar sıraya girmiş, dolmuşlar,

otobüs durağında bekliyor; inanmayan beri gelsin. Hepsi beyninde bir

görüntü olarak oluşuyor, bir rüya olarak oluşturuyor Allah onu.

Dışarıda var aslı, fakat rüya olarak oluşturuyor. Ama uyarıcıların şid-

detinden dolayı, görüntünün netliğinden, üç boyutlu netliğinden do-

layı ve dokunma hissi de desteklediği için, mesela ben şöyle dokun-

duğumda beynimde hissediyorum şu an bunu. Ama parmağımın

ucunda gibi görünüyor, parmağımın ucunda olmuyor bu, beynimin

içinde oluyor bu. İnsanlar parmağının ucunda oluyor zannediyor.

Mesela yere basan, ayağını yerde hissediyor; halbuki beyninin içinde

yere basıyor. Yani bunu biyoloji derslerinde öğretmenler bütün öğ-

rencilere anlatıyorlar zaten, bu bilinen bir şey, ben hayali bir şey çı-
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kartmadım. Anlattıkları, ama anlamadıkları

bir konu bu. İnsanların her gün birbirine anlat-

tığı, ders olarak gördükleri fakat kavrayama-

dıkları bir konu. Bakın hayret, bunu anlatı-

yor, tarif ediyor; fakat kavramıyor.

Mesela bir biyoloji hocası bunu anlatır-

ken kavrayarak anlatmaz. Çok büyük bir

bölümü kavrayarak anlatmaz, çok nadirdir

kavrayarak anlatan. Hem anlayıp hem anla-

tan çok nadirdir. Anlamazlar. Bir kere bunun

iyi kavranması lazım. Bizim dünyaya getiriliş

amacımız Allah'a kulluk, Allah bunu seviyor.

İnsanlar tarafından anlaşılmak istiyor Allah.

İnsan denen Kendi ruhu tarafından, Kendisi'nin anla-

şılmasını ve sevilmesini istiyor Allah. Ve bu amaçla dünya yaratıl-

mıştır. Yani millet böyle ticaret yapsın, bankalar harıl harıl çalışsın,

holdingler hareket etsin; bunun için dünya yaratılmamıştır. Ondan

onu yanlış anlıyorlar. Yani şoför esnafı şoförlüğünü yapsın, onun için

değildir burası, dünya. Burası sırf imtihan için, başka hiçbir nedeni

yoktur. Yani Allah bu kadar detaylı insanlar eğlensin diye yaratmadı

dünyayı. Yani uğraşsınlar, işte didinsinler, çırpınsınlar, bir boğuş-

ma, bir koşuşturma olsun diye yaratılmamıştır dünya. Sadece bu

amaçla yaratılmıştır. Mesela Peygamberler bu amaçla gönderiliyor.

Ama dünyanın sonu Allah için çok önemlidir, yani Mehdiyet dünya-

nın sonu. Binlerce seneden beri dünya bu günlere hazırlandı, binlerce

seneden beri. Bakın, İstanbul Mehdiyet için fethedildi. Avrupa, aklınız

alıyor mu, yani Osmanlı'ya, Türklere İstanbul'u verir miydi? Vermiş

olsa bile alırdı, mümkün değil versin. Allah'ın emri olduğu için



İstanbul verildi. Onun için kaderi durduramadılar. Mesela teslis inan-

cı, Hıristiyanlığın bozulması Hz. Mesih (as)'ın gelmesi içindir. Yani

onun bozulmasını sağlayan yine Allah'tır. İslam ahlakınının hakimi-

yetini sağlayacak olan da Allah'tır. Mesela bilim, elektriğin keşfi

Mehdiyet içindir, internet Mehdiyet içindir. Mesela süratli vasıtalar yi-

ne Mehdiyet içindir. Darwinizmin, Marksizmin, faşizmin çıkması

Mehdiyet içindir. Masonluğun kuruluşu Mehdiyet içindir. Masonluk,

istemeden Mehdiyete zemin hazırlar. Darwinizm, istemeden

Mehdiyete zemin hazırlar. (Sayın Adnan Oktar'ın ÇAY TV röportajın-

dan, Şubat 2010)

MADDENİN ASLINI HİÇBİR İNSAN GÖRMEMİŞTİR

ADNAN OKTAR: Bir kere en başta bu insanların nasıl oldukla-

rını, yani ne olduklarını çok iyi hissettirmek lazım. Mesela Dawkins'le

biz karşı karşıya gelsek, ben ona sorarım; "Ben sizin ne kadar uzağı-

nızda oturuyorum şu an?" "E," diyecektir "1.5 metre uzağımda oturu-

yorsun" diyecek. Ve derim ki, "Ben sizin beyninizin içinde bir görün-

tü müyüm değil miyim?" "Evet, beynimin içinde bir görüntüsün" di-

yecek. "Peki, kendi görüntünüz nerede oluyor diyeceğim?" O da,

""Kendi içimde oluyor diyecek, "Beynimin içinde oluyor" diyecek.

"Laboratuvarınız nerede?" diyeceğim, yani "Araştırma yaptığınız la-

boratuvar", "O da beynimin içinde "diyecek. "Hiç beyninizin dışına çı-

kıp o laboratuvarla görüştünüz mü?" diyeceğim, "Hayır "diyecek.

Yani insan gözü daha önce de söyledim kördür, görmez. Bir tek-

nik cisim gibidir, teknik alet gibidir. Sadece görüntüyü elektrik akımı-

na çevirir ve beyne iletir elektrik akımı olarak. Beyindeki göz görür,

insanların görmediği bir göz vardır. Yani bu ruh gözü vardır, ruh. Bu

görür. Kulak sağırdır, kulak da işitmez. Yani insanlar hep kulağıyla
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işittiğini zannediyorlar. Halbuki kulak ses dalgalarını elektriğe çevi-

ren bir aygıttır. Götürür beyne zayıf bir elektrik akımı olarak verir.

Oradaki o elektrik akımını beyindeki ruh ses olarak alır. Parmak ucuy-

la dokunma da böyledir. İnsan parmak ucuyla dokunduğunu zanne-

der, ama beyninde hisseder onu. Parmağının ucundaymış gibi görü-

nür. Ona ilk önce bunları anlatırım yani nerede olduğunu hisseder

adam. Mesela diyor ki" ben bir televizyon kanalına çıktım, konuşma

yapıyorum" diyor. Halbuki kendi kafasının içerisindeki televizyon ka-

nalıyla konuşabilir görüşebilir. Yani şu ana kadar hiçbir insan beyni-

nin dışına çıkıp, maddeyle direkt bağlantıya geçmemiştir. Çünkü za-

ten dışarı çıkabilmiş olsa, dışarısı karanlık. Mesela Güneş simsiyah ka-

ranlık, bilim adamları söylüyor, "Güneş'in ışığı yok" diyorlar. Güneş

dalga yayıyor etrafa. Isı dalgası ve ışın dalgası yayıyor. Biz beynimiz-

de onu ısı ve ışık olarak görüyoruz. Yani parlak olarak görüyoruz,

parlaklığı ve ışığı yorumlayan beyindir ve insana mahsus bir şeydir

bu. Mesela dışarıda ses de yoktur, çıt yoktur dışarıda. Onun için labo-

ratuvar çok karanlıktır. Bir kere ışık yok çünkü. Ayrıca bilim adamla-

94

Hayatımızın birer parçası olan tüm olaylar, insan-
lar, binalar, şehirler, arabalar, kısacası hayatımız
boyunca gördüğümüz, tuttuğumuz, dokunduğu-
muz, kokladığımız, tattığımız, dinlediğimiz herşey,
gerçekte beynimizde oluşan görüntü ve hislerdir.



rı diyor "eğer insan gözü olmasa madde de dışarı görünür bir olay de-

ğil" diyorlar çünkü ara boşlukları çok fazla olduğu için, yani çekir-

dekle elektronlar arasındaki boşluk çok fazla, bir kevgir gibi adeta ya-

ni saydam ve normalde görünecek gibi değil diyorlar madde. Beyin

bunu böyle algılıyor diyorlar bilim adamları. Yani varmış gibi algılı-

yor diyorlar, yani normalde madde saydam diyorlar aralıklarından

dolayı.

SUNUCU: Bir bütün değildir

ADNAN OKTAR: Bir bütün olmadığı için, çünkü atom çekirdek

var mesela çekirdek buradaysa Bahçelievler'de nötronu protonu dö-

nüyor. Yani o tarz. Dolayısıyla muazzam bir boşluk oluşuyor. Öyle

olunca da kevgir gibi bir görüntü olmuş oluyor. Göz bunu böyle gö-

rüyor diyor, böyle algılıyor diyorlar. Yani bilim adamlarının yeni iza-

hı bu.

SUNUCU: Göz bunu bütünlüyor diyelim. 

ADNAN OKTAR: Yani hiçbir bilim adamı laboratuvarla direkt

bağlantı kuramaz. Her laboratuvarla mutlaka monitör bağlantısıyla

bağlantı kurabilir insanlar. Yani monitörden hani var ya böyle radyo-

aktif çalışmalar yapılırken insanlar bir monitörden olayı izliyorlar, ya-

hut ameliyat yapılıyor, ameliyat yapılacak yere vücut içerisine boru

sokuyorlar herhangi bir yerden açılan bir yaradan, doktor monitörden

izliyor o aletin ilerlemesini. Aynı bu şekildedir dünya da. Yani insan

mutlaka monitörden izler. Bunu anladığında zaten ayağı yerine basar,

çünkü o monitördeki görüntüyü doğrudan Allah yaratıyor. Yani dış

alemden gelen o bilgiyi veren doğrudan Allah'tır.

SUNUCU: Yani programlanmış olarak bize bunlar verilmiş ho-

cam, biz de programları beynimizin içinde görerek ifadelerde bulunu-

yoruz. 

ADNAN OKTAR: Aynısı bu şekilde sesler de. Ve bu kaderde

olan görüntülerdir, kaderde olan seslerdir. Bunun dışında hiçbir şeyi

göremez insan, hiçbir şeyi algılayamaz. (Sayın Adnan Oktar'ın Mavi

Karadeniz röportajından, 24 Mart 2009)
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ne dü şü nüp dur muş lar dı.
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ne re de dir? Asıl bil me yi ger -

çek leş ti ren kim? As si si'li
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3. gün Sab ri Bey'in evin de ge çer…

SAB Rİ: Ço cuk lar bel ki ba na kı zı yor su nuz ama bi raz da be ni an la -

ma ya ça lı şın. Eğer iyi ni yet li bir in san ol ma sam bu gü ne ka dar her gö -

rüş me ye ge lip bu ko nu la rı öğ ren me ye ça lı şır mıy dım? Ben de ger çek -

le ri öğ ren mek is ti yo rum, ama in sa nın ya şı iler le dik çe ba zı şey ler da ha

zor olu yor.

MU RAT: Sab ri Bey öy le söy le me yin, kim se si ze kız mı yor. Dün ko -

nuş tuk la rı mı zı ha tır la yın, bir şe yi an la mak ve ya an la ma mak, ka bul et -

mek ve ya et me mek si zin ka de ri niz de. Ve hiç kim se nin bu ka de ri de -

ğiş tir me ye gü cü yet mez. İş te bu nu çok iyi bil di ği miz için bi zim so -

rum lu lu ğu muz ger çek le ri si ze an lat mak. Ama se çim hak kı si ze ait tir.

Sİ BEL: Mu rat hak lı.

TOL GA: Mu rat ya nın da bir ki tap ge tir miş sin, bu gün han gi ko nu -

yu ko nu şa ca ğız?

MU RAT: Bu ki tap Ku ran. Da ha ön ce si ze Ku ran'dan ver di ğim ör -

nek le ri hep ez ber den oku muş tum bu se fer siz de oku yup ken di göz le -

ri niz le gö rün di ye ya nım da ge tir dim. Bu gün eğer siz de ka bul eder se -

niz in san la rın mad de sel dün ya nın ger çek ma hi ye ti ni bil me den dav ra -

nın ca han gi güç du rum lar da kal dık la rı ve ger çe ği öğ re nin ce gös ter -

dik le ri tep ki le rin se bep le ri hak kın da ko nu şa lım.

Sİ BEL: Bun lar ay nı za man da be nim so ru la rı mın da ce va bı.

TOL GA: An la ta cak la rı nı duy mak için sa bır sız la nı yo rum.

MU RAT: Şim di si ze Ku ran'dan ba zı ayet ler oku ya ca ğım. Bu ayet -

ler üze ri ne ko nu şur ken iki gün dür ko nuş tu ğu muz bü tün ko nu la rı bir

da ha göz den ge çir miş ola ca ğız. Şu ana ka dar ko nuş tuk la rı mız hak kın -

da eğer bir te red düt ta şı yor sa nız bu nu da söy le me nin tam sı ra sı.
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TOL GA: Ben öğ ren di ğim şey ler kar şı sın da söy le ye cek bir şey bu la -

mı yo rum. Hem gö zü mün önün de du ran ger çe ği öğ ren dim hem de

bü tün ha ya ta ba kı şım ter si ne dön dü. İn san dü şün dük çe bu ko nu yu

ha ya tı nın her ala nı na yay ma im ka nı bu lu yor. Ya şa dı ğım her an be nim

için önem li, an lam lı bir ha le gel di. Her şe yi bir mu ci ze gi bi gör me ye

baş la dım. Ama çok ek si ğim ol du ğu nun da far kın da yım.

Sİ BEL: Ben za ten inanç lı bir in san dım, ama be nim inanç ola rak

gör dü ğüm şey le, ger çek ten Al lah'a iman et mek, O'nu her yer de gör -

mek, O'nun bü tün var lı ğı nın, gü cü nün, sı fat la rı nın far kı na var mak

ara sın da çok bü yük bir fark var. Ben sa de ce ba şı ma bir iş gel di ğin de

ya da bir sı na va gi re ce ğim za man dua eder dim. Ra ma zan ge lin ce ai le -

ce oruç tu tar dık, ba zen de ölü mü ha tır la yıp kor ku du yar dım, ama

şim di Al lah'ı çok da ha faz la an mam ve dü şün mem ge rek ti ği ni an lı yo -

rum. Çev rem de ki in san la rın he men he men hep si bu şe kil de ya şı yor,

bu şe kil de dü şü nü yor. Ben bir an ön ce her şe yi öğ re nip ai le me, dost la -

rı ma an lat mak is ti yo rum. Za ten bir iki gün dür ben de bir de ği şik lik ol -

du ğu nun da far kın da lar. 

MU RAT: Sab ri Bey…

SAB Rİ: Ben bu ko nu da ko nuş mak is te mi yor dum, ama yi ne de söy -

le ye yim. Ta mam tek nik ola rak hiç bir şüp hem kal ma dı, ama bu öğ ren -

di ğim şey le ri gün lük ha ya ta ge çir mek te bi raz zor lan dım. Ya ni uğ raş tı -

ğım, zih ni mi meş gul eden o ka dar çok ko nu var ki bu ger çe ği ak lım da

tu ta mı yo rum. 

MU RAT: İs ter se niz bu söy le dik le ri ni zi ak lı nız da tu tun, bi raz dan

ko nu şa lım. 

SAB Rİ: Na sıl is ter sen.

MU RAT: Da ha ön ce söy le di ğim gi bi, Ku ran'da Al lah'ın tek güç sa -
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hi bi ol du ğu, her şe yi sa rıp ku şat tı ğı ve her şe yin tek ha ki mi ol du ğu ko -

nu sun da çok sa yı da ayet var. Ben si ze bun lar dan ba zı la rı nı oku ya ca -

ğım. İlk ön ce Ba ka ra Su re si'nin 255. aye ti ni oku yo rum: 

"Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu uyuk la -

ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun dur.

İz ni ol mak sı zın O'nun Ka tın da şe fa at te bu lu na cak kim dir? O, ön -

le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın

dı şın da, O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar.

O'nun kür sü sü bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır. On la -

rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce dir, pek bü yük tür." 

Bu ayet ve bu ko nu da ki di ğer ayet ler de Al lah'ın sı fat la rı be lir ti li -

yor ve az ön ce ko nuş tu ğu muz, halk ara sın da yan lış bi li nen an la yı şın

ak si ne, Al lah'ın her an her ola yı kont rol et ti ği, her an her yer de ol du -

ğu ve mut lak var lı ğı be lir ti li yor. Bu ko nuy la il gi li olarak Ba ka ra Su re -

si'nin 115. aye tin de de, "Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da. Her ne re ye dö -

ner se niz Al lah'ın yü zü (kıb le si) ora sı dır. Şüp he siz ki Al lah ku şa tan -

dır, bi len dir" şeklinde Allah buyuruyor. 

Sİ BEL: Bir Müs lü man ol ma ma rağ men bu gü ne ka dar bir ke re bi -

le Ku ran'ı oku ma dım. Bu ko nu nun Ku ran'da bu ka dar açık an la tıl dı -

ğı nı da tah min et mi yor dum.  

MU RAT: İn san lar doğ ru la rı öğ ren mek için Al lah'ın in san la ra in dir -

di ği Ki ta bı oku mak ye ri ne ku lak tan dol ma bil gi le re iti bar edi yor lar. Oy -

sa bu son de re ce ha ta lı bir dav ra nış. Her in san Ku ran'dan so rum lu dur

ve Ku ran'ı oku mak, ayet le ri ni öğ ren mek ve uy gu la mak la yü küm lü dür.

Ama za ten siz bu nun öne mi ni ar tık an la dı nız di ye dü şü nü yo rum.

SAB Rİ: İti raf et me li yim ki Si bel gi bi ben de bu ya şı ma ka dar bir

ke re bi le Ku ran oku ma dım. Hal bu ki çok da im ka nım ol muş tu. 

MU RAT: Geç kal mış de ğil si niz. Ger çe ği öğ ren me nin, ha ta dan

dön me nin ya şı yok.

SAB Rİ: Hak lı sın.
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Ger çek şu ki si ze Rab bi niz den ba si ret ler gel miş tir. 

Kim ba si ret le-gö rür se ken di le hi ne, kim de kör olur sa 

(gör mek is te mez se) ken di aley hi ne dir... 

(En'am Suresi, 104) 
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MU RAT: Bi zi ve her şe yi ya ra tan Al lah, Ku ran ve el çi le ri va sı ta sıy -

la bi ze doğ ru ola nı, gü zel ola nı, yan lış ve kö tü ola nı açık ça bil dir miş -

tir. Bu ra da sa de ce bir kaç ta ne si ni oku du ğu muz ayet le rin dı şın da, Ku -

ran'da ha ya tı mı zın her yö nün de bi ze reh ber lik ede cek, doğ ru yo lu

gös te re cek öğüt ler var dır. İn sa nın en önem li işi, Yaratıcımız'dan ge len

bü tün öğüt le ri, emir le ri, ya sak la rı en iyi şe kil de öğ re nip, an la yıp uy -

gu la ma ya ça lış mak tır. Bu nun önün de bir ma ze ret ol maz. Ak si hal de

Nur Su re si'nin 39. aye tin de: "İn kar eden ler; on la rın amel le ri düm düz

bir ara zi de ki se ra ba ben zer; su sa yan onu bir su sa nır. Ni ha yet ona

ulaş tı ğın da bir şey bu la maz ve ya nın da Al lah'ı bu lur. (Al lah da)

Onun he sa bı nı tam ola rak ve rir. Al lah, he sa bı çok se ri gö ren dir"

şek lin de be lir til di ği gi bi, ha yal olan bir ha ya tı şu ur suz ca ya şa yıp piş -

man ola ca ğı bir son la kar şı laş ma sı pek muh te mel ola cak tır. 

SAB Rİ: Ar ka daş lar da ha faz la te red düt et me nin ma na sız ol du ğu -

nu an lı yo rum. As lın da üç gün dür bu işin so nuç la rı nı tah min edi yor -

dum, ko nuş tu ğu muz şey ler de bir açık nok ta, tek bir ha ta da hi bu la ma -

dım. Ve so nuç ta te red düt et mek le ken di mi kan dır dı ğı mı an la dım.

Evet ger çek ler den kork tu ğu mu iti raf et mem ge re ki yor. Bel ki si zin

kay be de cek faz la bir şe yi niz yok ama ben yıl lar dır sa hip ol du ğum her -

şe yi bir an da kay bet mek is te mi yor dum. Be nim ki si ma lı nı, mül kü nü,

ço cuk la rı nı, ai le si ni, işi ni, bir an da elin den ka çı ran bir in sa nın man tık -

sız iti raz la rın dan baş ka bir şey de ğil di an cak ken di si ni kan dır ma ya ça -

lı şan bir in sa nın bu  tav rı ger çe ği de ğiş tir mi yor.

MU RAT: Sabri Bey sizi tebrik ediyorum. İnanın sizin verdiğiniz

tepkiyi veren insan sayısı çok az. Ancak bir şey yanlış anlaşılıyor gali-

ba. Siz hiçbir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Aksine çok büyük bir ka-

zanç içine giriyorsunuz. Çünkü sahip olduğunuz herşeyin size

Allah'ın verdiği nimetler olduğunu anlıyorsunuz. Dünyadaki imtihan

ortamı içinde Allah'ın sizi bu güzel nimetlerle denediğini, bunları cen-

neti kazanmanız için bir araç olarak size verdiğini öğreniyorsunuz.

Sakın unutmayın, herşeyi zihninde yaşadığını öğrenen bir insan aslın-



da hiçbir şey kaybetmez, aksine olayların gerçek yüzünü anladığı için

büyük bir kazanç elde eder. Mesela bir görüntü ile muhatap olduğu-

nu, herşeyi Allah'ın kendisine izlettiğini kavrayan bir insan bu bilgiye

göre hareket edince, sahip olduğu şeylere layık oldukları kadar değer

verir. Asıl rağbet etmesi gerekenin Rabbimiz olduğunu unutmaz. Üs-

telik herşeyin Allah'tan gelen bir nimet olduğunu bildiği için kendisi-

ne verilen tüm nimetlerden çok daha büyük bir haz duyar. Bu nimet-

�n san, bu an la tı lan lar doğ rul tu sun da bi raz de rin dü şü nür se, bu hay ret ve ri ci, 

ola ğa nüs tü du ru mu ken di si de açık ça fark eder. Ya ni, dün ya da  maddenin aslı ile

muhatap olamadığını...
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lere durmaksızın şükreder. Ama aynı zamanda hepsinin bir deneme

konusu olduğunu da bilir ve hiçbirini sahiplenmez, tutkuya, hırsa ka-

pılmaz. Böylece Allah'ın istediği gibi bir hayat sürerek ölümden sonra

daha güzel bir hayatı seyretmeye başlar.

SAB Rİ: Hiç bu açı dan dü şün me miş tim. 

MU RAT: Enam Su re si'nin 70. aye tin de, Al lah "Din le ri ni bir oyun

ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha ya tı ken di le ri ni mağ rur

kı lan la rı bı rak. Onun la (Kur'an'la) ha tır lat ki, bir ne fis, ken di ka -

zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy le si nin) Al lah'tan baş ka ne bir

ve li si, ne bir şe fa at çi si var dır; her tür lü fid ye yi ver se de ka bul olun -

maz. İş te on lar, ka zan dık la rı ne de niy le he la ke uğ ra yan lar dır" şek -

lin de bu yur muş tur. Bu ayet ten an la şı la ca ğı gi bi ki bir li, ken di ni be ğen -

miş hat ta ken di ni ade ta bir ilah gi bi gö ren (Allah'ı tenzih ederim) ba zı

ki şi ler, as lın da si ne ma per de sin de ki bir gö rün tü gi bi ha yal ol duk la rı -

nı an la dık la rın da o gu ru run ye ri ni bü yük bir aciz lik ve kü çük lük duy -

gu su alı yor. Dün ya sev gi si ile gö zü dö nen ler, sa hip ol duk la rı her şe yin

bir ha yal ol du ğu nu gö rün ce dün ya nın, ço cuk la rı nın, ma kam la rı nın,

ser vet le ri nin, çev re sin de güç sa hi bi ola rak gör dü ğü ar ka daş la rı nın

hep si nin Al lah'a ait ol du ğu nu, Al lah'ın ha ki mi ye ti al tın da ol du ğu nu

an la yıp de rin den sar sı lı yor lar. Bu du rum da da iki ta ne se çim le ri olu -

yor. Ya mad de ve dün ya ya olan tut ku la rı so na eri yor ve Al lah'a yö ne -

li yor lar ya da tam ter si ne bu ger çe ği unut ma ya ça lı şıp dün ya ya da ha

çok sa rı lı yor lar. Ama ken di ken di le ri ni kan dır dık la rı nı bil dik le ri için

de hep hu zur suz, ge ri lim li ve azap do lu bir ya şam sü rü yor lar. 

SAB Rİ: Ben doğ ru ola nı se çi yo rum Mu rat. Ta bii ki ger çek ler den

kaç ma nın fay da sı ol ma dı ğı nı çok iyi an la dım. Ama bu an lat tık la rın

kal bi mi da ha da pe kiş tir di.

MU RAT: Ger çek ten de siz doğ ru ola nı seç miş gö zü kü yor su nuz.

Za ten gü zel olan ger çek olan dır.
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Sİ BEL: Mu rat, gör dü ğü gö rün tü yü bey ni nin için de gör dü ğü nü

an la ma yan ve ya an la maz lık tan ge len bir çok in san var bil di ğim ka da -

rıy la. Bun lar ya zar, bi lim ada mı, pro fe sör ola rak iti bar gö rü yor. Özel -

lik le bu ko nu yu tek nik yön den ek sik siz bi len bu ki şi ler, bu ko nu yu an -

lat mı yor lar ya giz li yor lar ya da bu ko nu yu bi len bir in san gi bi dav ran -

mı yor lar. Me se la tıp ve bi yo lo ji ala nın da uz man laş mış ki şi ler bi le bu

ko nu yu bil mi yor mu? 

MU RAT: Si bel as lın da bu so ru nun ce va bı nı bi raz ön ce Sab ri Bey

ver di. El bet te bir çok in san bu ko nu yu bir şe kil de bi li yor. Eğer bu ko -

nu tek ba şı na gö rün tü le rin be yin de ol du ğuy la sı nır lı kal say dı emin ol

şu an her kes ka bul edi yor olur du. An cak dış dün ya ile mu ha tap ola -

ma dı ğı nı, her şe yi bey ni nin için de al gı la dı ğı nı an la yan bir in san he -

men ikin ci aşa ma yı, ya ni bu gö rün tü le ri Al lah'ın ya rat tı ğı nı is ter is te -

mez fark edi yor. Bü tün ha ya tı nı sa hip ol du ğu ve ar zu et ti ği mad di de -

ğer le rin üze ri ne kur muş bir in san bu du rum da ger çek le ri an la maz lık -

tan gel me ye yö ne li yor. Çün kü bu ger çek ler ona, Al lah'ın ve bu na bağ -

lı ola rak he sap gü nü nün, cen net ve ce hen ne min var lı ğı nı da ha tır la tı -

yor. Eğer kar şı mız da ki şu ur lu ve vic dan lı bir in san sa ha ya tı nı bu ger -

çe ğe gö re ye ni den dü zen li yor. Bu du rum da bir so run çık mı yor an cak

ba zı in san lar bu ola yı fark edin ce pa ni ğe ka pı lıp ken di le ri ni kan dır -

ma yı ter cih edi yor lar. Bu ger çek on la ra kor ku ve en di şe ve ri yor. Sab ri

Bey'in de söy le di ği gi bi san ki unut mak la ve ya gö zü nü ka pat mak la

ger çek ler den kur tu la cak la rı nı dü şü nü yor lar. Ger çek le ri kav ra ya ma -

yan in san la rın du ru mu na Rum Su re si'nde şu şe kil de dik kat çe ki li yor: 

"On lar, dün ya ha ya tın dan (yal nız ca) dış ta ola nı bi lir ler. Ahi ret ten

ise ga fil olan lar dır". (Rum Su re si, 7)

SAB Rİ: Ben ken dim den bi li yo rum, in san tut ku la rı na esir olu yor.

Ya ni ba zı şey le ri fark edi yor sun, ama sa hip len di ğin şey le rin hiç bi ri

üze rin de bir ha ki mi ye tin ol ma dı ğı nı, her şe yin se ni de ya rat mış olan

Al lah'ın kont ro lü al tın da ol du ğu nu dü şün mek ilk an da bi raz de ği şik

olu yor. Bir de ken di ni çok güç lü, çok ze ki, ba şa rı lı ve mev ki sa hi bi bir

işa da mı ola rak gör dü ğün de "ba şın gök ler de olu yor". Böy le bir in sa na

as lın da "ya şa dı ğın her şey zih nin de, bu pa ra la rın, fab ri ka la rın, iş çi le -
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rin, sek re ter le rin, mal la rın, ev le rin, ara ba la rın asıl la rıy la mu ha tap de -

ğil sin." de di ğin de hırs la rı dev re ye gi ri yor. 

MU RAT: Ya ni, ayet te "Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl -

mış al tın ve gü mü şe, sal ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du -

yu lan tut ku lu şeh vet in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün -

ya ha ya tı nın me ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Ka tın da olan -

dır." (Al-i İm ran Su re si, 14) şek lin de be lir til di ği gi bi.

SAB Rİ: Evet tam da ayet te söy len di ği gi bi.

MU RAT: Kuran'da şeytan anlatılırken onu azdırıp Allah'a isyan

ettiren sebeplerin başında madde sevgisi ve mutlak varlık olma hırsı

bildirilmektedir. Bu şeytani tutku insanı büyük bir hırsla dünyaya

bağlamak ister. Hayal olmak  "hiç"lik olmak, azametli, gururlu insan-

ların asla kabul etmeyecekleri bir gerçektir. Öyle bir gerçek ki  reddi

mümkün değil, yaşanarak ispatlanıyor, ancak buna rağmen dünya

hırsı ve onu kaybetme ihtimali bazı kişilerin bu apaçık hakikati dü-

şünmesini engeller. Kuran'da şeytanın kendini beğenmişliği ve azgın-

lığı özellikle vurgulanmıştır. Bakın okuyorum:  

"On lar da İb lis'in dı şın da sec de et ti ler. O sec de eden ler den ol ma -

dı. (Al lah) De di ki: Sa na em ret ti ğim de se ni sec de et mek ten alı ko -

yan ney di? (İb lis ) De di ki: Ben on dan da ha ha yır lı yım; Be ni ateş -

ten ya rat tın onu ise ça mur dan ya rat tın." (Araf Su re si, 11-12)

Sİ BEL: Mu rat bu önem li ger çek le ri bi ze sa bır la an lat tı ğın için sa -

na çok te şek kür edi yo rum. Bu ko nu üze rin de çok dü şün müş tüm ve

ek sik ka lan hiç bir de tay ol ma ma sı nı is ti yo rum. Al lah'ın iz niy le bu gün

ak lım da hiç bir so ru işa re ti, hiç bir be lir siz lik kal ma dı.

MU RAT: Asıl ben bu gü zel soh bet için te şek kür ede rim. An cak

ace le et me Si bel, ha la an lat mak is te di ğim bir kaç şey da ha var. İs ter se -

niz ge lin bi raz te le viz yo nu açıp sey re de lim. Bu ko nuy la il gi li bir kaç

ör nek da ha çı ka bi lir kar şı mı za.
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De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" De ki:

"Allah'ındır." O, rahmeti Kendi üzerine yazdı. Sizi

kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette 

toplayacaktır. Nefislerini hüsrana uğratanlar, işte onlar

inanmayanlardır. (En'am Suresi, 12)
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TOL GA: Ba kın en sev di ğim şov prog ra mı baş la dı. Te le viz yon da

bir şov prog ra mı var, şim di dü şü nü yo rum da bi ri si bu ra da ki su nu cu -

ya gi dip ger çek le ri an lat sa, ya ni bu se yir ci le rin, onu gök le re çı kar tan

bu ka la ba lı ğın as lın da bey nin de ol du ğu nu, al kış ses le ri nin, pe şin de ki

sa yı sız ga ze te ci nin, ken di gü zel li ği nin, ma lı nın, ai le si nin de ay nı şe kil -

de zih nin de can la nan gö rün tü ler ol du ğu nu, şu an as lın da Al lah'ın hu -

zu run da ol du ğu nu, her ke sin öv dü ğü ze ka sı nın bi le ken di si ne ait ol -

ma dı ğı nı söy le se ne tep ki ve rir di me rak edi yo rum.

Sİ BEL: Her hal de o ka dar ho şu na git mez di… Bak bu ka nal da da

eko no mi ko nu sun da açık otu rum var. On la rın du ru mu da ha da zor.

Bü tün eko no mi nin, pa ra la rın, ban ka la rın, enf las yo nun, müş te ri le rin,

IMF'nin sey ret tik le ri bir gö rün tü ol du ğu nu on la ra na sıl an la tır sın bil -

mi yo rum? Cid di cid di ko nu şu yor lar, çı kıp "bun lar si zin zih ni niz de,

bu hırs lar dan uzak la şın, yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı ara yan bir ya şa ma

yö ne lin." de sen, elin den oyun ca ğı alın mış ço cuk gi bi kı za bi lir ler… 

MU RAT: Evet hak lı sın Si bel. Bu in san la rın en bü yük ha ta sı, ger çek -

le ri unu tup dün ya ya hırs la bağ lan ma la rı. Hal bu ki in san lar Al lah'a tes -

lim ol sa, O'na gü ve nip da yan sa lar, ger çek ler den kaç ma yı bı rak sa lar çok

mut lu, hu zur lu olur ve gü ven için de ya şar lar. Al lah, Ken di si'ne yö ne len

in san la ra da ima doğ ru yo lu gös te rir, so run la rı var sa en gü zel çö züm le -

ri on la ra ve rir. Ba kın bu ko nu da ayetler oku mak is ti yo rum si ze:

…Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış yo lu gös -

te rir; Ve onu he sa ba kat ma dı ğı bir yön den rı zık lan dı rır. Kim de

Al lah'a te vek kül eder se, O, ona ye ter. El bet te Al lah, Ken di em ri ni

ye ri ne ge ti rip-ger çek leş ti ren dir… (Ta lak Su re si, 2-3)

Sİ BEL: Çok önem li bir ger çek bu. Ya ni şu te le viz yon da iz le di ği -

miz in san lar dün ye vi hırs la rı nı bı ra kıp Al lah'a yö ne lir ler se an cak,

için de bu lun duk la rı sı kın tı lı du rum dan kur tu la bi lir ler.

MU RAT: Evet Si bel. Ay rı ca bi raz ön ce söy le di ğin gi bi, bir ha yal -

den baş ka bir şey ol ma yan şey ler san ki aslıyla muhatapmış gi bi dav -

ra nan bu in san lar, için de bu lun duk la rı du ru mu fark et se ler her hal de
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çok zor du rum da ka lır lar. Bir ha yal pe şin de öm rü nü ge çi rip en so nun -

da du ru mu fark eden bir in sa nın piş man lı ğı nı, kü çük düş müş lü ğü nü

ta rif et mek müm kün de ğil. Ba kın Kehf Su re si'nde bu ki şi le rin du ru mu

na sıl açık la nı yor:  

De ki: "Dav ra nış (amel ler) ba kı mın dan en çok hüs ra na uğ ra ya cak

olan la rı si ze ha ber ve re yim mi? On la rın, dün ya ha ya tın da ki bü tün

ça ba la rı bo şa git miş ken, ken di le ri ni ger çek te gü zel iş yap mak ta

sa nı yor lar. (Kehf Su re si, 103-104)

SAB Rİ: Tüm ha ya tı mı ye ni den göz den ge çir mem ve ken di mi

Yüce Al lah'a tes lim et mem ge rek ti ği ni ar tık çok iyi an lı yo rum.

Sİ BEL: Ben de öğ ren dik le rim den son ra es ki ben ol ma ya ca ğım.

Mu rat'ın söy le di ği gi bi ye ni bir ha ya ta baş la mış du rum da yım. Öğ ren -

di ğim şey le ri dü şü nüp ha ya ta ge çi re ce ğim. Al lah'tan baş ka bir güç sa -

hi bi ol ma dı ğı için ön ce lik le O'nu ta nı mak la, O'na ya kın ol mak la ve

O'nun is te di ği gi bi dav ran mak la baş la ya ca ğım. Ta bii tüm bun la rı ya -

pa bil mek için he men bir Ku ran ala ca ğım ve Al lah'ın ben den is te dik le -

ri ni öğ re ne ce ğim.

TOL GA: Bu du rum da de mek ki he pi miz ay nı fi kir de yiz. Şu üç gün

için de bü tün dün yam, bü tün plan la rım de ğiş ti. Ben bir öğ re tim gö rev -

li si ol du ğum için üze rim de ay rı ca bü yük bir so rum lu luk da his se di yo -

rum. Öğ ren di ğim bu ger çe ği da ha da de rin leş ti rip bil me yen le re an lat -

mak be nim için en önem li vic da ni so rum lu luk ha li ne gel di. 

MU RAT: Ar ka daş lar, unut ma yın ki bir kaç gün için de çok önem li

ger çek ler üze rin de ko nuş tuk. Ben si ze bu ger çek le ri an la tı yor gi bi gö-

rünmüş ola bi li rim. Oy sa ki ben de siz ler le bir lik te din le dim. Hiç bir in -

sa nın ko nuş ma, dü şün me gü cü yok tur. Al lah in sa nın ka de rin de ne yi

tes pit et miş se onu ko nu şur ve onu dü şü nür. Al lah biz le re bu ko nuş -

ma lar la Ken di kud re ti ni an lat mış, ha tır lat mış ol du. 

Bu nu an la dık tan son ra he pi miz O'ndan yar dım di le me li ve Hz.

Sü ley man (as)'ın ayette belirtilen duası gi bi, "Rab bim... ba na hoş nut

ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı il ham et ve be ni rah me tin le

sa lih kul la rın ara sı na kat" (Neml Su re si, 19) di ye dua et me li yiz. 
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İNSAN BİR FİLM İZLER

GİBİ KADERİNİ SEYREDER

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah'a sığını-

rım, Cenab-ı Allah, ayette: "Allah'ın kadrini hakkıyla bi-

lemediler" diyor. İnsanlar kafasını bu büyüklükte zannediyorlar.

Halbuki bütün bu evren, Big Bang'den sonra meydana geldiği söyle-

nen evren, belki bir ağacın, evrendeki bir ağacın herhangi bir geze-

gendeki bir ağacın dalındaki yaprağın içindeki bir atomun çekirde-

ğinin içinde belki, yani bütün bu evren orada belki. Allah sonsuz sa-

yıda evren yaratıyor. Allah'ın büyüklüğü sonsuz, biz o evrenlerin, o

alemlerinden bir alemiz. Alemlerin içindeyiz. O alemlerin içerisinde

Allah dışarıda maddeyi var yaratıyor, ama küçücük bir ekranda bey-

nimizin içindeki ekrandan dünyayı seyredecek şekilde bizi yaratmış.

O küçücük ekrandaki görüntüyü, biz kocaman görüyoruz şu an ka-

famızın içinde. Yani o bize büyüteç gibi kafamızda büyütülüyor, biz

zannediyoruz ki, mesela ben size bakıyorum kocaman görüyorum

ben sizi. Halbuki beynimin içindeki küçücük yerdeki elektriği ben

böyle yorumluyorum, yani elektriği beynim insan olarak görüyor.

Sizin varlığınızı beynime elektrik olarak getiren bir sistem var. Ben o

elektriği siz olarak görüyorum. Ve küçücük bir monitörün başında

dünyayı seyrediyorum. 

MUHABİR: İnsanın bir kaderi var mıdır ezelden?



ADNAN OKTAR: Tabi ki, o monitö-

rün başında olacak bütün görüntüler nasıl kaset, vi-

deo kaset konuyor, insan seyrediyor. Bir kaset gibi, Allah

o kasetten bütün hayatımızı bize seyrettiriyor. Sonra ahi-

rette o kaset bizim elimize veriliyor. Biz o kasetle ahirete gi-

diyoruz. İnsanlar da şaşırıyor. Ayette de var. "Her şey yazıl-

mış diyor bu nasıl oluyor?" diyor insan. Yani böyle derler di-

yor Allah. "İnce ince her şeyi yazmış" derler diyor, bu kaset.

Bütün kaderi insanların eline veriliyor ahirette. Bir nevi kaset,

bu kodludur insanın bütün hayatı. Bizim sonsuz hayatımız

Allah'ın Katında bitmiştir. Biz anlardan oluşuyoruz. Fakat biz anı

uzun bir zaman olarak algılıyoruz. Algı ve inanç biçimidir zaman.

Ben zannediyorum ki ilkokula gitmiştim. Halbuki o kafamda bir

inanç, o anda yaratılıyor benim için. Allah diyor ayette, kovulmuş

şeytandan Allah'a sığınırım. "O her an bir yaratıştadır", diyor. Allah

her an yaratıyor kainatı, sürekli yaratır. Yani bir an yaratmazsa her

şey mahvolur Allah'ın dilemesiyle. Hepsini mahveder. (Sayın Adnan

Oktar'ın Ekin TV röportajından, 12 Şubat 2009)



arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı

bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız

maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, ev-

rende ve canlılarda çok mucizevi bir düzen bulunduğunun bilim tarafın-

dan ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya ko-

yan 300 milyonu aşkın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın

tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da ka-

nıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yü-

rütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı

yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan

sahtekarlıklara dayalıdır.

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'ler-

den sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış ol-

duğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından di-

le getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi

farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizli-

ğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok ça-

lışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyo-

ruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vardır.



Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar

uzanan pagan bir öğreti olmakla birlikte, kap-

samlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi

bilim dünyasının gündemine sokan en önem-

li gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında ya-

yınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı.

Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı

canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı ger-

çeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in

yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan

geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişim-

lerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;

kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf

ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşı-

lacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu.

Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umut-

larının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırak-

mıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç

temel başlıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl or-

taya çıktığını asla açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizma-

ları"nın, gerçekte evrimleştirici bir etkiye sahip ol-

duğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörüleri-

nin tam aksine bir tablo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları

ile inceleyeceğiz.
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Charles Darwin

Türlerin Kökeni kitabı
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Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 

Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl ön-

ce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı tü-

rünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse ne-

den bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklaya-

madığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sü-

recinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre"

nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiç-

bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.  
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Kamb ri yen ka ya lık la rın da bu lu nan fo sil ler, sal yan goz lar, tri lo bit ler, sün ger ler, so lu can -

lar, de ni za na la rı, de niz yıl dız la rı, yü zü cü ka buk lu lar, de niz zam bak la rı gi bi komp leks

omur ga sız tür le ri ne ait tir. İl ginç olan, bir bi rin den çok fark lı olan bu tür le rin hep si nin bir

an da or ta ya çık ma la rı dır. Bu yüz den je olo jik li te ra tür de bu mu ci ze vi olay, "Kamb ri yen

Pat la ma sı" ola rak anı lır.



"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir ya-

pıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane

jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böcekle-

rin yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluştuğu yaygın bir dü-

şünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir pa-

çavranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu karı-

şımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı. Etlerin kurtlanması da hayatın can-

sız maddelerden türeyebildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra

anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar,

sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde ise, bakteri-

lerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir

kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl son-

ra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı

kesin   olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucun-

da vardığı sonucu şöyle özetlemişti: "Cansız maddelerin hayat oluşturabilece-

ği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür."11
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nin da ya na ğı olan "can sız
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Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun sü-

re direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin karmaşık yapısını or-

taya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçersizli-

ği daha da açık hale geldi.

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı bir-

takım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebileceğini ispat et-

meye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin şu

itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin

tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır."12

Oparin'in yolunu izleyen evrimci-

ler, hayatın kökeni konusunu çözüme

kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştı-

lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı

kimyacı Stanley Miller tarafından 1953

yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya

atmosferinde olduğunu iddia ettiği gaz-

ları bir deney düzeneğinde birleştirerek

ve bu karışıma enerji ekleyerek, prote-

inlerin yapısında kullanılan birkaç or-

ganik molekül (aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir

aşama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan

atmosferin gerçek dünya koşullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıl-

larda ortaya çıkacaktı.13

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı at-

mosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.14

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürütü-

len tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde

1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle kabul eder:
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Ale xan der Opa rin



Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip ol-

duğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat yeryü-

zünde nasıl başladı?15

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile ola-

ğanüstü derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insa-

noğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki

bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler bi-

raraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılar-

la açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taşı olan pro-

teinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortala-

ma bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük

olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirdeğinde yer
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Evrim teorisini geçersiz kılan

gerçeklerden bir tanesi, canlılığın

inanılmaz derecedeki kompleks

yapısıdır. Canlı hücrelerinin

çekirdeğinde yer alan DNA

molekülü, bunun bir örneğidir.

DNA, dört ayrı molekülün farklı

diziliminden oluşan bir tür bilgi

bankasıdır. Bu bilgi bankasında

canlıyla ilgili bütün fiziksel özellik-

lerin şifreleri yer alır. İnsan DNA'sı

kağıda döküldüğünde, ortaya yak-

laşık 900 ciltlik bir ansiklopedi

çıkacağı hesaplanmaktadır.

Elbette böylesine olağanüstü bir

bilgi, tesadüf kavramını kesin

biçimde geçersiz kılmaktadır.



alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi

bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda dökülmeye

kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı he-

saplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım

özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir. Ama bu enzim-

lerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir.

Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisi-

nin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden oluş-

tuğu senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üniversite-

si'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim

1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları

aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde et-

mek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla or-

taya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmak-

tadır.16

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine or-

taya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek

gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teori-

sini açıkça geçersiz kılmaktadır.  

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiçbir ev-

rimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. 

Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon" me-

kanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının isminden

de açıkça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mücade-

lesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı dü-
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şüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece

geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama elbette bu me-

kanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka bir canlı türüne, örneğin

atlara dönüştürmez. Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir ev-

rimleştirici güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve

Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal

seleksiyon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı.17

La marck'ın Et ki si

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog

Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel değişik-

likleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler so-

nucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yapraklarını yemek için ça-

balarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı ki-
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Doğal seleksiyona göre, güçlü olan ve yaşadığı çevreye uyum sağlayabilen canlılar

hayatta kalır, diğerleri ise yok olurlar. Evrimciler ise doğal seleksiyonun canlıları ev-

rimleştirdiğini, yeni türler meydana getirdiğini öne sürerler. Oysa doğal seleksiyonun

böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiayı doğrulayan tek bir delil dahi bulunmamaktadır.



tabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara

dönüştüğünü iddia etmişti.18

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle ke-

sinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere akta-

rılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon "tek başına"

ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmış oluyordu.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların

sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına

"faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde
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radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluşan bo-

zulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağ-

men, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryü-

zünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akci-

ğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani gene-

tik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmekte-

dir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:

Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar

verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana ge-

lirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel

bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede

özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya

etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir

değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek

veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona

yıkım getirir.19

122

Evrimciler yüzyılın başından

beri sinekleri mutasyona uğ-

ratarak, faydalı mutasyon ör-

neği oluşturmaya çalıştılar.

Ancak onyıllarca süren bu ça-

baların sonucunda elde edilen

tek sonuç, sakat, hastalıklı ve

kusurlu sinekler oldu. Solda,

normal bir meyve sineğinin

kafası ve sağda ise mutasyo-

na uğramış diğer bir meyve

sineği.
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Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren

mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu gö-

rüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak göster-

diği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan ge-

netik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanser-

dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz.

Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey

yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı-

ğını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim de-

nen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerin-

den türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine

dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu

Rast ge le mu tas yon lar in san la ra ve di ğer tüm can lı la ra her za man için za rar ve rir ler. 

Re sim ler de gö rü len ço cuk lar Çer no bil ka za sı nın so nu cun da sa kat kal mış lar dır. 
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dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve

kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan

da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlı-

lar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da

bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır.

Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar

olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali

varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler.

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıla-

rının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri

mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sa-

dece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.20
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Bit ki le rin ev ri mi id di ası nı doğ ru la yan tek bir fo -

sil ör ne ği da hi yok ken, ev rim ge çir me dik le ri ni

is pat la yan yüz bin ler ce fo sil var dır. Bu fo sil ler -

den bi ri de re sim de gö rü len 54 – 37 mil yon yıl lık

gink go yap ra ğı fo si li dir. Mil yon lar ca yıl dır de -

ğiş me yen gink go lar, ev rimin büyük bir al dat -

maca ol duğunu gös ter mek tedir.



Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir tür-

lü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz

oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin

Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden

sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa

halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara ge-

çiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok kat-

manında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her ta-

baka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç

ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek

en büyük itiraz olacaktır.21

Ev rim yan lı sı ga ze te ve

der gi ler de çı kan ha ber -

ler de yan da ki ne ben zer ha ya li "il kel" in san -

la rın re sim le ri sık lık la kul la nı lır. Bu ha ya li re -

sim le re da ya na rak oluş tu ru lan ha ber ler de ki tek

kay nak, ya zan ki şi le rin ha yal gü cü dür. An cak ev rim bi lim

kar şı sın da o ka dar çok ye nil gi al mış tır ki ar tık bi lim sel der gi ler de

ev rim le il gi li ha ber le re da ha az rast la nır ol muş tur.
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Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında

hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rastla-

namamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bul-

gular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birden-

bire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermiştir. Ün-

lü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasına

karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya

da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız; kade-

meli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.22

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş formu

olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in

öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gös-

teren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrim-

leştiği hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının

tek açıklaması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyo-

log Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane

iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksik-

siz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle ol-

madıysa, bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı can-

lı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz

ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir

akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir.23

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sandığının aksine, evrim değil Yaratılış'tır.
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İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, in-

sanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl ön-

ce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı

"ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu se-

naryoda dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar ger-

çekte soyu tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dün-

yaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları

çok geniş kapsamlı çalışma-

lar, bu canlıların sadece soyu

tükenmiş bir maymun türü-

ne ait olduklarını ve insan-

larla hiçbir benzerlik taşıma-

dıklarını göstermiştir.24

Evrimciler insan evri-

minin bir sonraki safhasını

da, "homo" yani insan olarak

sınıflandırırlar. İddiaya göre

homo serisindeki canlılar,
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Evrimciler, fosiller üzerinde genel-

de ideolojik beklentileri doğrultu-

sunda yorumlar yaparlar. Bu ne-

denle vardıkları sonuçlar çoğun-

lukla güvenilir değildir. 



YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR

Fosil ler, ev ri min hiç bir za man ya şan -

ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la rı nın

or ta ya koy du ğu gi bi, can lı lar sa hip ol -

duk la rı tüm özel lik ler le bir an da var

ol muş lar ve soy la rı de vam et ti ği müd -

det çe en kü çük bir de ği şik lik ge çir me -

miş ler dir. Ba lık lar hep ba lık, bö cek ler

hep bö cek, sü rün gen ler hep sü rün gen

ola rak var ol muş tur. Tür le rin aşa ma

aşa ma oluş tu ğu id di ası nın bi lim sel

hiç bir ge çer li li ği yok tur. Tüm can lı la rı

ya ratan Al lah'tır.

Güneş Balığı 

Dönem: Senozoik zaman,

Eosen dönemi

Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Çayır Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 48-37 milyon yıl

Deniz Kestanesi

Dönem: Paleozoik zaman,

Karbonifer dönemi

Yaş: 295 milyon yıl



Deniz Yıldızı

Dönem: Paleozoik zaman,

Ordovisyen dönemi

Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yılKöpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman,

Kretase dönemi

Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman,

Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl
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Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara

ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu

şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir

ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en

önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan

zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 25

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sa-

piens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası

olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgele-

rinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir.26

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo

sapiens sapiens (günümüz insanı) ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlar-

dır. 27

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının

geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleonto-

loglarından Stephen Jay Gould,

kendisi de bir evrimci olmasına kar-

şın, Darwinist teorinin içine girdiği

bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde

yaşayan üç farklı hominid (insa-

nımsı) çizgisi varsa, o halde bizim

soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki,

bunların biri diğerinden gelmiş

olamaz. Dahası, biri diğeriyle kar-

şılaştırıldığında evrimsel bir geliş-

me trendi göstermemektedirler.28

Kısacası, medyada ya da ders

kitaplarında yer alan hayali birta-

kım "yarı maymun, yarı insan" can-
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lıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışı-

lan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan

ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim

adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen, orta-

da maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı

sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel olarak

kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına

kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir.

Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler ge-

lir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda ise,

Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kav-

ramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucu-

nu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu

alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlan-

masına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin müm-

kün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin

çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.29

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birta-

kım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumla-

malarından ibarettir.

Dar win For mü lü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz

evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların bi-

le anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir.

Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar biraraya
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır. Bu nu

da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın olu -

şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim -

ci le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya -

sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le -

ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek len sin evrimciler bu va ril den can lı

tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 



gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şe-

kilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. şimdi düşünelim;

canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bi-

raraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını, hangi işlemden ge-

çirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konuda bir "de-

ney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle

dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla incele-

yelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu ka-

rışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere

eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar

da (bir tekinin bile rastlantısal oluşma ihtimali 10-950 olan) protein dol-

dursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları

istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın

önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, ku-

şaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sü-

rekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi şartla-

rın var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun.

Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkarta-

mazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları,

atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, por-

takalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları,  karpuzları, incirleri,

zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kele-

bekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar.

Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hüc-

resini bile elde edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hüc-

reyi oluşturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp,

sonra art arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra

kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluştura-

mazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir
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safsatadır.  Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşün-

mek, üstteki örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu

ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir. Gözle ilgili konuya geç-

meden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisim-

den gelen ışınlar, gözde retinaya ters olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki

hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür ve beynin arka kıs-

mındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik

sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak

algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bu-

lunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık,

ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir

yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyret-

mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tekno-

lojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin

şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı

kaldırın ve çevrenize bakın. şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu
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görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü si-

ze dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş tel-

evizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netliğe

ulaşmak için çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmak-

ta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine

bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba.

Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV

ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlik-

li bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-

yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu gör-

mek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bu-

lanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü-

ğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda

da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın

tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. şimdi biri size, odanızda duran

televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu gö-
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GERÇEĞİ BİLMEK

rüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşünürsünüz? Binlerce ki-

şinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet te-

sadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadü-

fen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış

kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa ile-

tir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç

kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönde-

rir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma mer-

kezinde gerçekleşir. Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin,

ışık gibi sese de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gü-

rültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler

beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonileri-

ni dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o

anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada

keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir.
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Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyor-

sa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt ci-

hazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistem-

leri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide

çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın oluşturduğu netlik

ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. En büyük müzik sistemi şirketinin

ürettiği en kaliteli müzik setini düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin

bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik se-

tini açtığınızda daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve

kusursuzdur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cı-

zırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algı-

lar. Bu durum, insan yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar

insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar has-

sas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme olayın-

da, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.
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Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan 

Şu ur Ki me Ait tir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşla-

rın cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elek-

trik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

rında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlaya-

mazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları al-

gılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücre-

lerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememek-

tedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntü-

yü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duymaz.

Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup,

O'na sığınması gerekir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın köke-

ni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmala-

rının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara

formların yaşamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim

teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atılması gerekir.

Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düşün-

ce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin

gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini
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"bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?.. Bu

durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden asla

vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, materyalist

felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebile-

cek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü

bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard

Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf et-

mektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş,

doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama ge-

tirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açık-

lama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz.
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GERÇEĞİ BİLMEK

Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahne-

ye girmesine izin veremeyiz.30

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşa-

tılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka

hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-

nin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin

kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,

yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştu-

ğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabul-

dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam et-

mektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sa-

hip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden,

en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren

Allah'tır.

Ev rim Te ori si 

Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin

etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan, bi-

lim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisi-

nin inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların

karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörle-

rin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylan-

ların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pofesörler, kültürlü, eğitimli

insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en
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etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tari-

hinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşün-

melerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia da-

ha yoktur. 

Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapma-

sından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa

(as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tap-

malarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu du-

rum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların

anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşe-

ceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürle-

miştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır.

(Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bu-

nunla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvan-

lar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf

Suresi, 179)
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Allah, Hicr Suresi'nde ise bu insanların mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yüksel-

seler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir

topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, in-

sanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyü-

nün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir

durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçma-

lık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak

dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani

bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve

şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için uygun

olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks

sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanmasının, "bü-

yü"den başka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as) ve

Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa (as),

Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz.

Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların marifet-

lerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı bir ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini bü-

yüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir

getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la  -

Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-

mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-

duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını

yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince)

bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutu-
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yor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları ge-

çersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak ters-

yüz çevrildiler.  (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etki-

leyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile,

söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün

etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve

bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeç-

mezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğun-

da" küçük duruma düşeceklerdir. 

Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir fel-

sefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge ev-

rim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin ta-

rih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna ol-

dum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir

saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.31

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlana-

caktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında in-

sanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını

öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlık-

la düşünmektedir.

... Sen yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den
baş ka bi zim hiç bir bil gi miz yok. 

Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, hü küm
ve hik met sa hi bi olan sın. 

(Ba ka ra Su re si, 32)
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