


Bu kitapta anlatılan, bugüne kadar pek çok insanı olağanüstü de re ce de şa şır tan, ha ya ta ba -

kış açı la rı nın ta ma men de ğiş me si ne se bep olan, son de re ce önem li ve bü yük bir ger çek tir.

Bu ger çe ğin ne ol du ğu nu şöy le özet le ye bi li riz: "Dün ya da ya şa dı ğı mız ha ya tın bi rer par ça sı

olan tüm olay lar, in san lar, bi na lar, şe hir ler, ara ba lar, kı sa ca sı ha ya tı mız bo yun ca gör dü ğü müz, tut -

tu ğu muz, do kun du ğu muz, kok la dı ğı mız, tat tı ğı mız, din le di ği miz her şey, ger çek te bey ni miz de olu -

şan gö rün tü ve his ler dir." Dışarıda madde vardır, ancak biz bu maddenin aslını hiçbir zaman

bilemeyiz. Bize verilen telkinle bunların, beynimizin dışındaki bir dünyada sabit olduklarını ve bizim

bu nedenle bunların asıllarını gördüğümüzü, hissettiğimizi zannederiz. Oysa, biz hiçbir varlığın

aslını asla göremeyiz ve bu varlıkların asıllarına asla dokunamayız. Kısacası hayatımız boyunca

dışardaki maddeyle muhatap olduğumuzu sanırken, aslında herşeyin hayalini ve kopyalarını biliriz. 

Bu ki ta bın ko nu su nu oluş tu ran bu ger çek, bir fel se fe ve ya her han gi bir fi kir de ğil dir. Ak si ne bu -

gün mo dern bi li min ke sin ola rak is pat la dı ğı ve in ka rı ke sin lik le müm kün ol ma yan tek nik bir ger çek -

tir. Bu gün tıp, bi yo lo ji, fi zik, nö ro lo ji, be yin ve il gi li tüm alan lar da uz man olan han gi bi lim ada mı na

"biz dün ya yı na sıl ve ne re de gö rü yo ruz?" di ye so rul sa, ver dik le ri tek ce vap var dır: Tüm dün ya yı

bey ni miz de ki gör me mer ke zin de gö rü rüz. 21. yüz yıl da bi li min ke sin ola rak or ta ya çı kar dı ğı, in san -

da bü yük bir hay ret uyan dı ran bu bil gi nin bi zi ulaş tır dı ğı en önem li so nuç lar dan bi ri ise şu iki so ru -

nun ce va bı dır: "Eğer tüm dün ya ha ya tı mız, bey ni miz de mey da na ge len gö rün tü ler ise, bu gö rün -

tü le ri bey ni miz de oluş tu ran kim dir? Bey ni miz de olu şan bu gö rün tü le ri, bey ni mi zin için de bir gö ze

ih ti yaç duy ma dan iz le yen ve iz le dik le rin den zevk alan, se vi nen, he ye can du yan kim dir?". 

Bu ki tap ta bu çok önem li iki sorunun cevabını da bulacak sınız.

YA  Z A R  H A K  K I N  D A

Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da

An ka ra'da doğ du. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya -

si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev -

rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi -

nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan

çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya -

ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Allah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi -

bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı

sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü -

ne ser mek tir. Ni te kim ya za rın, bu gü ne ka dar 73 ay rı di le çev ri len 300’den fazla ese ri, dün ya ça -

pın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur

ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.





Harun Yahya



Adnan Oktar



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 Al lah'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 kı -

sım 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 Allah'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 r a 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'ın 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.

● 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.
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YAZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956

yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 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, yazarın

evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve

Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya

koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı

toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı 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 (sav)'in

mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise,

kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in

Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de

hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da,

yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah

(sav)'in sünnetini kendine rehber edinmiştir. 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 büyük bir hikmet ve

kemal sahibi olan Resulullah (sav)'in mührü,

bu son sözü söyleme niyetinin bir duası

olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak

hedef, Kuran'ın tebliğini dünyaya

ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın

varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani

konular üzerinde düşünmeye sevk etmek

ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini

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 ülkesinde 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 dışında geniş bir

okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın 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 etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik,

çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen

insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi

olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal 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 kaynaklanmaktadır.

Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca 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 görmelerini

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 karmaşa 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 dinsizliği 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 çektikleri

eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise,

dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının,

insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha

fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı

dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve

etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi

halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan

Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21.

yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen

huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve

mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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B
u ki tap ta an la tı lan lar, bu gü ne ka dar pek çok in sa nı ola ğa nüs tü de re ce -

de şa şır tan, ha ya ta ba kış açı la rı nın ta ma men de ğiş me si ne se bep olan,

son de re ce önem li ve bü yük bir ger çek tir. Bu ger çe ği şöy le özet le ye bi li -

riz: “Dün ya da ya şa dı ğı mız ha ya tın bi rer par ça sı olan tüm olay lar, in -

san lar, bi na lar, şe hir ler, ara ba lar, mev ki ler, kı sa ca sı ha ya tı mız bo yun ca gör dü ğü -

müz, tut tu ğu muz, do kun du ğu muz, kok la dı ğı mız, tat tı ğı mız, din le di ği miz

hiçbirşeyin aslıyla muhatap olamayız. Biz sadece beynimizde oluşan görüntü ve

hislerle muhatap oluruz.” Dışarıda madde vardır, ancak biz bu maddenin aslını

hiçbir zaman bilemeyiz. Bize verilen telkinle bunların, beynimizin dışındaki bir

dünyada sabit olduklarını ve bizim bu nedenle bunların asıllarını gördüğümüzü,

hissettiğimizi zannederiz. Oysa, biz hiçbir varlığın aslını asla göremeyiz ve bu

varlıkların asıllarına asla dokunamayız. Kısacası hayatımız boyunca dışarıdaki

maddeyle muhatap olduğumuzu sanırken, aslında herşeyin hayalini ve kopyalarını

biliriz. 

Bu ki ta bın ko nu su nu oluş tu ran bu ger çek, bir fel se fe ve ya her han gi bir fi kir de -

ğil dir. Ak si ne bu gün mo dern bi li min ke sin ola rak is pat la dı ğı ve in ka rı ke sin lik le

müm kün ol ma yan tek nik bir ger çek tir. Bu gün tıp, bi yo lo ji, fi zik, nö ro lo ji, be yin ve

il gi li tüm alan lar da uz man olan han gi bi lim ada mı na “biz dün ya yı na sıl ve ne re de

gö rü yo ruz?” di ye so rul sa, ver dik le ri tek ce vap var dır: tüm dün ya yı bey ni miz de ki

gör me mer ke zin de gö rü rüz.

21. yüz yıl da bi li min ke sin ola rak or ta ya çı kar dı ğı, in san da bü yük bir şaş kın lık

ve hay ret uyan dı ran bu bil gi nin bi zi ulaş tır dı ğı en önem li so nuç lar dan bi ri ise şu iki

so ru nun ce va bı dır:

“ Tüm hayatımız boyunca, beynimizde meydana gelen görüntülerle

muhatap olduğumuza göre, bu görüntüleri beynimizde oluşturan kimdir? Bey ni -

miz de olu şan bu gö rün tü le ri bey ni mi zin için de bir gö zü ol ma dan iz le yen ve iz le -

dik le rin den zevk alan, se vi nen, he ye can du yan kim dir?”

Bu ki tap ta bu çok önem li iki so ru nun da ce va bı nı bu la cak sı nız.
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13Önsöz

Hayatımızın birer parçası olan tüm 

olayların, insanların, binaların,

şehirlerin, arabaların, kısacası hayatımız

boyunca gördüğümüz, tuttuğumuz,

dokunduğumuz, kokladığımız,

tattığımız, dinlediğimiz herşeyin sadece

beynimizdeki haliyle muhatap oluruz. 



MAD DE NİN AR DIN DA Kİ SIR KO NU SU, 
VAH DET-i VÜ CUT DE ĞiL DiR
Mad de nin ar dın da ki sır ko nu su, ba zı ki şi le rin iti raz la rı na ne den ol mak ta dır.

Söz ko nu su ki şi ler, bu ko nu nun özü nü yan lış an la dık la rı için, bu ko nu nun vah det-

i vü cut öğ re ti si ile ay nı ol du ğu nu id di a et mek te dir ler.

Ön ce lik le şu nu be lir te lim ki, bu eser le rin ya za rı ehl-i sün net inan cı na sı kı sı kı -

ya bağ lı dır ve vah det-i vü cud öğ re ti si ni sa vun ma mak ta dır. Ay rı ca unut ma mak

ge re kir ki, vah det-i vü cut öğ re ti si Muh yid din İbn Ara bî gi bi çok bü yük İs lam

alim le ri ta ra fın dan sa vu nul muş tur.

Vah det-i vü cud dü şün ce si ni an la tan bir çok önem li İs lam ali mi nin, geç miş te,

bu ki tap lar da yer alan ba zı ko nu la rı te fek kür ede rek an lat tık la rı doğ ru dur. An cak

bu eser ler de an la tı lan lar vah det-i vü cud dü şün ce si ile ay nı de ğil dir.

Ör ne ğin vah det-i vü cud dü şün ce si ni sa vu nan la rın bir kıs mı yan lış fi kir le re

ka pı la rak, Ku ran'a ve ehl-i sün net inan cı na ay kı rı ba zı id di alar da bu lun muş lar; ör -

ne ğin Al lah'ın ya rat tı ğı var lık la rı ta ma men yok say mış lar dır. Oy sa, mad de nin ar -

dın da ki sır ko nu su an la tı lır ken ke sin lik le böy le bir id dia da bu lu nul ma mak ta dır.

Bu ko nu, Al lah'ın tüm var lık la rı ya rat tı ğı nı, an cak ya rat tı ğı var lık la rın as lı nı

Al lah'ın gör dü ğü nü, in san la rın ise bu var lık la rın be yin le rin de olu şan gö rün tü le ri -

ni gö re bil dik le ri ni açık la mak ta dır.

Gör dü ğü müz tüm var lık lar, dağ lar, ova lar, çi çek ler, in san lar, de niz ler, kı sa ca sı

gör dü ğü müz her şey, Al lah'ın Ku ran'da var ol du ğu nu, yok tan var et ti ği ni be lirt ti ği

her var lık, ya ra tıl mış tır ve var dır. An cak, in san lar bu var lık la rın asıl la rı nı du yu or -

gan la rı yo luy la gö re mez ve ya his se de mez ve ya du ya maz lar. Gör dük le ri ve his set tik -

le ri, bu var lık la rın be yin le rin de ki kop ya la rı dır. Bu il mi bir ger çek tir ve bu gün baş ta

tıp fa kül te le ri ol mak üze re tüm okul lar da öğ re ti len bi lim sel bir ko nu dur. Ör ne ğin şu

an da bu ya zı yı oku yan bir in san, bu ya zı nın as lı nı gö re mez, bu ya zı nın as lı na do ku -

na maz. Bu ya zı nın as lın dan ge len ışık, in sa nın gö zün de ki ba zı hüc re ler ta ra fın dan

elek trik sin ya li ne dö nüş tü rü lür. Bu elek trik sin ya li, bey nin ar ka sın da ki gör me mer -

ke zi ne gi de rek, bu mer ke zi uya rır. Ve in sa nın bey ni nin ar ka sın da bu ya zı nın gö rün -

tü sü olu şur. Ya ni siz şu an da gö zü nüz le, gö zü nü zün önün de ki bir ya zı yı oku mu yor -

su nuz. Bu ya zı si zin bey ni ni zin ar ka sın da ki gör me mer ke zin de olu şu yor. Si zin oku -

du ğu nuz ya zı, bey ni ni zin ar ka sın da ki “kop ya ya zı”dır. Bu ya zı nın as lı nı ise Al lah

gö rür.

14 HAYALİN DİĞER ADI: MADDE

Harun Yahya



So nuç ola rak, mad de nin bey ni miz de olu şan bir ha yal ol ma sı onu “yok” ha le

ge tir mez. An cak bi ze, in sa nın mu ha tap ol du ğu mad de nin ma hi ye ti hak kın da bil gi

ve rir, ki bu da mad de nin as lı ile hiç bir in sa nın mu ha tap ola ma dı ğı ger çe ği dir.

Dı şa rı da Mad de Var dır, An cak Biz Mad de nin As lı na Ula şa ma yız!
Mad de ha yal dir de mek, mad de yok tur de mek de ğil dir. Ak si ne biz gör sek de

gör me sek de mad de sel bir dün ya var dır. An cak biz bu dün ya yı bey ni mi zin için de

bir kop ya -di ğer bir de yiş le al gı la rı mı zın yo ru mu ola rak- gö rü rüz. Do la yı sıy la

mad de, bi zim için ha yal dir. Kal dı ki dı şa rı da mad de nin var lı ğı nı, biz den baş ka

gö ren var lık lar da var dır. Al lah'ın me lek le ri, ya zı cı ola rak ta yin et ti ği el çi le ri de bu

dün ya ya şa hit lik et mek te dir ler:

Onun sa ğın da ve so lun da otu ran iki ya zı cı kay de der ler ken O, söz ola rak

(her han gi bir şey) söy le me yi ver sin, mut la ka ya nın da ha zır bir gö zet le yi ci

var dır. (Kaf Su re si, 17-18)

Her şey den önem li si, en baş ta Al lah her şe yi gör mek te dir. Bu dün ya yı her tür -

lü de ta yıy la Al lah ya rat mış tır ve Al lah her ha liy le gör mek te dir. Ku ran ayet le rin de

şöy le ha ber ve ril mek te dir:

... Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir. (Ba -

ka ra Su re si, 233)

De ki: “Be nim le ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter; kuş ku suz O, kul la rın -

dan ger çe ğiy le ha ber dar dır, gö ren dir.” (İs ra Su re si, 96)

Ay rı ca unut ma mak ge re kir ki, Al lah tüm olay la rı “Levh-i Mah fuz” isim li ki -

tap ta ka yıt lı tut mak ta dır. Biz gör me sek de bun la rın ta ma mı Levh-i Mah fuz'da var -

dır. Her şe yin, Al lah'ın Ka tın da, Levh-i Mah fuz ola rak isim len di ri len “Ana Ki -

tap”ta sak lan dı ğı şöy le bil di ril mek te dir:

Şüp he siz o, Bi zim Ka tı mız da olan Ana Ki tap'ta dır; çok yü ce dir, hü küm

ve hik met do lu dur. (Zuh ruf Su re si, 4)

... Ka tı mız da (bü tün bun la rı) sak la yıp-ko ru yan bir ki tap var dır. (Kaf Su -

re si, 4)

Gök te ve yer de giz li olan hiç bir şey yok tur ki, apa çık olan bir ki tap ta

(Levh-i Mah fuz'da) ol ma sın. (Neml Su re si, 75 )
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O
da nı zın pen ce re sin den dı şa rı da ki man za ra yı sey ret ti ği niz de, ha -

ya tı nız bo yun ca al dı ğı nız tel kin den do la yı, bu man za ra yı göz le -

ri niz le gör dü ğü nü zü zan ne der si niz. Oy sa ger çek böy le de ğil dir.

Çün kü siz göz le ri niz le dı şa rı da ki bir man za ra yı gör mez si niz.

Siz, bey ni ni zin için de olu şan man za ra ya ait gö rün tü yü gö rür sü nüz. Bu bir tah -

min ya da bir fel se fe de ğil, bi lim sel bir ger çek tir. 

Gör me ola yı nın na sıl ger çek leş ti ği ha tır lan dı ğın da bu ko nu da ha açık ola rak

an la şı la cak tır. Göz, sa de ce, ken di si ne ula şan ışı ğı, re ti na sın da ki hüc re ler sa ye sin -

de elek trik sin ya li ne çe vir mek le gö rev li dir. Bu elek trik sin ya li ise, bey ni niz de ki

gör me mer ke zi ni ze ula şır. Da ha son ra bu elek trik sin yal le ri, pen ce re niz den gör -

dü ğü nüz man za ra nın gö rün tü sü nü oluş tu rur lar. So nuç ola rak, gö rün tü nün oluş -

tu ğu yer bey ni niz dir. Ve siz bey ni ni zin için de ki man za ra yı gö rür sü nüz, evi ni zin

dı şın da ki man za ra yı de ğil. 

Ör ne ğin yan  say fa da ki re sim de, pen ce re den ba kan in sa nın gö zü ne dı şa rı dan

“ışık” ulaş mak ta dır. Bu ışık, göz de ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin ya li ne dö nü -

ştü rü le rek, bu in sa nın bey ni nin ar ka kıs mın da yer alan kü çü cük gör me mer ke zi -

ne ge lir. Ve bu elekt rik sin yal le ri, be yin de bir man za ra gö rün tü sü oluş tu rur. Ger -

çek te, bey ni mi zin içi açıl sa, bu ra da bu man za ra ya ait bir gö rün tü bu la ma yız. An -

cak, bey ni mi zin için de ki bir şu ur, bey ne ge len elekt rik sin yal le ri ni man za ra ola -

rak al gı lar. Pe ki bey nin için de, gö zü, göz hüc re le ri, re ti na sı ol ma dan, elekt rik sin -

yal le ri ni bir man za ra ola rak al gı la yan şu ur ne dir, ki me ait tir?

Ay nı du rum şu an da oku mak ta ol du ğu nuz ki tap için de ge çer li dir. Göz le ri -

ni ze ge len ışı ğın elekt rik sin yal le ri ne çev ri le rek bey ni ni ze ulaş ma sı so nu cun da,
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Pencereden dışarıdaki manzaraya

bakan bir insan, gerçekte, 

dışarıdaki değil, beynindeki

manzaraya ait görüntüyü

seyreder. 

IŞIK

ELEKTRİK
SİNYALİ

İnsanın gözüne ulaşan

ışık, gözdeki hücreler

tarafından elektrik

sinyaline

dönüştürülerek,

beynin arkasındaki

görme merkezine

gelir. Ve beynimizin

içindeki “bir şuur”,

beyne gelen elektrik

sinyallerini manzara

olarak algılar. 

ELEKTRİK
SİNYALİNDEN

OLUŞAN MANZARA
GÖRÜNTÜSÜ



BİR KİTABIN ASLINA HİÇBİR ZAMAN DOKUNAMAZSINIZBİR KİTABIN ASLINA HİÇBİR ZAMAN DOKUNAMAZSINIZ

YAZAR

KİTABEVİ

CİLTLEME

SAYFA DÜZENİ

MATBAA



bey ni niz de bu ki ta bın gö rün tü sü olu şur. Ya ni ki tap şu an da si zin dı şı nız da de ğil,

içi niz de, bey ni ni zin ar ka  kıs mın da ki gör me mer ke zi niz de dir. Bel ki ki ta bın sert li -

ği ni eli niz de his se di yor ol du ğu nuz için ki ta bı dı şı nız da zan ne de bi lir si niz. Oy sa,

bu sert lik his si de ay nı gör me al gı sın da ol du ğu gi bi bey ni niz de mey da na gel mek -

te dir. Par mak uç la rı nız da ki si nir ler uya rıl dı ğın da, bu uya rı elekt rik sel bir bil gi ye

dö nü şe rek, bu kez bey ni niz de ki do kun ma mer ke zi ni ze ula şır. Ve siz bey ni niz de

ki ta ba do kun du ğu nu za ve onun sert li ği ni, say fa la rı nın kay gan lı ğı nı, ka pa ğın da ki

ka bart ma la rı, ka ğıt ke nar la rı nın kes kin li ği ni al gı la dı ğı nı za da ir his le re sa hip olur -

su nuz.

Ger çek te ise, hiç bir za man bu ki ta bın as lı na do ku na maz sı nız. Do kun du -

ğu nu zu san dı ğı nız da, as lın da bey ni ni zin için de ki do kun ma his si ni al gı lar sı nız.

Bu ki tap, bir mad de ola rak si zin bey ni ni zin dı şın da vardır, ama siz sadece

beyninizde oluşan kitap görüntüsü ile muhatap olabilirsiniz. Bu ki ta bın bir ya zar

ta ra fın dan ya zıl mış ol ma sı, bir bil gi sa yar da say fa dü ze ni nin ya pıl mış ol ma sı ve -

ya bir mat ba ada ba sıl mış ol ma sı si zi ya nılt ma sın. Çün kü bi raz dan an la tı la cak lar,

bu ki ta bın her aşa ma sın da yer alan in san la rın, mat ba anın, bil gi sa yar la rın da

hiçbir zaman asılları ile muhatap olamayacağınızı size gösterecektir.

So nuç ola rak, biz gör dü ğü müz, do kun du ğu muz, duy du ğu muz her şe yi bey -

ni mi zin için de ya şa rız. Bu tek nik bir ger çek tir ve bi lim sel de lil ler ne ti ce sin de iti ra -

za ve ya tar tış ma ya açık bir ko nu de ğil dir. Asıl önem li olan nok ta ise, bu tek nik

ger çe ğin bi zi ulaş tır dı ğı ve yu ka rı da so ru lan so ru dur: 

Bey ni mi zin için de bir gö zü ol ma dan, pen ce re den gö rü nen man za ra yı iz le -

yen, bu man za ra dan zevk alan, he ye can du yan kim dir? Bu önem li so ru nun ce -

va bı da iler le yen say fa lar da ve ri le cek tir.
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Y
a şa dı ğı mız dün ya ya ait her tür lü ni te li ği, her özel li ği ve bil di ği miz

her şe yi du yu or gan la rı mız ara cı lı ğıy la öğ re ni riz. Du yu or gan la rı mız

ara cı lı ğı ile bi ze ula şan bil gi ler, bir di zi iş lem so nu cun da elekt rik sin -

yal le ri ne dö nü şür ve bu sin yal ler bey ni mi zin il gi li nok ta la rın da yo -

rum la nır. Bey ni mi zin bu yo rum la rı so nu cun da biz ör ne ğin bir ki tap gö rü rüz, çi le ğin

ta dı nı alı rız, ıh la mur ağaç la rı nı kok lar, ipek bir ku ma şın do ku su nu bi lir ve ya rüz -

gar da sal la nan yap rak la rın hı şır tı sı nı du ya bi li riz.

Al dı ğı mız tel kin le, hep be de ni mi zin dı şın da ki ku ma şa do kun du ğu mu zu, biz -

den 30 cm uzak lık ta ki ki ta bı oku du ğu mu zu, met re ler ce uzak ta ki ıh la mur ağaç la rı -

nın ko ku su nu al dı ğı mı zı ve çok yük sek ler de ki yap rak la rın hı şır tı sı nı duy du ğu mu -

zu zan ne de riz. Oy sa, bu say dık la rı mı zın hep si bi zim içi miz de ger çek le şen olay lar -

dır. Ki ta bın gö rün tü sün den yap rak la rın hı şır tı sı na ka dar her şey içi miz de, bey ni miz -

de mey da na ge lir. 

Bu nok ta da şa şır tı cı bir ger çek le da ha kar şı la şı rız: Bey ni miz de, ger çek te ne

renk ler, ne ses ler, ne de gö rün tü ler var dır. Bey ni miz de bu la bi le ce ği niz tek şey elekt -

rik sin yal le ri dir. Bu, fel se fi bir gö rüş de ğil dir; al gı la rı mı zın iş le yi şi ile il gi li bi lim sel

bir açık la ma dır. Ör ne ğin Map ping The Mind (Zih nin Ha ri ta sı nı Çı kar mak) isim li ki ta -

bın da bi lim ya za rı Ri ta Car ter, dün ya yı na sıl al gı la dı ğı mı zı şöy le açık lar:

Her bir du yu or ga nı ken di ne uy gun uya rı ya ce vap ve re cek şe kil de ya ra tıl mış tır. Bu

uya rı lar ise, mo le kül ler, dal ga lar ve ya tit re şim ler şek lin de dir. Tüm bu çe şit li lik le ri ne

rağ men du yu or gan la rı te mel de ay nı gö re vi gö rür ler: ken di le ri ne öz gü uya rı la rı elekt -

rik sin yal le ri ne dö nüş tü rür ler. Bir uya rı ise sa de ce bir uya rı dır. Kır mı zı renk de -
ğil dir, ve ya Be et ho ven'ın Be şin ci Sen fo ni si nin ilk no ta sı de ğil dir – sa de ce bir
elekt rik ener ji si dir. As lın da, bir du yu yu di ğer le rin den fark lı ha le ge tir mek ye ri ne,

du yu or gan la rı hep si ni ben zer ha le, ya ni elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rür ler. 

Öy le ise, tüm du yu la ra iliş kin uya rı lar, bir bi rin den ta ma men fark sız bir form -
da be y ne elekt rik akım la rı şek lin de gi rer ler ve bu ra da ki si nir hüc re le ri ni uya rır -

lar. Tüm olan bu dur. Bu elekt rik sin yal le ri ni tek rar ışık dal ga la rı na ve ya mo le -
kül le re dö nüş tü ren bir ge ri dö nü şüm sis te mi yok tur. Bir elekt rik akı mı nın gö rün -

tü ye ve bir di ğe ri nin ko ku ya dö nüş me si ise, bu elekt rik akı mı nın han gi si nir hüc re le ri -

ni et ki le di ği ne bağ lı dır.1
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Hareket

Dokunma

işitme
Koku alma

Tat alma

Konuşma

Düşünme

Görme

Bütün hayatımızı beynimizin içinde yaşarız. Gördüğümüz insanlar, kokladığımız çiçekler,

dinlediğimiz müzik, tattığımız meyveler, elimizde hissettiğimiz ıslaklık... Bunların hepsinin

beynimizdeki halini biliriz. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler ne sesler ne de görüntüler

vardır. Beyinde bulunabilecek tek şey elektrik sinyalleridir. Kısacası biz, beynimizdeki elektrik

sinyallerinin oluşturduğu bir dünyada yaşarız. Bu bir görüş veya varsayım değil, dünyayı nasıl

algıladığımızla ilgili bilimsel bir açıklamadır. 



Yu ka rı da ki açık la ma lar çok önem li bir ko nu ya dik kat çek mek te dir: Bi zim dün -

ya hak kın da al gı la dı ğı mız tüm his ler, gö rün tü ler, tad lar ve ko ku lar, as lın da ay nı

mal ze me den, ya ni elekt rik sin yal le rin den mey da na gel mek te dir ler. Elekt rik sin yal -

le ri ni bi zim için an lam lı ha le ge ti ren, bu sin yal le ri ko ku, tat, gö rün tü, ses ve ya do -

kun ma ola rak yo rum la yan ise be yin dir. Be yin gi bi ıs lak bir et ten olu şan bir mad de -

nin, han gi elekt rik sin ya li ni ko ku, han gi si ni gö rün tü ola rak yo rum la ya ca ğı nı bil me -

si, ay nı mal ze me den bir bi rin den çok fark lı du yu lar ve his ler mey da na ge tir me si ise

bü yük bir mu ci ze dir.

Şim di bu bü yük mu ci ze nin na sıl ger çek leş ti ği ni, ya ni “dün ya yı na sıl al gı lı yo -

ruz?” so ru su nun ce va bı nı tüm al gı la rı mız için tek tek in ce le ye lim. 

Gö ren Göz le ri miz De ğil dir,
Gö rün tü Bey ni miz de Olu şur
Ha ya tı mız bo yun ca al dı ğı mız tel kin le, tüm dün ya yı göz le ri miz le gör dü ğü mü -

zü zan ne de riz. Hat ta “göz le ri miz dün ya ya açı lan pen ce re le ri miz dir” di ye bi li riz.

Oy sa, gör me nin bi lim sel açık la ma sı na gö re ger çek böy le de ğil dir; çün kü biz göz le ri -

miz le gör me yiz. Göz le ri miz ve göz le ri mi ze bağ lı olan mil yon lar ca si nir hüc re miz,

sa de ce “gör me ola yı nın” ger çek leş me si için bey ne me saj ile ten kab lo gö re vi ne sa -

hip tir ler. Gör me ola yı nın na sıl ger çek leş ti ği ni li se bil gi le ri miz den ha tır la ya cak olur -

sak bu ger çe ği da ha ko lay fark ede bi li riz. 

Bir ci sim den ge len ışık, gö z mer ce ğin den ge çer ve gö zün ar ka ta ra fın da ki ağ ta -

ba ka nın üze ri ne ba ş a şa ğı ve iki bo yut lu bir gö rün tü bı ra kır. Ağ ta ba ka da ki çu buk

ve ko ni hüc re ler, ba zı kim ya sal iş lem ler den son ra bu gö rün tü yü elekt rik sel akı ma

dö nüş tü rür. Bu elekt rik sel akım lar, göz si nir le ri ara cı lı ğı ile bey nin ar ka  kıs mın da

yer alan gör me mer ke zi ne gö tü rü lür. Be yin ise bu ge len sin ya li an lam lı ve üç bo yut -

lu gö rün tü ler ha li ne ge ti rir.  

Ör ne ğin biz bir ço cuk par kın da oyun oy na yan ço cuk la rı iz le di ği miz de, bu ço -

cuk la rı ve par kı göz le ri miz le gör me yiz; çün kü bu man za ra ya ait gö rün tü gö zü mü -

zün önün de de ğil, bey ni mi zin ar ka ta ra fın da olu şur.

Bu ra da çok yü zey sel ola rak an lat tı ğı mız gör me, ger çek te son de re ce ola ğa nüs -

tü bir iş lem dir. Işık de met le ri anın da ve ku sur suz şe kil de elekt rik sin yal le ri ne dö -

nüş tü rül mek te ve son ra bu elekt rik sin yal le ri, üç bo yut lu, ren ga renk, ışıl ışıl bir dün -
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GÖRDÜĞÜMÜZ VE SAHİP OLDUĞUMUZ HERŞEY
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ya ola rak bi ze gö rün mek te dir. Eye and Bra in (Göz ve Be yin) ki ta bı nın ya za rı R. L.

Gre gory bu nu fark et miş ki şi ler den bi ri ola rak gör me sis te min de ki muh te şem ya pı -

yı şöy le ifa de eder:

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.2

Tüm bunlar bizi hep aynı gerçeğe götürmektedir: Biz hayatımız boyunca,

dünyayı bizim dışımızda zannederiz. Oysa, dünya herşeyiyle bizim içimizdedir.

Biz, dışımızda sandığımız dünyayı aslında içimizde, beynimizdeki küçücük bir

noktada görürüz. Örneğin, bir holding patronu, holding binasının, şehir dışındaki

fabrikasının, otoparktaki arabasının, deniz kıyısındaki yalısının, marinadaki yatının,

emrinde çalışan yüzlerce insanın, avukatlarının, ailesinin, dostlarının hep kendi
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Top oynayan bir çocuğu izleyen bir insan, bu çocuğu aslında gözleriyle görmez. Gözler sadece ışığı

gözün arka kısmına iletmekle sorumludurlar. Işık retinaya geldiğinde, retinada çocuğun ters ve iki

boyutlu görüntüsü oluşur. Daha sonra bu görüntü, elektrik akımına dönüşerek beynin arkasındaki

görme merkezine ulaşır ve çocuğun düz, üç boyutlu ve kusursuz görüntüsü burada görülür. Peki

beynin arkasında çocuğun üç boyutlu, kusursuz netlikteki görüntüsünü gören kimdir? İşte burada

karşımıza çıkan beynin ötesinde bir varlık olan Ruh'tur.



Adnan Oktar

GÖRDÜĞÜMÜZ VE SAHİP OLDUĞUMUZ HERŞEY
BEYNİMİZDE OLUŞAN BİRER GÖRÜNTÜDÜR

Gözünü kaşıyan bir insan, arabasının aşağı yukarı doğru kaydığını görecektir. Bu da 

gördüğü bu arabanın dışarıdaki sabit aslı ile değil, beyninde oluşan görüntüsüyle

muhatap olduğunun bir delilidir.



bedeninin dışındaki varlıklarıyla muhatap olduğunu düşünür. Oysa bunların

hepsinin, sadece kendi kafatasının içinde, beyninin arka tarafındaki küçücük bir

bölgede oluşan görüntüleriyle muhataptır. Dışarıdaki asıllarının nasıl olduğunu ise

hiçbir zaman bilemez. 

Söz  ko nu su ki şi bu ger çe ği bil mez, bil se de dü şün mek is te mez. Ama son mo del

ara ba sı ile gel di ği hol din gi nin önün de gu rur la du rur ken esen ha fif bir rüz gar gö zü -

ne toz kaç ma sı na ne den ol sa, bu ger çe ği he men an la ya bi lir. Toz dan do la yı ka şı nan

sağ gö zü nü, gö zü açık ken ha fif çe ka şı dı ğın da hol ding bi na sı nın yu ka rı aşa ğı ve ya

sa ğa so la doğ ru gi dip gel di ği ni gö re cek tir. İş te o za man dü şü nen bir in san, gör dü ğü

gö rün tü nün ken di dı şın da sa bit bir var lık ol ma dı ğı nı an lar. Çün kü gö zü nü ka şı ma -

sıy la gö rün tü gi dip gel mek te dir.

Sonuç olarak şu bir gerçektir ki, her insan hayatı boyunca gördüğü herşeyi

beyninde görür ve hiçbir zaman gördüklerinin asıllarına ulaşamaz. Gördükleri,

dışarıda var olan görüntülerin beyninde oluşan birer kopyasıdır. Bu kopyanın

aslının nasıl olduğu  ise bizim bilgimizin dışındadır.

Bir ma ter ya list ol ma sı na rağ men, Al man psi ki yat ri ve nö ro lo ji pro fe sö rü Ho -

imar von Dit furth, bu bi lim sel ger çek hak kın da şun la rı söy ler:

Ar gü man la rı mı zın ha re ket et ti ri ci ko lu nu ne re ye yer leş ti rir sek yer leş ti re lim, so nuç

de ğiş mi yor: Etiy le ke mi ğiy le kar şı mız da du ran, gö zü mü zün gör dü ğü şey, “dün ya”
de ğil dir, sa de ce onun im ge si dir; bir ben ze ri dir; or ji nal le ne ka dar ör tüş tü ğü
tar tı şı lır bir iz dü şü mü dür.3

Ör ne ğin şu an da ba şı nı zı kal dı rıp için de bu lun du ğu nuz oda ya bak tı ğı nız da

gör dü ğü nüz, si zin dı şı nız da ki oda de ğil dir. Siz oda nın, bey ni ni zin için de olu şan

kop ya gö rün tü sü nü gö rür sü nüz. Ve hiç bir za man bu oda nın as lı nı du yu la rı nız ara -

cı lı ğı ile gör me ni ze im kan yok tur.

Kap ka ran lık bey ni ni zin için de ay dın lık ve
ren ga renk bir gö rün tü na sıl olu şur? 

Göz den ka çı rıl ma ma sı ge re ken çok önem li bir nok ta da ha var dır; ka fa ta sı ışı ğı

içe ri ge çir mez. Ya ni bey nin bu lun du ğu yer kap ka ran lık tır, do la yı sıy la bey nin, ışı ğın

ken di siy le mu ha tap ol ma sı as la müm kün de ğil dir. An cak siz, mu ci ze vi bir şe kil de

bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey re der si niz. Ren ga renk bir do -
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ğa, ışıl ışıl bir man za ra, ye şi lin her to nu, mey ve le rin renk le ri, çi çek le rin de sen le ri,

gü ne şin pa rıl tı sı, ka la ba lık bir so kak ta ki tüm in san lar, tra fik te hız la yol alan araç lar,

bir alış ve riş mer ke zin de ki yüz ler ce çe şit kı ya fet ol mak üze re her şey bu zi fi ri ka ran -

lık yer de olu şur.

Bu ra da ki il ginç du ru mu bir ör nek le açık la ya lım. Kar şı mız da alev alev ya nan

bir man gal ate şi ol du ğu nu dü şü ne lim. Bu man ga lın kar şı sı na ge çip onu uzun sü re

iz le ye bi li riz. Ama bu sü re bo yun ca bey ni miz, man gal dan ge len ışı ğın, pa rıl tı nın ve
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KAPKARANLIK BEYNİMİZDE AYDINLIK
BİR DÜNYAYI GÖRMEKTEYİZ



BE YİN DE OLU ŞAN, SON DERECE GERÇEKÇİ
“KOP YA GÖ RÜN TÜ LER”

Aşağıdaki tabloda binlerce elektronik mühendisinin,

üzerinde yüz yıla yakın bir zamanda çalışarak

ürettikleri ve çok yüksek bir teknolojiye sahip olan

televizyonda ortaya çıkan görüntü ile insan gözünde

elde edilen görüntü kıyaslanmaktadır.

GÖZÜ OLUŞTURAN MALZEMELER

Proteinler

Yağ 

Su 

SONUÇ

Aslı ile ayırt edilemeyecek kadar aynı, net,

canlı, derinlikli, karlanma ve kayma

olmayan, ışıl ışıl 3 boyutlu bir görüntü

TELEVİZYONU OLUŞTURAN 
PARÇALARDAN BAZILARI

Katot ışın tüpü, kontrol 

düğmeleri, saptırma 

sarımı, hoparlör

kapasitör,

transformatör,

direnç odaklama sarımı,

elektron tabancası,

anot ve diğerleri....

SONUÇ

Aslıyla birebir benzemeyen, bazen puslu,

karlı olan, bazen görüntünün kaydığı,

derinlik hissinin tam verilmediği bir

görüntü 

Bu tabloda da görüldüğü gibi insanlar on

yıllarca çaba harcamalarına rağmen, 

gözdeki kadar kusursuz netlikte ve 

kalitede bir görüntü elde edememişlerdir.

Ancak onların gerçekleştiremediklerini 

sadece protein, yağ ve sudan oluşan 

gözünüz, üstelik son derece gerçekçi bir

görüntü şeklinde meydana getirir. Bu, 

öylesine kusursuz bir netliktir ki, her 

insan gördüğü görüntünün asıl olduğunu 

zanneder. Gördüğü herşeyin beyninde

oluştuğunu fark edemez. Aslını 

seyretmediği halde asıl görüntüye 

baktığına emindir, çünkü beyninde 

oluşan görüntünün kalitesi mükemmeldir.

Görüntüyü gören, beyindeki proteinler,

moleküller ve atomlar değil, Allah'ın 

insana Kendinden üflemiş olduğu RUH'tur.



sı cak lı ğın as lı ile hiç bir za man mu ha tap ola maz. Man gal da ki ale vin ışı ğı nı ve sı cak -

lı ğı nı his set ti ği miz an da bi le ka fa mı zın ve bey ni mi zin içi kap ka ran lık tır ve ısı sı hiç

de ğiş mez. Kap ka ran lık bey nin için de, elekt rik sin yal le ri nin, ren ga renk, ışıl tı lı, ay -

dın lık bir gö rün tü ye dö nüş me si ola ğa nüs tü bü yük bir mu ci ze dir. Bu ola yın üze rin -

de de rin dü şü nen in san, kar şı laş tı ğı ha ri ku la de lik kar şı sın da bü yük bir hay ran lık

du ya cak tır.

Işık da bey ni miz de olu şur

Gör me ola yı nın na sıl ger çek leş ti ği ni an la tır ken, hep dı şa rı dan ge len ışı ğın, gö -

zü müz de ki hüc re le ri ha re ke te ge çir di ği ni ve bu ha re ket len me nin gö rün tü nün oluş -

ma sı na ne den ol du ğu nu be lirt tik. An cak, bu ra da be lir til me si ge re ken çok önem li bir

nok ta da ha bu lun mak ta dır. Ger çek te, bey ni mi zin dı şın da, bi zim ta nı dı ğı mız an -

lam da ışık da yok tur. Bi zim bil di ği miz, ta nı dı ğı mız ışık, yi ne bey ni miz de olu şur.

Dış dün ya da, ya ni bey ni mi zin dı şın da ışık ola rak ta nım la dı ğı mız şey, elekt ro man -

ye tik dal ga lar ve fo ton lar dır (fo ton lar ta ne cik şek lin de ki ener ji dir). Bu elekt ro man -
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Beynin içi

kapkaranlıktır.

Işık beynin içine

ulaşmaz.



ye tik dal ga lar ve ya fo ton lar, re ti na yı uyar dı ğın da, bi zim bil di ği miz “ışık” olu şur. Fi -

zik ki tap la rın da ışı ğın bu özel li ği şöy le ifa de edil mek te dir:

Işık ke li me si fi zik sel ve ya ob jek tif bir ma na da, elekt ro man ye tik dal ga lar la ve ya fo ton -

lar la il gi li ola rak kul la nıl dı. Ay nı ke li me psi ko lo jik bir ma na da elekt ro man ye tik dal ga -

lar ve fo ton lar, göz re ti na sı na çarp tı ğı va kit in san da uya nan his le il gi li ola rak da kul -

la nıl mak ta dır. Işık ke li me si nin hem ob jek tif hem de sub jek tif kav ram la rı nı bir lik te ifa de

ede lim: Işık, bir in san gö zü ne, re ti na nın uya rı mın dan do ğan gör me et ki le riy le var lı ğı -

nı gös te ren bir ener ji şek li dir.4

So nuç ola rak, ışık gö zü mü ze ge len ba zı elekt ro man ye tik dal ga la rın ve ya par ça -

cık la rın biz de oluş tur du ğu et ki ile mey da na gel mek te dir. Ya ni dı şa rı da, bey ni miz -

de ki gö rün tü yü oluş tu ra cak bir ışık da yok tur. Sa de ce bir ener ji var dır. Ve bu ener ji,

gö zü mü ze ulaş tı ğın da biz ren ga renk, ışıl ışıl, par lak, ay dın lık bir dün ya gö rü rüz.

Renk ler de bey ni miz de olu şur

Biz doğ du ğu muz an dan iti ba ren çev re miz de renk li bir dün ya gö rür, ren ga renk

bir or tam la mu ha tap olu ruz. Oy sa ev ren de tek bir renk da hi yok tur. Renk ler bey ni -

mi zin için de olu şur. Dı şa rı da sa de ce fark lı dal ga boy la rı na sa hip elekt ro man ye tik

dal ga lar var dır. Gö zü mü ze ula şan, bu fark lı dal ga boy la rın da ki ener ji dir. Yu ka rı da

da be lir til di ği gi bi biz bu na ışık de riz, an cak bu bi zim bil di ği miz an lam da par lak,

ay dın lık bir ışık de ğil dir, sa de ce bir ener ji dir. Bey ni miz, bu fark lı dal ga boy la rı na sa -

hip ener ji yi yo rum la dı ğın da biz bun la rı “renk ler” ola rak gö rü rüz. Oy sa ne de niz ler

ma vi, ne çi men ler ye şil, ne top rak kah ve ren gi, ne de mey ve ler renk li dir. On lar, sa -

de ce bey ni miz de öy le al gı la dı ğı mız için öy le dir ler. Bi linç ve be yin ko nu sun da yaz -

dı ğı ki tap la rı ile ta nı nan Da ni el C. Den net, bu ger çe ği şöy le özet ler:

Or tak ka nı ya gö re bi lim, renk le ri fi zik sel dün ya dan kal dır mış ve ye ri ne sa de ce renk siz,

fark lı dal ga  boy la rın da ki elekt ro man ye tik ışın la rı bı rak mış tır.5

Den net, be yin le il gi li bir ki ta bın da, renk le rin mey da na ge li şi hak kın da ise şun -

la rı söy le mek te dir:

Dün ya da renk yok tur; renk sa de ce ba ka nın gö zün de ve bey nin de olu şur. Nes -

ne ler ışı ğın fark lı dal ga boy la rı nı yan sı tır lar, an cak bu ışık dal ga la rı nın ren gi yok tur.6
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TÜM RENKLER BEYNİMİZDE OLUŞUR,
DIŞ DÜNYADA RENK YOKTUR

Dış dünyada renkler yoktur. Renkler sadece bakan

kişinin gözünde ve beyninde oluşur. Dış dünyada

sadece farklı dalga boylarında enerji bulunmaktadır.

Bu enerjiyi renge dönüştüren beynimizdir.



Bu bi lim sel ger çe ğin da ha iyi an la şıl ma sı için renk le ri na sıl gör dü ğü mü zü kı sa -

ca in ce le ye lim. 

Gü neş ten ge len ışık lar bir cis me çarp tık la rın da, her ci sim ışı ğı fark lı dal ga bo -

yun da yan sı tır. Bu fark lı dal ga bo yla rın da ki ışık gö ze ula şır. (Bu ra da ışık ola rak bah -

se di le nin, as lın da elekt ro man ye tik dal ga lar ve fo ton lar ol du ğu nu, bi zim ta nı dı ğı mız

ışı ğın sa de ce bey ni miz de oluş tu ğu nu unut ma mak ge re kir.) Ren gin al gı lan ma sı gö -

zün re ti na ta ba ka sın da ki ko ni hüc re le rin de baş lar. Re ti na da, ışı ğın bel li dal ga bo yu -

na tep ki ve ren üç ana ko ni hüc re gru bu var dır. Bu hüc re grup la rı nın bi rin ci si kır mı -

zı, ikin ci si ma vi, üçün cü sü ise ye şil ışı ğa has sas tır. Bu üç fark lı ko ni hüc re si nin fark lı

oran lar da uya rıl ma la rı so nu cun da mil yon lar ca fark lı renk to nu or ta ya çı kar. An cak,

ışı ğın ko ni hüc re le ri ne ulaş ma sı renk le rin oluş ma sı için ye -

ter li de ğil dir. Johns Hop kins Üni ver si te si Tıp Fa kül te si'nden

araş tır ma cı Je remy Nat hans, göz de ki hüc re le rin renk le ri

oluş tur ma dı ğı nı şöy le be lir tir:

Bir ko ni hüc re si nin tek ya pa bil di ği, ışı ğı ya ka la yıp yo ğun lu ğu

hak kın da bil gi ver mek tir. Renk hak kın da si ze hiç bir şey söy le mez.7

Ko ni hüc re le ri al gı la dık la rı bu renk bil gi le ri ni, sa hip ol -

duk la rı pig ment ler sa ye sin de elekt rik sin yal le ri ne

dö nüş tü rür ler. Bu hüc re le re bağ lı olan si nir hüc -

re le ri de elekt rik sin yal le ri ni be yin de ki özel bir

böl ge ye ile tir ler. İş te ha ya tı mız bo yun ca gör dü -

ğü müz ren ga renk dün ya mı zın oluş tu -

ğu yer be yin de ki bu özel

böl ge dir. 
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Gözün retina tabakasında, ışığın

belli dalga boyuna tepki veren üç

ana koni hücre grubu vardır. Bu hücre

gruplarının birincisi kırmızı, ikincisi mavi,

üçüncüsü ise yeşil ışığa hassastır. Bu üç farklı

koni hücresinin farklı oranlarda uyarılmaları sonucunda 

biz milyonlarca farklı renk tonuna sahip bir dünya görürüz. 

Beynimizin 

dışında ışık 

ve renkler 

yoktur. 

Renkler ve ışık

gözümüzde ve

beynimizde

oluşur. 



Do la yı sıy la bey ni mi zin dı şın da

renk ler yok tur, ışık da yok tur. Sa de ce

elekt ro man ye tik dal ga lar ve ya par ça -

cık lar şek lin de ha re ket eden bir ener ji

var dır. Hem renk ler hem de ışık sa de ce

bi zim bey ni miz de dir. Ya ni biz bir gü lü

kır mı zı ol du ğu için kır mı zı renk te gör -

me yiz. Bi zim bir gü lü kır mı zı gör me -

mi zin ne de ni, re ti na mı za çar pan ener ji -

nin, bey ni miz ta ra fın dan kır mı zı ola rak

yo rum lan ma sı dır.

Renk kör lü ğü, renk le rin bey ni miz -

de oluş tuk la rı nın önem li de lil le rin den -

dir. Bi lin di ği gi bi göz de ki re ti na da olu -

şan kü çük bir bo zuk luk renk kör lü ğü ne

se bep olur. Bu du rum da bir çok in san

ye şil ile kır mı zı yı bir bi rin den ayırt ede -

mez. Bu du rum da dı şa rı da ki nes ne nin

“renk li” olup ol ma ma sı önem li de ğil dir.

Çün kü biz nes ne le ri on lar renk li ol duk -

la rın dan do la yı renk li gö rü yor de ği liz.

Bu ra da var ma mız ge re ken so nuç şu dur:

Var lık la ra yük le di ği miz tüm ni te lik ler,

“dış dün ya da” de ğil bey ni miz de dir.

Bizler hiçbir zaman algılarımızı aşıp, dışarıya ulaşamayacağımız için

maddelerin ya da renklerin asıllarını da bilemeyiz. Ünlü düşünür

Berkeley de bu gerçeğe şu sözleriyle dikkat çeker:

Kı sa ca, ay nı şey ler, ay nı za man da ba zı la rı için kır mı zı, ba zı la rı için sı cak

baş ka la rı için tam ter si ola bi li yor sa, bu de mek tir ki biz ya nıl sa ma la rın et -

ki sin de yiz...8
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Allah'ın kusursuz yaratışı ile, elektrik sinyallerini milyonlarca renk

tonundan oluşan, ışıl ışıl, rengarenk bir dünya olarak görür ve bu

gördüklerimizden zevk alırız. Bu, üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken

olağanüstü büyük bir mucizedir. 

Üstteki resimde sol taraftaki yeşil alanlar daha

koyu, sağdakiler daha açık yeşil olarak 

görülmektedir. Oysa her iki taraftaki yeşilin 

tonu -aşağıda da göreceğiniz gibi- birbirinin 

aynısıdır. Ancak yeşillerin arasındaki kırmızı ve

turuncu renkler, gözümüzü aldatmakta ve

renklerin tonlarını olduğundan farklı 

görmemize neden olmaktadır. Bunun gösterdiği

önemli gerçek şudur: Biz maddenin aslını 

değil, sadece beynimizdeki yorumunu görürüz.



TÜM SESLER BEYNİMİZDE OLUŞUR,
DIŞ DÜNYADA SES YOKTUR



Bü tün Ses le ri Bey ni miz de Du ya rız

Duy ma iş le mi de ay nı gör me gi bi ger çek le şir. Di ğer bir de yiş le dış dün ya ya ait

gö rün tü le ri na sıl bey ni mi zin için de gö rü yor sak, ses le ri de bey ni mi zin için de du ya -

rız. Dış ku lak, çev re de ki ses dal ga la rı nı ku lak kep çe si ile top la yıp or ta ku la ğa ile tir.

Or ta ku lak ise al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır. İç ku lak da bu

tit re şim le ri se sin yo ğun lu ğu na ve sık lı ğı na gö re elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek

bey ne gön de rir. Be yin de bir kaç ko nak la ma dan son ra me saj lar, son ola rak bu sin yal -

le rin iş le me ko yu lup yo rum lan dı ğı duy ma mer ke zi ne ile ti lir ler. Böy le ce duy ma iş le -

mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Do la yı sıy la, bey ni mi zin dı şın da ses ler de ğil, ses dal ga la rı ola rak bi li nen fi zik sel

tit re şim ler var dır. Bu ses dal ga la rı nın se se dö nüş tü ğü yer ise dı şa rı sı ve ya ku la ğı mız

de ğil, bey ni mi zin içi dir. Ya ni gö ren göz le ri miz ol ma dı ğı gi bi, du yan da ku lak la rı -

mız de ğil dir. Ör ne ğin, en ya kın ar ka da şı nız la soh bet eder ken, ar ka da şı nı zın gö rün -

tü sü nü bey ni niz de iz ler, se si ni de bey ni ni zin için de din ler si niz. Ve na sıl bey ni niz de -

ki gö rün tü üç bo yut lu, de rin lik his si ile olu şur sa, ar ka da şı nı zın se si de si ze de rin lik

his si ni onay la ya cak şe kil de ge lir. Ör ne ğin ar ka da şı nı zı siz den uzak ta gö rü yor sa nız

ve ya ar ka nız da bir yer de otu ru yor sa, se si nin de ye ri ne gö re de rin den ve ya çok ya kı -

nı nız dan ya da ar ka nız dan gel di ği ni zan ne der si niz. Oy sa ar ka da şı nı zın se si ne ar ka -

nız da ne de uza ğı nız da dır. Ar ka da şı nı zın se si, si zin içi niz de, bey ni niz de dir. 

Duy du ğu nuz se sin as lı ko nu sun da ki ola ğa nüs tü lük ler bu ka dar da de ğil dir.

Dış kulak, çevredeki ses dalgalarını kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir. Orta

kulak ise aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır. İç kulak da bu titreşimleri

sesin yoğunluğuna ve sıklığına göre elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir.
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İNSANLAR MADDENİN ASLINI GÖRDÜKLERİNİ
ZANNETSELER BİLE, BEYNİMİZİN DIŞINDA IŞIK, 

SES, RENK YOKTUR, SADECE ENERJİ VARDIR

Yaşadığımız herşeyin beynimizde oluşan algılar bütünü olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış

bir gerçek olmasına rağmen, bazı insanlar, beynimizin dışında bu görüntülerin asıllarını

gördüklerini zan ve iddia ederler. Bu, hiçbir zaman ispatlayamayacakları bir iddiadır. Daha önce

de belirtildiği gibi beynimizin dışında ne ses, ne ışık, ne de renkler bulunmaktadır. Işık, dışarıda

enerji dalgaları veya enerji paketçikleri şeklinde bulunur ve ancak retinaya çarptığında bildiğimiz

ışık kavramı ile karşılaşırız. Benzer şekilde dışarıda ses de yoktur. Sadece enerji dalgaları vardır. Bu

dalgaların bazıları da kulağımıza ve oradan beynimize geldiğinde ses oluşur. Dışarıda renk de

yoktur. Renk yoktur derken insanların aklına siyah, beyaz veya gri bir görüntü gelebilir. Oysa

bunlar da birer renktirler. Beynimizin dışındaki dünyada ise siyah, beyaz, gri dahi yoktur. Sadece

farklı şiddet ve frekanslara sahip enerji dalgaları bulunur ve bu enerji dalgaları sadece göz

hücrelerimiz ve beynimiz aracılığı ile renklere dönüştürülürler. 

"Maddenin aslını görüyorum" diye ısrar edenlerin iddialarını geçersiz kılan bilim dallarından

bir diğeri ise kuantum fiziğidir. Kuantum fiziğinin bize gösterdiği en önemli gerçeklerden biri,

materyalistlerin, dokunduklarında sertliğini hissettikleri için mutlak bir varlık sandıkları

maddenin, aslında % 99.9999999'unun boşluk olduğudur. Fizik ve psikoloji alanında yaptığı

çalışmalarla tanınan ve özellikle insan bilinci hakkındaki açıklamaları ile birçok kitaba sahip olan

Peter Russel, From Sci en ce To God (Bilimden Allah'a) isimli kitabından derlenerek hazırlanan bir

makalesinde bu gerçeği şöyle açıklamaktadır: 

Örneğin madde ile ilgili düşüncelerimizi ele alın. 2000 yıldır, atomların katı maddeyi

oluşturan küçük toplar olduklarına inanıldı. Daha sonra, fizikçiler atomların daha küçük

atomaltı parçacıklardan (elektronlar, protonlar ve nötronlar gibi) oluştuğunu buldular.

Model, ortada bir çekirdek ve çevresinde dönen elektronlara dönüştü.

Bir atom çok küçüktür. Çapı 25.4 milimetrenin milyarda biri kadardır. Ancak atomaltı

parçacıklar, atomdan yüz binlerce kez daha küçüktür. 20. yüzyılın başlarında İngiliz fizikçi Sir

Arthur Eddington “mad de bir ha ya let gi bi boş bir me kan” diyerek bu durumu açıklamıştır.

Daha açık konuşmak gerekirse, maddenin % 99.9999999'u boştur. Kuantum teorisinin

ilerlemesi ile, bu küçük atomaltı parçaçıkların dahi katı maddeler olamayacakları bulundu.

Hatta maddeye benzer hiçbir yönleri yok. Daha çok bulut kümeleri gibiler. Çoğunlukla

parçacık şeklinde değil de dalga şeklinde görünüyorlar. (Pe ter Rus sell, The Mystery of Cons ci -

ous ness and the Me aning of Light (Bi lin cin Gi ze mi ve Işı ın An la mı), 12 Ekim 2000,

http://www.ar ling to nins ti tu te.org/ fu tu re di ti on/From_Sci en ce_To_God.htm)

Görüldüğü gibi bilimsel bulgular, beynimizin dışında sadece enerji dalgalarının, enerji

paketçiklerinin bulunduğunu bizlere göstermektedir. Beynimizin dışında ne ışık ne ses ne de

renkler vardır. Dahası, maddeyi oluşturan atomlar ve atomaltı parçacıklar da gerçekte boşluktan

meydana gelen enerji kümeleri gibidirler. Sonuçta madde boşluktan oluşmaktadır. 

Gerçekte Allah maddeyi bir görüntü olarak, bu özellikler ile yaratmaktadır.



Be yin na sıl ışı ğı ge çir mi yor ise, se si de ge çir mez. Ya ni bey ne hiç bir za man hiç bir ses

ulaş maz. Do la yı sıy la duy du ğu nuz ses ler ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey ni ni zin içi

ta ma men ses siz dir. Oy sa bü tün bu gü rül tü yü, en net ses le ri, bey ni niz de din ler si niz.

Öy le si ne bir net lik tir ki bu, sağ lık lı bir in san ku la ğı hiç bir pa ra zit, hiç bir cı zır tı ol -

mak sı zın her şe yi du yar. 

Ses ge çir me yen, de rin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu bey ni niz de bir or kest ra nın

sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız, bir yap -

ra ğın hı şır tı sın dan jet uçak la rı nın gü rül tü sü ne dek ge niş bir fre kans ve de si bel ara lı -

ğın da ki tüm ses le ri al gı la ya bi lir si niz. Sev di ği niz bir sa nat çı nın kon se ri ne git ti ği niz -

de tüm sa lo nu çın la tan o güç lü ses de as lın da bey ni niz de ki de rin ses siz li ğin için de

olu şur. Ken di ken di ni ze yük sek ses le şar kı söy le di ği niz de de bu nu yi ne bey ni niz de

din ler si niz. Oy sa o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se,

bu ra da ta ma men ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir. Bu, çok ola ğa nüs tü bir du -

rum dur. Bey ni ni ze ge len elekt rik sin yal le ri, ses ola rak, ör ne ğin bir stad yum do lu su

in sa nın eş lik et ti ği bir gru bun kon se ri ola rak bey ni niz de din len mek te dir.
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Beyin ışığı geçirmediği

gibi, sesi de geçirmez.

Dolayısıyla biz ne 

kadar yüksek bir 

gürültü duyarsak 

duyalım, beynimizin içi

sessizdir. Ancak bu 

sessizlikte, elektrik 

sinyallerini, sevdiği bir

müzik, dostunun sesi 

veya telefonun zili 

olarak yorumlayan 

bir şuur vardır. 



Tüm Ko ku lar Bey nin İçin de
Mey da na Ge lir

Bir in sa na ko ku la rı na sıl his set ti ği so rul sa, muh te me len

“bur num la” di ye cek tir. Oy sa bazı insanların ke sin bir ger çek

ola rak gör dü ğü bu ce vap doğ ru de ğil dir. Ya le Üni ver si te -

si'nden nö ro lo ji pro fe sö rü olan Gor don Shep herd “Bur nu muz la

kok la dı ğı mı zı dü şü nü rüz, ama bu san ki 'ku lak me me si ile du yu yo ruz'

de mek gi bi bir şey dir” söz le riy le bu nun doğ ru ol ma dı ğı nı

açık la mak ta dır.9

Ko ku al gı mı zın iş le yi şi di ğer du yu or gan la rı -

mı zın iş le yi şi ne ben zer. As lın da bur nu mu zun dı şa rı -

dan gö rü nen bö lü mü nün gö re vi sa de ce bir ka nal gi -

bi, ha va da ki ko ku mo le kül le ri ni içe ri al mak tır. Va nil ya ve -

ya gül ko ku su gi bi uçu cu mo le kül ler, bur nun epi tel yum de ni len böl ge sin de ki tit rek

tüy ler de bu lu nan alı cı la ra ge lir ve bu alı cı lar da et ki le şi me gi rer. Ko ku mo le kül le ri -

nin epi tel yum böl ge sin de ki et ki le şim le ri bey ni mi ze elekt rik sin ya li ola rak ula şır. Bu

elekt rik sin yal le ri ise bey ni miz de ko ku ola rak al gı la nır. So nuç ta bi zim gü zel ya da

çir kin di ye ad lan dır dı ğı mız ko ku la rın hep si, uçu cu mo le kül le rin et ki le şim le ri nin

elekt rik sin ya li ne dö nüş tü rül dük ten son ra be yin de ki al gı la nış bi çim le rin den baş ka

bir şey de ğil dir. Bir par fü mü, bir çi çe ği, sev di ği niz bir ye me ğin ya da de ni zin ko ku -

su nu, ho şu nu za gi den ya da git me yen her tür lü ko ku yu bey ni niz de al gı lar sı nız. Fa -

kat as lın da ko ku mo le kül le ri bey ne hiç bir za man ula şa maz. Ses ve gö rün tü de ol du -

ğu gi bi ko ku al gı sın da da bey ni ni ze ula şan yal nız ca elekt rik sin yal le ri dir.

Bu du rum da ko ku nun yö nü de ol maz, çün kü tüm ko ku lar bey ni niz de ki ko ku

al ma mer ke zin de al gı la nır. Ör ne ğin ke kin ko ku su fı rın dan, ye me ğin ko ku su mut -
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Bahçesindeki gülün kokusunu duyan bir insan gerçekte hiçbir zaman 

güllerin aslını koklamaz. Hissettiği, elektrik sinyallerinin beyni tarafından

yorumlanışıdır. Ancak bu koku o kadar gerçekçidir ki, insan hiçbir 

zaman gülün aslını koklamadığını anlamaz. Hatta bu gerçekçilikten 

dolayı dünya üzerindeki insanların bazıları gerçek gülü kokladıklarını

zanneder. Bu, Allah'ın yarattığı çok büyük bir mucizedir. 

Harun Yahya



TÜM KOKULAR BEYNİMİZDE OLUŞUR



fak tan, ha nı me li nin ko ku su bah çe den, de ni zin ko ku su met re ler ce uza ğı nız da ki de -

niz den gel mez. Hep si tek bir nok ta da, bey ni niz de ki il gi li yer de al gı la nır. Bu al gı

mer ke zi nin dı şın da sağ, sol, ön, ar ka gi bi bir kav ram yok tur. Bun la rın her bi ri ilk ba -

kış ta fark lı et ki ler le olu şu yor ve fark lı yön ler den ge li yor gi bi gö zük se de, as lın da

hep si be yin de oluş mak ta dır. Ko ku al ma mer ke zi niz de olu şan et ki le ri, dı şa rı da ki

mad de le rin ko ku su zan ne der si niz. Oy sa bir gü lün gö rün tü sü na sıl ki gör me mer ke -

zi ni zin için dey se, o gü lün ko ku su da ay nı şe kil de ko ku al ma mer ke zi ni zin için de dir.

Dı şa rı da ger çek bir ko ku var sa da, si zin bu nun as lı na ulaş ma nız as la müm kün de ğil -

dir.
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Burnun görevi sadece kokuya ait uyarıları beyne taşımaktır. Çorbanın veya gülün kokusu 

beyinde hissedilir. Nitekim insan, ortada bir gül veya bir tabak çorba olmasa da rüyasında her

ikisinin kokusunu algılayabilir. Allah, beynin içinde tadıyla, kokusuyla, görüntüsüyle,

dokunma hissi ve sesi ile o kadar inandırıcı bir hisler bütünü meydana getirir ki, insanlara bu

hislerin beyinde oluştuğunu, gördüğü şeylerin hiçbirinin aslı ile muhatap olamadığını

anlatmak için bir hayli açıklama yapmak gerekir. İşte bu, Allah'ın muhteşem bir ilmidir.



Ge or ge Ber ke ley, bu önem li ger çe ği fark et miş bir dü şü nür ola rak, “Ön ce, renk -

le rin, ko ku la rın vb. ger çek te var ol du ğu sa nıl dı; ama da ha son ra, bu çe şit gö rüş ler red de dil di

ve gö rül dü ki bun lar an cak du yum la rı mız sa ye sin de var dır.” de mek te dir. 

Ko ku nun bir al gı ol du ğu nu an la mak için rü ya la rı dü şün mek de fay da lı ola bi -

lir. İn san lar rü ya la rın da na sıl tüm gö rün tü le ri son de re ce ger çek çi bir şe kil de gö re bi -

li yor lar sa ay nı şe kil de rü ya la rın da bü tün ko ku la rı da ger çek te ol du ğu gi bi his se der -

ler. Ör ne ğin rü ya sın da res to ra na gi den bir ki şi ye me ği ni me nü de ki yi ye cek le rin ko -

ku la rı ara sın da ye mek te, de niz ke na rı na ge zin ti ye çı kan bi ri de ni zin ken di ne has ko -

ku su nu duy mak ta, pa pat ya bah çe si ne gi ren bi ri si o mü kem mel ko ku lar dan haz

duy mak ta dır. Ya da bir baş ka sı par fü me ri ma ğa za sı na gi rip ken di si ne par füm se çe -

bil mek te ve hat ta tek tek bu par füm le rin ko ku su nu ayırt ede bil mek te dir. Her şey öy -

le si ne ger çek çi dir ki ki şi, uy ku sun dan uyan dı ğın da bu du ru ma şa şı ra bil mek te dir.

Bu ko nu yu an la ya bil mek için rü ya la ra ka dar git me ye de ge rek yok tur as lın da.
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Bir insan, çok az konsantre olarak annesinin görüntüsünü veya bir papatyanın kokusunu 

zihninde canlandırabilir. Peki yanında olmadığı halde, bir göze ihtiyaç duymadan bu 

görüntüyü gören, bir burna ihtiyaç duymadan kokuyu alan kimdir?  Bu varlık, insanın

ruhudur.



Say dı ğı mız tas vir le ri şu an ha yal edip dü şün me niz da hi ye ter li dir. Ör ne ğin şim di

bir pa pat ya nın ko ku su nu dü şü nün. Eli niz de kok la dı ğı nız bir pa pat ya ol ma ma sı na

rağ men eğer kon sant re olur sa nız pa pat ya ko ku su nu his se de bi lir si niz. Ko ku şu an da

bey ni niz de oluş mak ta dır. Na sıl ki şu an an ne ni zi gö zü nü zün önü ne ge tir mek is te di -

ği niz de, an ne niz ya nı nız da ol ma ma sı na rağ men onu zih ni niz de gö re bi li yor sa nız,

ben zer şe kil de pa pat ya nın ko ku su nu da zih ni niz de du ya bi li yor su nuz.

Was hing ton Üni ver si te si'n den psi ko log Mic ha el Pos ner ve nö ro log Mar cus Ra -

ich le, dı şa rı dan bir uya rı gel me di ği hal de gö rün tü ve ya bir baş ka al gı nın na sıl oluş -

tu ğu ko nu sun da şu yo ru mu yap mak ta dır lar:

Göz le ri ni zi açın, bir man za ra hiç ça ba gös ter me den si zin gö rün tü nü zü dol dur mak ta -

dır; göz le ri ni zi ka pa tın ve o man za ra yı dü şü nün. Bu şe kil de o man za ra nın bir gö rün -

tü sü nü ça ğı ra bi lir si niz, ke sin lik le si zin göz le ri niz le gör dü ğü nüz man za ra ka dar can lı,

ke sin ti siz ya da ek sik siz de ğil dir. Fa kat ha la man za ra nın te mel özel lik le ri ne sa hip olan

ni te lik te dir. Her iki du rum da da man za ra nın bir gö rün tü sü zi hin de oluş mak ta dır.

Ger çek gör sel de ne yim ler le olu şan gö rün tü, ha yal edi len bir gö rün tü den ayırt edi le bil -

me si ba kı mın dan “al gı” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Al gı re ti na ya çar pan ve da ha son ra

be yin de iş lem den ge çi ri le cek olan sin yal le ri gön de ren ışı ğın ürü nü ola rak oluş mak ta -

dır. Fa kat bu sin yal le ri gön der mek için hiç bir ışık re ti na ya çarp ma dı ğın da bir
gö rün tü yü na sıl oluş tu ra bil mek te yiz?10

Gö rül dü ğü gi bi bir gö rün tü nün zih ni miz de oluş ma sı için, dı şa rı da bir kay nak

ol ma sı na ih ti yaç yok tur. Ay nı du rum ko ku al gı sı için ge çer li dir. Na sıl ki rü ya nız da

ve ya ha ya li niz de ol ma yan bir ko ku yu du ya bi li yor sa -

nız, gerçek hayatta da kokusunu duyduğunuz

nesnelerin dışınızdaki hallerinin nasıl olduğunu

bilemezsiniz. Asla onların asılları ile muhatap

olamazsınız.

Tüm Lez zet ler Be yin de Olu şur

Tat al ma al gı sı da di ğer du yu or gan la rı na

ben zer şe kil de açık la na bi lir. İn san di li nin ön

ta ra fın da dört fark lı tip kim ya sal
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TÜM TATLAR BEYNİMİZDE OLUŞUR



alı cı var dır; bun lar tuz lu, şe ker li, ek şi ve acı tat la -

rı na kar şı lık ge lir. Tat alı cı la rı mız bir di zi iş lem -

den son ra bu al gı la rı elekt rik sin yal le ri ne dö nüş -

tü rür ve bey ne ile tir ler. Ve bu sin yal ler de be yin

ta ra fın dan tat ola rak al gı la nır. Bir pas ta yı, yo ğur du, li -

mo nu ya da sev di ği niz bir mey ve yi ye di ği niz de al dı ğı nız tat,

ger çek te elekt rik sin yal le ri nin be yin ta ra fın dan yo rum lan ma sı dır.

Bey ni niz de olu şan bir pas ta gö rün tü sü ne bey ni niz de olu şan şe ker ta dı ek le -

nir ve pas ta hak kın da her şey sev di ği niz ha le ge lir. Siz iş tah la pas ta nı zı ye di ği niz -

de al dı ğı nız tat as lın da elekt rik sin yal le ri nin bey ni niz de mey da na ge tir di ği bir et -

ki den baş ka bir şey de ğil dir. Bey ni niz dı şa rı dan ge len uya rı la rı na sıl yo rum lar sa siz

an cak onu bi lir si niz. Yok sa dı şa rı da ki nes ne ye as la ula şa maz sı nız; ör ne ğin çi ko la ta -

nın ken di si ni gö re mez, kok la ya maz ve ta da maz sı nız. Ya da bey ni ni ze gi den tat al -

ma si nir le ri ke sil se, o an ye di ği niz her han gi bir şe yin ta dı nın bey ni ni ze ulaş ma sı

müm kün ol maz; tat du yu nu zu ta ma men yi ti rir si niz. Al dı ğı nız tat la rın ola ğa nüs tü

ger çek çi ol ma sı, üs te lik bun la ra ait gö rün tü le ri de sey re di yor ol ma nız si zi ke sin lik -

le al dat ma sın. Ko nu nun bi lim sel açık la ma sı bu şe kil de dir. 

Do kun ma Du yu su da Be yin de Olu şur

İn san la rın, yu ka rı da an la tı lan ger çek le re, ya -

ni gör me, duy ma, tat al ma gi bi his le rin ta ma mı -

nın be yin de oluş tu ğu his si ne ka na at le ri nin

gel me si ni en gel le yen en önem li et ken ler -

den bi ri do kun ma his si dir. Ör ne ğin bu

ki ta bı bey nin de gör dü ğü nü söy le di ği -

niz bir in san, dik kat li dü şün me di ği tak -

dir de, “bey nim de gö rü yor ola mam, bak

elim le do ku nu yo rum” di ye cek tir. Ve ya

“bu ki ta bın dı şa rı da mad de sel ola rak

aslının nasıl olduğunu bilemeyiz, biz sa -

de ce ki ta bın bey ni mi zin için de ki gö rün -
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tü sü nü gö re bi li riz” de di ği miz de yi ne ay nı yü zey sel dü şün ce ye sa hip bir in san,

“hayır, bak elimle tutuyorum ve sertliğini hissediyorum demek ki nasıl olduğunu

biliyorum”  di ye ce vap ve re cek tir. 

Oy sa bu in san la rın an la ya ma dık la rı ve ya an la maz lık tan gel dik le ri ger çek şu -

dur: Di ğer tüm du yu or gan la rı mız gi bi, do kun ma his si de be yin de olu şur. Ya ni

siz bir cis me do kun du ğu nuz da onun sert, yu mu şak, ıs lak, ya pış kan ve ya ipek si

ol du ğu nu bey ni niz de al gı lar sı nız. Par mak uç la rı nı za ge len et ki ler, bey ni ni ze yi ne

elekt rik sin ya li ola rak ulaş tı rı lır ve bey ni niz de bu sin yal ler do kun ma his si ola rak al -

gı la nır. Ör ne ğin siz pü rüz lü bir yü ze ye do kun du ğu nuz da, onun ger çek te pü rüz lü

olup ol ma dı ğı nı ve ya pü rüz lü bir ze mi nin ger çek te na sıl bir his uyan dır dı ğı nı as la

bi le mez si niz. Çün kü siz pü rüz lü bir yü ze yin as lı na hiç bir za man do ku na maz sı nız.

Si zin pü rüz lü ze mi ni his set mek ko nu sun da bil dik le ri niz, bey ni ni zin bel li uya rı la rı

yo rum la ma şek li dir. 
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Şu anda okumakta olduğunuz 

kitabı elinizde hissediyor olmanız,

bu kitabı beyninizde görüyor

olduğunuz gerçeğini değiştirmez.

Çünkü kitabın görüntüsü gibi, 

kitaba dokunma hissi de 

beyninizde oluşmaktadır. 



Çay içe rek ya kın bir dos tu ile soh bet eden bir in san, sı cak çay bar da ğın dan eli

ya nın ca he men bar da ğı elin den bı ra kır. An cak bu ra da da söz  ko nu su ki şi, bar da -

ğın sı cak lı ğı nı ger çek te elin de de ğil bey nin de his se der. Ay nı in san ça yın ta dı nı ve

ko ku su nu da bey nin de al gı lar, gö rün tü sü nü ise bey nin de sey re der. Fakat insan,

zevkle içtiği çayın aslında beynindeki kopyasıyla muhatap olduğunu hiç fark

etmeksizin, bardağın aslıyla muhatap olduğunu zannederek yine görüntüsü

beyninde oluşan arkadaşı ile sohbet eder. As lın da bu, çok ola ğa nüs tü bir olay dır.

Ki şi nin bar da ğın sert li ğin den, ısı sın dan, ça yın ko ku sun dan, ta dın dan et ki le ne rek

bar da ğın as lı na do kun du ğu nu, ça yın as lı nı iç ti ği ni san ma sı, bu ki şi ye bey nin de

ya şa tı lan his le rin hay ret ve ri ci net li ği ni ve mü kem mel li ği ni gös ter mek te dir. Üze -

rin de dik kat le dü şü nül me si ge re ken bu önem li ger çe ği 20. yüz yı lın ün lü dü şü nü -

rü Bert rand Rus sell şöy le ifa de et miş tir:

… 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 ma sa ol ma ma sı na rağ men

ay nı şe yi his se de cek tik.11

Rus sell'ın dik kat çek ti ği nok ta son de re ce önem li dir. Ger çek ten de, eğer par -

mak uç la rı mı za baş ka bir yol la bir uya rı ve ril se, çok fark lı his le ri al gı la ya bi li riz. Ni -

te kim iler le yen say fa lar da de tay lı gö rü le ce ği gi bi, gü nü müz de si mü la tör ler ara cı lı ğı

ile bu ya pıl mak ta dır. Ele ta kı lan özel bir el di ven ile bir in san, or tam da ol ma dı ğı hal -

de bir ke di yi sev di ği ni, bir in san la to ka laş tı ğı nı, su yun al tın da eli ni yı ka dı ğı nı ve ya

sert bir cis me do kun du ğu nu his se de bil mek te dir. Ger çek te ise, do kun du ğu nu his set -

ti ği bu var lık la rın hiç bi ri bu lun ma mak ta dır. Tüm bun lar, in sa nın, ya şa mın da ki tüm

his le ri bey nin de al gı la dı ğı nın ke sin bir de li li dir. 

Bey ni miz de Olu şan Dün ya nın As lı na
As la Ula şa ma yız
Bu ra ya ka dar an la tı lan lar dan açık ça gö rül dü ğü gi bi ha ya tı mız bo yun ca ya şa dı -

ğı mız, gör dü ğü müz, his set ti ği miz her şey bey ni miz de mey da na gel mek te dir. Ör ne -

ğin, kol tu ğun da otu ra rak cam dan dı şa rı yı sey re den bir in san, kol tu ğun sert li ği ni,

dö şe me si nin kay gan lı ğı nı bey nin de his se der. Mut fak tan ge len kah ve ko ku su ger -
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çek te mut fak ta, ya ni uza ğın da de ğil, bey ni nin için de dir. Cam dan gör dü ğü de niz

man za ra sı, kuş lar, ağaç lar ise yi ne bey nin de olu şan gö rün tü ler dir. Ken di si ne kah ve

ik ram eden dos tu ve kah ve nin gü zel ta dı da yi ne bey nin de olu şur. Kı sa ca sı, evi nin

sa lo nun da otur du ğu nu ve cam dan dı şa rı sı nı sey ret ti ği ni zan ne den bir in san ger çek -

te, bey ni nin için de ki ek ran dan sa lo nu nu, cam dan gö rü nen man za ra yı iz le mek te dir.

İş te in san, bey nin de ki ek ran da iz le di ği, an lam lı şe kil de bi ra ra ya ge ti ri len al gı la -

rı nın ta ma mı na “ya şa mım” der ve hiç bir za man bey ni nin dı şı na çı ka maz.

Bu iz le di ği miz ek ra nın dı şın da mad de nin ger çe ği na sıl dır, bu nu hiç bir za man

bi le me yiz. Ger çe ği de bi zim gör dü ğü müz gi bi mi, ör ne ğin bir yap ra ğın ye şi li dı şa rı -

da da böy le mi, bi le me yiz. Ve ya ye di ği miz şe ke rin ta dı ger çek te bu şe kil de mi yok sa

bey ni miz mi onu böy le al gı lı yor, bu nu ke sin lik le öğ ren me im ka nı mız yok tur.

Ör ne ğin da ha ön ce gör dü ğü nüz bir man za ra yı gö zü nüz de can lan dı rın. Man -

za ra kar şı nız da de ğil dir ama onu bey ni niz de gör mek te si niz dir. Bu ko nuy la

il gi li bi lim ya za rı Ri ta Car ter şöy le söy le mek te dir:

Bir yüz ve ya man za ra hatırladığımızda tam olarak aslını hatırlamayız, gör dü ğü müz

ori ji na li nin bir yo ru mu ve ya ta ma men ye ni in şa edil miş bir ver si yo nu dur... Bun lar

her ne ka dar çok iyi kop ya lar ol sa bi le or iji na lin den ek sik ve ya fark lı dır.12

Ay nı du rum o man za ra ya bak tı ğı nız an için de ge çer li dir. Man za ra yı uzak bir

yer den gö zü nüz de can lan dır ma nız la önün de du rup ona bak ma nız ara sın da as lın da

bir fark yok tur. Do la yı sıy la man za ra yı iz ler ken de as lın da onun as lı nı de ğil bey ni -

niz de in şa edil miş bir ver si yo nu nu gör mek te si niz dir.

Bu ko nu üze rin de bi raz dü şü nen bir in san bu ger çe ği bü tün net li ği ile gö re cek -

tir. Bu in san lar dan bi ri olan Ge or ge Ber ke ley İn san Bil gi si nin İl ke le ri Üze ri ne İn ce le me

ad lı ya pı tın da bu ger çe ği şöy le ifa de eder: 

… Gör me yo luy la ışık ve renk, on la rın çe şit li de re ce le ri ve fark lı lık la rı dü şün ce si ne sa -

hip olu yo rum.  Do kun ma ile yu mu şa ğı ve ser ti, sı ca ğı ve so ğu ğu, ha re ke ti ve di ren ci

al gı lı yo rum… Ko ku al ma ba na ko ku la rı, tat al ma tat la rı, işit me ise ses le ri öğ re ti yor…

Bu du yum lar dan ba zı la rı bi ra ra da göz lem len dik le ri için, on la ra or tak bir ad ve ri lir ve

on lar bir şey sa yı lır lar. Böy le ce ör ne ğin bel li bir dü zen le niş içe ri sin de, bir renk, bir tat,

bir ko ku, bir bi çim ve bir sert lik bir lik te göz lem len di ğin de el ma söz cü ğüy le be lir le nen

ay rı bir şey ola rak ta nı nır; öte ki dü şün ce der me le ri, taş, ağaç, ki tap ve öte ki du yum la -

na bi lir şey le ri mey da na ge ti rir ler…13
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Manzarayı seyreden bir insan, gözleriyle, gözünün önündeki manzarayı seyrettiğini zanneder.

Oysa onun gördüğü manzara, beyninin arkasındaki görme merkezinde oluşmaktadır. Bu 

manzarayı izleyen ve bu manzaradan zevk alan protein ve yağdan oluşan beynin kendisi 

olamayacağına göre, kimdir?



Ber ke ley'in bu söz le rin de ifa de et ti ği ger çek şu dur: Bey ni miz de ya şa dı ğı mız çe -

şit li du yu la rın bü tün leş me si ile bir nes ne yi ta nım la rız. Bu ör nek te ol du ğu gi bi el ma -

nın ta dı, ko ku su, sert li ği, kır mı zı ren gi, yu var lak lı ğı ve di ğer özel lik le riy le il gi li al gı -

lar bey ni miz de bir bü tün ola rak al gı la nır ve biz bu bü tü ne “el ma” de riz. Ama biz

hiç bir za man bir el ma nın as lı ile mu ha tap ol ma yız. Bi zim tek gö re bil di ği miz, kok la -

ya bil di ği miz, ta da bil di ği miz, do ku na bil di ği miz ve ya du ya bil di ği miz bey ni miz de ki

kop ya lar dır. 

Bu ra ya ka dar an la tı lan la rı tek rar dü şün dü ğü müz de bu ger çek bü tün açık lı ğı

ile or ta ya çı ka cak tır. Ör ne ğin; 

➫ Işı ğın ol ma dı ğı be yin de, ren ga renk ışık lar la do na tıl mış bir cad de yi, bü tün

renk le ri, can lı lı ğı ve par lak lı ğı ile sey re de bi li yor sak, o za man bu cad de nin, ışık -

lı pa no la rın, vit rin le rin, so kak lam ba la rı nın, ara ba la rın far la rı nın bey ni miz de

elekt rik sin yal le rin den olu şan kop ya la rı nı gö rü rüz. 

➫ Bey ni mi ze hiç bir ses gi re me di ği ne gö re, o za man biz hiç bir za man ya kın la rı -

mı zın ses le ri nin asıl la rı nı du ya ma yız. Duy duk la rı mız hep kop ya la rı dır. 

➫ Ve ya biz hiç bir za man de ni zin se rin li ği ni, gü ne şin sı cak lı ğı nı his se de me yiz.

Biz hep bey ni miz de bun la rın kop ya la rı nı ya şa rız. 

➫ Ay nı şe kil de, bu gü ne ka dar hiç bir in san na ne nin as lı nın ta dı na bak ma mış tır.

Na ne ola rak al gı la dı ğı tat, bey nin de olu şan bir al gı dır sa de ce. Çün kü na ne nin

as lı na ne do ku na bi lir, ne onun as lı nı gö re bi lir, ne as lı nın ko ku su nu ve ya ta dı nı

ala bi lir. 

Sonuç olarak, biz hayatımız boyunca bize gösterilen kopya algılarla yaşarız.

Ancak bu kopyalar o kadar gerçekçidir ki, hiçbir zaman kopyalarını yaşadığımızı

fark etmeyiz. Örneğin, şu anda başınızı kaldırın ve bulunduğunuz odada gözünüzü

gezdirin. Kendinizi içinde mobilyalar bulunan bir odanın içinde gibi görüyorsunuz.

Oturduğunuz koltuğun kollarına dokunduğunuzda, sanki gerçekten bu kolların

asıllarına dokunuyormuş gibi sertliğini hissediyorsunuz. Gösterilen görüntülerin

gerçekçiliği, bu görüntülerin yaratılışında kullanılan sanatın mükemmelliği sizi ve

sizin gibi milyarlarca insanı, bunların “dışarıdaki maddenin gerçeği” olduğuna ikna

etmeye yetiyor. Hatta insanlar o kadar kesin olarak ikna oluyorlar ki, dünyaya ait

her hissin beyinlerinde oluştuğunu lise çağlarından itibaren kitaplarda
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İçinde büyük bir televizyon ekranı olan kapkaranlık bir odaya girdiğinizi düşünün. Dışarıdaki

dünyayı yalnızca bu odanın içindeki ekrandan seyredecek olsanız, doğal olarak bir süre sonra

sıkılıp dışarı çıkmak istersiniz. 

Bir an düşünün, şu anda da bulunduğunuz mekan farklı değil. Bir kutu gibi kapkaranlık ve 

küçük kafatasınızın içinde dış dünyaya ait görüntüleri bir ömür boyu seyredersiniz. Ama 

beyninizdeki ekranda oluşan görüntüleri, bu dar yerden hiç çıkmadan ve hiç sıkılmadan 

izlersiniz. Üstelik size herşeyi bir ekrandan seyrettiğinizi söyleseler buna kesinlikle 

inanmazsınız. Gördüğünüz görüntü, o kadar inandırıcıdır ki, binlerce yıldır milyarlarca insan 

bu büyük gerçeğin farkına varamamıştır.

BEY Nİ Nİ ZİN İÇİN DE Kİ ODA DAN
ÖMÜR BO YU ÇI KA MAZ SI NIZ



okumalarına, hatta biyoloji kitapları bu gerçekle dolu olmasına rağmen, bunların

beyinlerinde bir kopyayla muhatap olduklarına zorlukla ikna olabiliyorlar. Bunun

nedeni, görüntünün muhteşem bir sanatla, son derece gerçekçi ve kusursuz

yaratılıyor olmasıdır.

Bugüne kadar hiçbir insan, beynindeki algıların dışına çıkamamıştır. Her insan,

beynindeki hücresinin içinde yaşamaktadır ve algılarının kendisine gösterdikleri

dışında hiçbir şey yaşayamaz. Dolayısıyla algılarının dışındaki dünyada neler

olduğunu hiçbir zaman bilemez. Bu nedenle “maddenin aslını biliyorum” demek

büyük bir ön yargı olur, çünkü hiçbir insanın buna getirebileceği tek bir delil dahi

bulunmamaktadır. İnsan sadece  beyninde oluşan hayal ile muhatap olur. Örneğin

rengarenk çiçeklerle bezenmiş bir bahçeyi gezen kişi, gerçekte bu bahçenin aslını

değil, beynindeki kopyasını görür. Ancak, bu bahçe o kadar gerçekçidir ki, her insan

bu hayalinde oluşan bahçeden gerçekmiş gibi aynı zevki alır. Hatta bugüne kadar

milyarlarca insan, bu bahçe gibi, gördüğü herşeyin aslı ile muhatap olduğunu

sanmıştır. 

Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki, teknolojinin veya bilimin ilerlemesi de bu

konuda herhangi bir değişikliğe sebep olamaz. Çünkü her bilimsel bulgu veya

teknolojik buluş yine insanların beyinlerinde oluşacaktır, dolayısıyla bu yöntemle

de dış dünyaya ulaşmak mümkün olamayacaktır. 

Uzak lık His si de Be yin de Olu şan Bir Al gı dır

Cad de de ki ka la ba lık, ara ba lar, kor na ses le ri, ma ğa za lar, bi na lar... Bir cad de ye

bak tı ğı nız da gör dü ğü nüz bu tab lo si ze çok net, çok ger çek gi bi ge lir. Bu ne den le,

in san la rın bü yük bir bö lü mü bu gör dük le ri tab lo nun be yin le rin de mey da na gel di -

ği ni kav ra ya maz, hep si nin gerçeğini gördüklerini zannederek yanılırlar. Bu tab lo

o ka dar mü kem mel bir şe kil de ya ra tıl mış tır ki, in sa nın bu nun dış dün ya nın as lı ol -

ma dı ğı nı, sa de ce ken di zih nin de ya şa dı ğı bir kop ya gö rün tü ol du ğu nu an la ma sı

müm kün de ğil dir. 

Gö rün tü yü bu ka dar inan dı rı cı ve et ki le yi ci ya pan şey ler ise me sa fe, de rin lik,

renk, göl ge, ışık gi bi un sur lar dır. Bu mal ze me ler o ka dar ku sur suz ca kul la nıl mış tır

ki, bey ni miz de üç bo yut lu, renk li ve can lı bir gö rün tü ha li ne ge lir ler. Son suz sa yı da -
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ki ay rın tı bu gö rün tü ye ek le nin ce, or ta ya, hiç far kı na var ma dan bü tün bir ömür bo -

yun ca ger çek zan ne de rek için de ya şa dı ğı mız ama as lın da sa de ce zih ni miz de mu ha -

tap ol du ğu muz bir dün ya çı kar. 

Şim di ken di ni zi bir ara ba kul la nır ken dü şü nün. Ara ba nın di rek si yo nu nu ken -

di niz den bir kol me sa fe si uzak lık ta, tra fik lam ba la rı nı ise bir kaç yüz met re ile ri de

gö rür sü nüz. Önü nüz de ki ara bay la ara nız da

yak la şık 10 met re bu lun mak ta dır. Ufuk ta

gö zü ken dağ lar ise, he sap la rı nı za gö re ki lo -

met re ler ce uzak ta dır lar. Oy sa bu tah min le ri -

ni zin hep si yan lış tır! Ne dağ lar, ne de önü -

nüz de ki ara ba o ka dar uzak ta de ğil dir. As -

lın da bü tün gö rün tü ler bir si ne ma per de -

si gi bi bey ni niz de tek bir yü zey de, iki

bo yut lu ola rak yer alır lar. Gö zü mü ze

yan sı yan gö rün tü ler, te le viz yon ek ra nın -

da ki gö rün tü ler gi bi iki bo yut lu dur. O

hal de bu me sa fe ve de rin lik duy gu su na -

sıl oluş mak ta dır?

Me sa fe de di ği miz al gı, bir çe şit üç

bo yut lu gör me şek li dir. Gö rün tü ler de

me sa fe ve de rin lik his si ni uyan dı ran

şey ler ise pers pek tif, göl ge ve ha re ket

de di ği miz un sur lar dır. Op tik bi li min -

de me kan (spa ce) al gı sı de ni len bu al gı

şek li, çok kar ma şık sis tem ler le sağ la -

nır. Bu sis te mi en ba sit şek liy le şöy le

an la ta 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
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Araba kullanan bir insan direksiyonun,

önündeki yolun ve ağaçların kendinden uzakta

olduğunu zanneder. Oysa tüm bu gördükleri,

aynı bir fotoğrafta olduğu gibi, beyninde tek

bir satıh üzerindedir.
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KENDİNİZDEN UZAK OLDUĞUNU SANDIĞINIZ 
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me sa fe his si ni oluş tu rur. 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.

Bu nu da ha iyi an la mak için bir de ney ya pa bi li riz. Ön ce sağ ko lu nu zu iyi ce ile ri

uza tın ve işa ret par ma ğı nı zı kal dı rın. Şim di göz le ri ni par ma ğı nı za odak la yıp sı ray la

sağ ve sol göz le ri ni ka pa tıp açın. İki gö ze fark lı iki gö rün tü gel di ği için par ma ğın ha -

fif çe yer de ğiş tir di ği ni ve ya kay dı ğı nı gö re cek si niz. Şim di iki gö zü nü zü de açıp 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 ni ze yak laş tı rın. Ya kın da olan par ma ğın çift gö rün tü oluş tur du ğu -

nu fark ede cek si niz, bu ise al gı sis te min de uzak ta ki par mak tan fark lı bir de rin lik

oluş ma sı ne de niy le dir. Şim di bu du rum day ken göz le ri ni zi sı ray la ka pa tıp açar sa nız

ya kın da ki par ma ğın da ha faz la yer de ğiş tir di ği ni gö re cek si niz, çün kü iki gö ze dü -

şen gö rün tü le rin far kı art mış tır.

Üç bo yut lu film ya pı lır ken de bu tek nik kul la nı lır; iki fark lı açı dan çe ki len

gö rün tü ay nı ek ran üze ri ne yan sı tı lır. Se yir ci ler renk filt re si ve ya po la ri ze filt re li

özel göz lük ler ta kar lar. Göz lü ğün ca mın da ki filt re ler iki gö rün tü den bi ri ni ya ka lar,

be yin bun la rı bir leş ti rip üç bo yut lu gö rün tü ha li ne ge ti rir. 

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 tu va -

lin de ger çek çi bir de rin lik his si oluş tur ma ya ça lı şan res sam la rın kul lan dı ğı tek ni ğe

çok ben zer. 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, do ku de ği şi mi, doğ ru sal pers pek tif, bo -

yut, yük sek lik ve ha re ket tir. Ör ne ğin do ku de ği şi mi de rin lik his si nin olu şu mun da

son de re ce önem li dir. Üze rin de do laş tı ğı mız yü zey, ör ne ğin bir 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. 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 lar.

Ni te kim ba şa rı lı res sam la rın yap tı ğı re sim le ri 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 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
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kü çük ola rak gö zük me sin den kay nak la nır. Ör ne -

ğin bir man za ra res mi ne bak tı ğı mız 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. Ör ne ğin, 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 lar.

Res sam la rın tab lo la rın da kul lan dık la rı yön -

tem, bey ni miz de mey da na ge len gö rün tü için de

ge çer li dir. Bey ni miz de ki iki bo yut lu bir me kan da

de rin lik, ışık, göl ge ay nı me tod la mey da na ge lir.

Bir gö rün tü de ay rın tı lar, ya ni ışık, göl ge ve 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 gör dü ğü müz 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 son de re ce

kü çük tür! Bü tün o uzak me sa fe ler, uzak ta ki ev ler,

gök te ki yıl dız lar, Ay, Gü neş, ha va da uçan uçak lar,

58 HAYALİN DİĞER ADI: MADDE

Harun Yahya

Bu resimde arkadaki çizgi öndeki çizgiden neredeyse iki

kat daha uzun duruyor. Oysa her iki çizgi de aynı

boydadır. 

Bu örnekte de görüldüğü gibi, çizgilerin kullanımı, 

perspektif, ışık, gölge gibi unsurlar insanların bazı

nesneleri olduğundan farklı görmelerine neden

olabilmektedir. Ama aslında tüm nesneler tek bir yerde,

beynimizdeki görüntü merkezinde algılanmaktadır.



kuş lar gi bi gö rün tü ler bu kü çük me ka na sığ dı rı lır. 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 yü zey üze rin -

de dir.

Ör ne ğin, ufuk ta kay bol mak ta olan bir ge mi, as lın da siz den ki lo met re ler ce

uzak ta de ğil dir. Ge mi si zin bey ni ni zin için de dir. Bak tı ğı nız ca mın per vaz la rı, ca -

mın önün de ki ka vak ağa cı, evi ni zin önün den ge çen yol, de niz ve de niz de yol alan

ge mi de da hil ol mak üze re bey ni niz de ki gör me mer ke zin de, ya ni ay nı iki bo yut lu

me kan da oluş mak ta dır. Na sıl ki bir res sam, bü yük lük kü çük lük gi bi oran la rı,

renk, göl ge ve ışık gi bi mal ze me le ri ve pers pek ti fi kul la na rak, uzak lık his si ni iki

bo yut lu bir tab lo da gös te re bi li yor sa, bi zim

bey ni miz de de ben zer şe kil de, uzak lık al gı sı

olu şur. So nuç ola rak, gör dük le ri mi zi ken di -

miz den uzak ta gi bi al gı la ma mız, gör dük le -

ri miz le ara mız da bir me sa fe ol ma sı bi zi ya -

nılt ma ma lı dır. Çün kü me sa fe de di ğer le ri

gi bi bir al gı dır.
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Derinlik hissini oluşturan unsurlardan

biri de doku değişimidir. Bize yakın olan 

dokular daha detaylı, uzakta kalanlar ise 

daha silik gözükür. Örneğin yandaki

resimde de görüldüğü gibi renk, gölge

ve ışık kullanılarak, düz bir kağıt

üzerinde, üç boyutlu, derinlik hissi olan,

kabarık olduğu izlenimi veren bir doku

oluşturulmuştur. Üstteki resimde tüm

noktalar beyaz olmasına rağmen, siyah

beyaz olarak yanıp sönüyor

görülmektedirler.



Bu sayfalarda görülen resimlerin hepsinde son derece gerçekçi bir derinlik fark

edilmektedir. İki boyutlu bir tuvalin üzerinde gölge, perspektif ve ışık kullanılarak, üç

boyutlu, derinliği olan bir görüntü oluşturulabilmektedir. Ressamın yeteneğine

göre, bu gerçekçilik daha da artmaktadır. Benzer bir durum bizim görme algımız için

de geçerlidir. Çünkü gözün retina tabakasına düşen görüntü iki boyutludur. Ancak

her iki göze düşen görüntü daha

sonra tek bir resim haline getirilir

ve 3 boyutlu, derinliği  olan bir

görüntü olarak beynimizde

algılanır. 

İKİ BOYUTLU BİR ZEMİNDE DERİNLİĞİ OLAN
GÖRÜNTÜ MEYDANA GETİRMEK



Adnan Oktar



Siz mi oda nın için de si niz, oda mı si zin içi niz de?

İnsanların, gördüklerinin beyinlerinde bir algı olduğunu kavramalarını

engelleyen nedenlerden biri de, bedenlerini de bu görüntünün içinde görmeleridir.

“Ben bu odanın içinde olduğuma göre, demek ki bu oda benim beynimde

oluşmuyor” gibi yanlış bir sonuca varmaktadırlar. Onları bu yanlış sonuca götüren

yanılgıları ise kendi bedenlerinin de görüntüsüyle muhatap olduklarını

unutmalarıdır. Nasıl ki, çevremizde gördüğümüz herşey sadece kopya

görüntülerden ibaret ise, kendi bedenimiz de aynı şekilde beynimizde oluşan bir

kopya görüntüdür. Örneğin şu anda oturduğunuz koltukta, boynunuzdan aşağıda

kalan kısmınızı görüyorsunuz. Bu görüntü de diğerleri ile aynı sistemle meydana

geliyor. Elinizi bacağınızın üzerine

koyduğunuzda bu dokunma hissi yine

beyninizde oluşuyor. Yani siz şu anda

beyninizde oluşan bedeninizi görüyor

ve bedeninize dokunduğunuzu

beyninizde hissediyorsunuz.

Be de ni niz de bey ni niz de bir gö rün -

tü ol du ğu na gö re, oda mı si zin içi niz de

siz mi oda nın için de si niz? Bu so ru nun

doğ ru ce va bı nın, “oda si zin içi -

niz de” ol du ğu çok açık tır. Ve siz

bey ni niz de ki oda gö rün tü sü nün

için de ki be de ni ni zin gö rün tü sü nü

gö rür sü nüz.

Bu nu bir ör nek le da ha açık la ya -

lım. Far z e din ki, asan sö rü ça ğır dı nız

ve asan sör gel di ğin de üst kat kom şu -

nuz da asan sö rün için de. Asan sö re bin di -

niz. Ger çek te, siz mi asan sö rün için de si -
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niz, yok sa asan sör mü si zin içi niz de? Ger çek olan şu dur: Asan sör, için de ki kom şu -

nu zun ve ken di be de ni ni zin gö rün tü süy le bir lik te bey ni niz de oluş mak ta dır.

So nuç ola rak biz hiç bir şe yin “için de” ol ma yız. Her şey bi zim içi miz de, ya ni

bey ni miz de olu şur. Gü neş'in, Ay'ın, yıl dız la rın ve ya gök te gi den bir uça ğın biz den

mil yon lar ca ki lo met re uzak lık ta ol ma la rı da bu ger çe ği de ğiş tir mez. Gü neş ve Ay da

ay nı, eli niz de tut tu ğu nuz bu ki tap gi bi si zin bey ni ni zin için de ki kü çü cük gör me

mer ke zi niz de olu şan kopya gö rün tü ler dir.
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Bedeniniz de beyninizde gördüğünüz bir görüntü olduğuna göre, içinde bulunduğunuz oda

mı sizin içinizdedir yoksa siz mi odanın içindesiniz? Bu sorunun cevabı açıktır: Elbette ki oda

sizin içinizde, beyninizdeki görme merkezindedir. 



Yapay Olarak Meydana Getirilen Algılar

Bi lim ya za rı Ri ta Car ter, Map ping The Mind isim li ki ta bın da, “gör mek için göz -

le re ih ti yaç yok tur” di ye rek, bi lim adam la rı ta ra fın dan ger çek leş ti ri len önem li bir

de ne ye yer ver mek te dir. De ney de gör me özür lü ki şi le re, vi deo re sim le ri ni tit re şim -

le re dö nüş tü ren bir ci haz ta kıl dı. Bu ki şi le rin göz le ri nin ya nı na ta kı lan bir ka me ra ise

uya rı la rı bu ki şi nin bey ni ne gön de ri yor du. Böy le ce bu ki şi sü rek li ola rak gör sel dün -

ya dan uya rı ala bi li yor du. Has ta lar bir sü re son ra ger çek ten gö rü yor muş gi bi dav -

ran ma ya baş la dı lar. Ör ne ğin, ci haz lar dan bi rin de gö rün tü yü yak laş tır mak için bir

lens var dı. Bu lens has ta uya rıl ma dan ça lış tı rıl dı ğın da, has ta gö rün tü bü yü ye rek

üze ri ne ge li yor muş gi bi gör dü ğü için iki ko lu ile ken di ni ko ru ma ih ti ya cı his set miş -

tir.14 Bu deneyde de görüldüğü gibi, algılarımızın oluşması için yapay olarak

oluşturulan algılar da yeterli olmaktadır.
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Bir deneyde, görme özürlü kişilerin, gözlerinin yanına takılan bir cihaz ile bazı görüntüler 

görmeleri sağlandı. Bu kişiler cihazdan dış dünyaya ait olmayan, yapay olarak üretilen uyarılar

almalarına rağmen, son derece gerçekçi görüntüler görüyorlardı. Hatta bir cismin üstlerine

doğru geldiğini zannederek, kendilerini korumak için geri çekiliyorlardı.



Rü ya lar da ya şa dı ğı mız “al gı lar dün ya sı”

Bir in san rü ya sı sı ra sın da göz le ri ka pa lı ola rak ya ta ğın da ya tar. An cak bu na

rağ men, ger çek   ha ya tın da kar şı laş tı ğı olay la rın, ya şa dı ğı his le rin, uya rı la rın ta ma -

mı nı rü ya la rın da, ger çek le rin den ayırt edi le me ye cek ka dar ger çek çi ola rak al gı lar.

Bu ger çe ğe, bu ki ta bı oku yan in san la rın ta ma mı biz zat ken di uy ku la rın da sık sık şa -

hit olur lar. Ör ne ğin, ge ce ya ta ğın da ses siz ve sa kin bir or tam da, çev re sin de ikin ci bir

ki şi da hi yok ken ya tan bir in san, rü ya sın da ken di si ni çok ka la ba lık bir me kan da, bir

teh li ke için de gö re bi lir. Can hav liy le bu teh li ke den kaç tı ğı nı, bir du va rın ar ka sı na sı -

ğın dı ğı nı ger çek miş gi bi ya şa ya bi lir. Hat ta rü ya sın da gör dük le ri o ka dar ger çek çi dir

ki, kor ku ve pa nik duy gu su nu ger çek ten teh li ke li bir or tam var mış gi bi ay nı sı ile his -

se der. Her gü rül tü de yü re ği ağ zı na ge lir, kor ku dan tit rer, kal bi hız la atar, ter ler, in -

san be de ni teh li ke an la rın da ne ler his se der se, fi zik sel ola rak ne tep ki ler ve rir se hep -

si ni ay nen ya şar. Oy sa, zih ni nin dı şın da, gör dük le ri nin hiç bi ri nin bir kar şı lı ğı yok -

tur.
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Rüyasında soğuk bir kış sabahı bahçede

oturduğunu gören bir insan, esen rüzgar 

nedeniyle üşüdüğünü, hatta titrediğini 

hissedebilir. Oysa bulunduğu yerde ne 

rüzgar ne de soğuk bir hava vardır. Hatta

çok sıcak bir odada uyumaktadır. Buna 

rağmen üşüme hissini bütün gerçekliği 

ile yaşar. Gerçek dünyada yaşadığı üşüme

hissi ile rüyasında yaşadığı arasında bir 

fark yoktur.
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Rü ya sın da yük sek bir yer den aşa ğı dü şen bir in san da bu nu bü tün vü cu du ile

his se der. Oy sa o an da ya ta ğın da hiç kı pır da ma dan yat mak ta dır. Ya da, rü ya sın da

aya ğı ka yıp su bi ri kin ti si nin içi ne düş tü ğü nü gö ren bir in san, tüm kı ya fet le ri nin ıs -

lan dı ğı nı, çı kan rüz gar ne de niy le üşü dü ğü nü his se de bi lir. An cak bu lun du ğu yer de

ne bir su bi ri kin ti si, ne de rüz gar yok tur. Hat ta çok sı cak bir oda da uyu yor ol ma sı na

rağ men ıs lak lı ğı ve üşü me yi, ay nı uya nık ken ol du ğu gi bi ya şar.

Veya rüyasında maddenin aslı ile muhatap olduğunu iddia eden bir kişi

kendinden son derece emin olabilir. Kendisine “maddenin kopya görüntüsüyle

muhatap olduğunu”, “dış dünyanın aslıyla muhatap olmanın mümkün olmadığını”

anlatan arkadaşının omzuna elini koyarak “Şimdi ben bir hayal miyim? Sen elimi

Bir insan gerçekte evindeki 

kanapesinde huzur içinde 

uyuyorken, rüyasında 

kendisini bir savaşın içinde 

görebilir. Hatta savaşın tüm

gerilimini, korku ve paniğini

son derece gerçekçi olarak 

yaşayabilir. O esnada ise tek

başına, sessiz ve sakin bir 

yerde yatmaktadır. Rüyasında

gördüğü son derece inandırıcı

görüntü ve sesler ise 

beyninde meydana 

gelmektedir.
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omzunda hissetmiyor musun? O zaman nasıl kopya görüntü olabiliyorsun? Ne re -

den çı ka rı yor sun bu id di ala rı? Gel se nin le bir Bo ğaz tu ru ya pa lım, hem bu ko nu yu

ko nu şu ruz, bir de böy le bir ko nu ya ne den ina nı yor sun ba na an la tır sın” di ye bi lir.

De rin le şen uy ku sun da gör dü ğü bu rü ya o ka dar net tir ki, ke yif le ara ba nın kon ta ğı nı

açıp mo to ra ya vaş ya vaş gaz ve rir ve son ra ani den pe da la ba sıp ara ba yı ade ta sıç ra -

tır. Yol da hız la gi der ken ağaç lar ve yol çiz gi le ri sü rat ten ade ta blok bir gö rün tü oluş -

tu rur. Bir yan dan da te miz Bo ğaz ha va sı nı alır. Tam ar ka da şı na iti raz et me ye, o an -

da ya şa dık la rı nın ha yal ol ma dı ğı nı an lat ma ya ha zır la nır ken sa ati nin zi liy le uya nır.

An cak ne il ginç tir ki, rü ya sın da gör dük le ri nin ha yal ol du ğu na iti raz eden bu in san,

uya nık ken de gör dük le ri nin zih nin de olu şan kop ya gö rün tü ler ol du ğu nu an la tan

bir ar ka da şı ya nın da ol sa, ona da ay nı şe kil de iti raz ede cek tir.

İnsan aslında güven içinde evinde uyurken,

rüyasında lunaparkta hızla dönen vagonlara

bindiğini görebilir. Vagonların hızını, zaman

zaman ters döndüğünü, esen rüzgarı

gerçeğinin aynısı gibi hissedebilir.



Harun Yahya
Rüyası sırasında

maddenin aslını

gördüğünü iddia eden

kişi, “maddenin hayal

olduğunu” anlatan

arkadaşının omzuna

elini koyar ve “Şimdi

ben bir hayal miyim?

Sen elimi omzunda

hissetmiyor musun? O

zaman nasıl hayal

olabiliyorsun?” der. 

Sonra arkadaşını

arabasıyla dolaşmaya

çağırır. “Gel seninle

bir Boğaz turu

yapalım. Hem sen

böyle şeyleri nereden

çıkarıyorsun, onu

anlatırsın” der.

Gördüğü bu rüya o

kadar nettir ki,

keyifle arabanın

kontağını açıp

motora yavaş yavaş

gaz verdiğini ve

arabayı sıçratarak

kaldırdığını aslının

aynısı gibi görür ve

hisseder. 



Adnan Oktar

Tam arkadaşına itiraz etmeye, o anda yaşadıklarının hayal olmadığını anlatmaya hazırlanırken 

saatinin ziliyle uyanır. Uyandığında ise, bir an önce gerçekliğinden emin olduğu olayların ve 

görüntülerin aslında bir rüya olduğunu anlar. Peki ya bu insan şu anda da biraz sonra

uyanacağı başka bir rüyanın içinde ise? 

Arkadaşıyla Boğazda

giderken, denizin

kokusunu, dalgaların

sesini, hafif esen rüzgarı

gerçekmiş gibi

hissetmektedir. 

Yolda hızla giderken

ağaçlar ve yol çizgileri

süratten blok bir

görüntü oluşturur ve

arabanın yanından

hızla akıp geçer. Bu

görüntülerin gerçek

hayatında

gördüklerinden hiçbir

farkı yoktur.



İn san lar rü ya la rın dan uyan dık la rın da o ana ka dar gör müş ol duk la rı nın ha -

yal ol du ğu nu an lar lar, ama “uyan ma” gö rün tü süy le baş la yan ve adı na “ger çek

ha yat” de dik le ri ha ya tın bir ha yal ola bi le ce ğin den ne den se hiç kuş ku lan maz lar.

Oy sa, “ger çek ha ya tı mız” de di ği miz gö rün tü le ri al gı la yış şek li miz, rü ya la rı mı zı

al gı la yış şek li miz le ta ma men ay nı dır. Her iki si ni de zih ni miz de gö rü rüz. Ve rü -

ya la rı mız dan uyan dı rıl ma dı ğı mız sü re ce, on la rın bir ha yal ol du ğu nu an la ma yız.

An cak uyan dı ğı mız za man “de mek ki gör dük le rim bir rü yay mış” de riz. Öy le ise

şu an da gör dük le ri mi zin bir rü ya ol ma dı ğı nı na sıl is pat la ya bi li riz? Sa de ce he -

nüz uyan dı rıl ma mış ol du ğu muz için, için de bu lun du ğu muz anı ger çek zan ne di -

yor ola bi li riz. Her ge ce gör dü ğü müz rü ya lar dan da ha uzun sü ren bu rü ya dan

bir gün uyan dı rıl dı ğı mız da, bu ger çek le kar şı la şa cak ola bi li riz. Ve bu nun ak si ni

söy le ye rek is pat la ya bi le ce ği miz hiç bir de li li miz yok tur. 

Dün ya ha ya tı nın bir rü ya gi bi ol du ğu, bu rü ya dan “bü yük bir uya nış” ile uya -

nıl dı ğın da an cak in san la rın rü ya gi bi bir alem de ya şa dık la rı nı an la ya cak la rı, İs lam

alim le ri ta ra fın dan da di le ge ti ri len bir ger çek tir. Üs tün il mi ne de niy le Şeyh-i Ek ber

(En Bü yük Şeyh) ola rak anı lan bü yük İs lam ali mi Muh yid din Ara bi, bir sö zün de,

Peygamber Efendimiz (sav)'in bir ha di si ni ak ta ra rak, dün ya ha ya tı nı rü ya la rı mı za

şöy le ben zet miş tir:

Haz re ti Mu ham med Aley his se lam “in san lar uy ku da dır, öl dük le ri va kit uya nır lar”

bu yur muş tur. De mek ki, dün ya ha ya tın da gör dü ğü şey ler uyu yan kim se nin rü ya sın -

da gör dü ğü şey ler gi bi dir. Ya ni ha yal dir.15

Bir ayet te ise Al lah in san la rın kı ya met gü nün de tek rar di ril til dik le rin de şöy le

di ye cek le ri ni bil di r mek te dir:

De miş ler dir ki: “Ey vah lar bi ze, uy ku ya-bı ra kıl dı ğı mız yer den bi zi kim

di ril tip-kal dır dı? Bu, Rah man (olan Al lah)ın va'det ti ği dir, (de mek ki)

gön de ri len (el çi)ler doğ ru söy le miş”. (Ya sin Su re si, 52)

Ayet te de gö rül dü ğü gi bi, in san lar kı ya met gü nü ay nı bir rü ya dan uya nır gi bi

uyan mak ta dır lar. Bir in san, ağır bir uy ku ya dal dı ğı ve rü ya gör dü ğü sı ra da ani den

uyan dı rıl dı ğın da ken di si ni uyan dı ra nın kim ol du ğu nu na sıl sor gu lar sa, bu in san lar

da ay nı şe kil de ken di le ri ni ki min uyan dır dı ğı nı sor mak ta dır lar. Bu ayet te de dik kat
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Peki 

rüyanızdan

hiç

uyanmadan

yaşamaya 

devam 

etseniz, rüya

içinde 

yaşadığınızın,

gördüklerinizin

hiçbirinin aslı ile 

muhatap olmadığınızın

farkına varabilir misiniz? 

Kesinlikle hayır. Uyanıp, kendinizi yatağınızda uyuyorken bulmadığınız sürece, 

hiçbir zaman rüyada olduğunuzu anlayamazsınız ve koskoca bir ömrü gerçek 

hayatınızı yaşadığınızı zannederek geçirirsiniz. Öyle ise, gerçek hayat dediğimiz hayatımızın

da bir rüya olmadığını nasıl ispatlayabiliriz? Bir gün bu gördüğümüz hayattan çıkıp kendimizi

bambaşka bir yerde, bu hayatımıza dair görüntüleri izlerken bulmayacağımıza dair bir 

bilgimiz var mıdır?

HA YA TI NI ZI, RÜ YALARINIZ Gi Bİ BAM BAŞ KA
BİR YER DE İZ Lİ YOR OLA Bİ LİR Sİ NİZ

Rüyasında kahve içen bir insan, kahvenin şekerini, kıvamını, içindeki sütün tadını, gerçekten kahve

içiyormuş gibi hisseder. Ancak ortada ne kahve ne de içecek birşey vardır. Ne var ki, rüyasında kahve

içen bir insana biri gelip, “şu anda rüyadasın ve bu kahve aslında bir görüntü” dese, hemen itiraz

eder. “Görüntü olur mu? Bak sıcaklığını hissediyorum. Birden içince dilim yanıyor. Hatta kahveyi

içince susuzluğum geçti. Görüntü olsa susamamı geçirir miydi?” der. İçtiğini sandığı kahvenin aslında

beyninde oluşan bir görüntü olduğunu, içerken hissettiği sıcaklık, susuzluk gibi hislerin de yine

beyninde oluşan algılar olduğunu ancak uykusundan uyandıktan sonra anlar.

Rüyalarımızda yaşadıklarımızla, gerçek
hayatta yaşadıklarımız aynı mantıkla oluşur.
Rüyalarımız nasıl zihnimizde yaşanıyor ise,
gerçek hayatımız da zihnimizde yaşanır.
Rüyalarımıza “hayal” dememizin tek nedeni,
sabah uyandığımızdabedenimiziyatağımızda
bulmamız ve “demek ki ben yatıyordum ve
bunları rüyamda gördüm” sonucuna
varmamızdır.



çe kil di ği gi bi dün ya ha ya tı gör dü ğü müz bir rü ya gi bi dir ve her in san bu rü ya dan

uyan dı rı la cak ve ger çek ha ya tı olan ahi ret ha ya tı na da ir gö rün tü le ri gör me ye baş la -

ya cak tır.

Yapay olarak oluşturulan dünyalara diğer
örnekler

“Dış dün ya” ol ma dan, al gı la rın çok ger çek -

çi ola rak ya şa na bi le ce ği ne da ir gü nü müz tek -

no lo ji sin de de çok önem li ör nek ler bu lun mak -

ta dır. Özel lik le son yıl lar da bü yük bir ge liş me

gös te ren “sa nal ger çek lik” kav ra mı, bu ko -

nu da fi kir ve ri ci dir.

Sa nal ger çek lik, en ba sit şek liy le, bil gi -

sa yar da can lan dı rı lan üç bo yut lu gö rün tü le -

rin, ba zı ay gıt la rın yar dı mıy la in san la ra “ger çek bir

dün ya” gi bi gös te ril me si dir. Bu gün bir çok alan da fark -

lı amaç lar la kul la nı lan bu tek no lo ji ye, bu ne den le “ya -

pay ger çek lik”, “sa nal dün ya lar”, “sa nal or tam lar” gi bi

isim ler de ve ril mek te dir. 

Sa nal ger çek li ğin en önem li özel li ği, özel alet ler kul la nan

bir ki şi nin gör dü ğü gö rün tü yü ger çek zan net me si hat ta ken di si -

ni bu gö rün tü ye kap tır ma sı dır. Bu ne den le son yıl lar da sa nal

ger çek lik ifa de si nin İn gi liz ce kar şı lı ğı nın ba şın da “im mer si -

ve” ke li me si de kul la nıl mak ta dır ve bu ke li me nin an -

la mı “dal mak, kap tır mak”tır.

(Im mer si ve Vir tu al Re ality:

Kap tı ran Sa nal Ger çek lik)

Sa nal bir dün ya
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oluş tur mak için kul la nı lan alet ler; gö rün tü sağ la yan bir ek ra nı olan kask, do kun -

ma his si ve ren elekt ro nik bir el di ven gi bi alet ler dir. Kas kın için de ki bir alet ise sü -

rek li ola rak ba şın ha re ket le ri ni ve açı sı nı kont rol ede rek gö rün tü nün, ba şın açı sı

ve du ru şu ile oran tı lı ola rak ek ra na gel me si ni sağ lar. Ba zen bir oda bü yük lü ğün -

de ki bir kü bün tüm du var la rı na ve ze mi ni ne ste reo gö rün tü ler yan sı tı lır ve bu

oda ya gi ren ki şi ler, tak tık la rı ste reo göz lük ler le, oda da do la şıp ken di le ri ni bam -

baş ka me kan lar da, ör ne ğin bir şe la le ke na rın da, bir da ğın zir ve sin de, de ni zin or ta -

sın da ki bir ge mi nin gü ver te sin de gü neş le nir ken gö re bi lir ler. Ba şa ta kı lan kask lar

73Dünya Hayatının Beynimizdeki Kopyasıyla 
Muhatap Olduğumuz Teknik Bir Gerçektir 

Sanal gerçeklik için kullanılan

simülatörler. Yukarıdaki 

resimdeki kişi kullandığı 

cihazlar nedeniyle, hareketli

bir suya dokunduğunu 

sanmaktadır. Alttaki kişiler

ise kendilerini, gösterilen 

filmin kahramanları olarak 

izlemekte ve yaşadıklarından

dolayı heyecan 

duymaktadırlar. 



Günümüzde ilerleyen teknoloji

ile birikte simülatör denen 

sistemler pek çok alanda 

kullanılmaya başlandı.

Gözlüklü bir başlık ve eldiven

ile, bunları kullanan kişiye çok

farklı 

görüntüler üç boyutlu olarak

gösterilmekte ve bu kişi 

kendisini bu görüntünün içinde

zannetmektedir. 

Araba tasarımcıları,

yeni araba

modellerini sanal

ortamlarda

denemektedirler. 

SANAL ORTAMLARDA OLUŞTURULAN DÜNYALARSANAL ORTAMLARDA OLUŞTURULAN DÜNYALAR
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Bu teknolojinin 

kullanıldığı alanlardan

biri de pilot

eğitimidir. Küçük bir

kabinin 

içinde bulunan kişiler

bu aletler sayesinde

kendilerini gerçekten

bir uçak kullanırken,

gökyüzünde uçarken

veya havaalanına 

iniş yaparken 

görebilmekteler. 



üç bo yut lu, de rin lik ve me kan al gı sı olan gö rün tü ler oluş tu rur lar. Gö rün tü ler in -

san bo yut la rı ile oran tı lı ola rak ve ri lir ve el di ven gi bi ba zı alet ler le do kun ma his si

sağ la nır. Böy le ce bu alet le ri kul la nan ki şi gör dü ğü sa nal dün ya da ki eş ya la ra do -

ku na bi lir, on la rın yer le ri ni de ğiş ti re bi lir. Bu me kan lar da in sa nın gör dü ğü gö rün -

tü de ki ses ler de son de re ce inan dı rı cı dır. Ses her yön den, fark lı de rin lik le re sa hip

ola rak ve ri le bil mek te dir. Ba zı uy gu la ma lar da, dün ya nın çok fark lı yer le rin de ki

bir kaç ki şi ye ay nı sa nal or tam gös te ri le bil me kte dir. Böy le ce ör ne ğin dün ya nın

fark lı ül ke le rin den, hat ta fark lı kı ta la rın dan üç in san, ken di le ri ni di ğer le ri ile bir -

lik te bir sü rat mo to ru na bi ner ken gö re bi lir ler.

Sa nal dün ya nın oluş tu rul ma sı için ge rek li olan alet ler de kul la nı lan sis tem, beş

du yu muz için ge çer li olan sis tem le ay nı dır. Ör ne ğin, kul la nı cı nın eli ne tak tı ğı el di -

ve nin için de ki me ka niz ma nın et ki siy le, par mak uç la rı na ba zı sin yal ler ve ri lir ve bu

sin yal ler be yi ne ile ti lir. Be yin bu sin yal le ri yo rum la dı ğın da bu ki şi, çev re sin de hiç

ol ma dı ğı hal de ipek bir ha lı ya ve ya yü ze yin de bir çok gi rin ti ve çı kın tı bu lu nan,
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Michigan Üniversitesi'nde geliştirilen bir teknikle doktor adayları ve özellikle

acil servis personeli yapay bir ameliyathane ortamında eğitilmektedir. Bu

uygulamanın ilk aşamasında, bir odanın zeminine ve duvarlarına

ameliyathane ile ilgili görüntüler yansıtılmaktadır. Yandaki sayfada görülen

ameliyathane ortamında üç doktor dışındaki tüm görüntüler, hasta da dahil

olmak üzere sanaldır. Simülatör cihazları i le, doktor adayları i lk

ameliyatlarını sanal bir ameliyathanede, sanal hastalara yapmaktadırlar. 



YAPAY AMELİYATHANEDE YAPAY AMELİYATYAPAY AMELİYATHANEDE YAPAY AMELİYAT



ka ba rık de sen li bir va zo ya do kun du ğu nu his se de bil mek te dir. 

Sa nal ger çek li ğin kul la nıl ma ya baş lan dı ğı önem li alan lar dan bi ri tıp tır. Mic hi -

gan Üni ver si te si'nde ge liş ti ri len bir tek nik le dok tor aday la rı ve özel lik le acil ser vis

per so ne li ya pay bir ame li yat ha ne or ta mın da eği til mek te dir. Bu uy gu la ma da, bir

oda nın ze mi ni ne ve du var la rı na ame li yat ha ne ile il gi li gö rün tü ler, ame li yat ha ne nin

or ta sı na ise bir ame li yat ma sa sı ve bir “has ta”nın gö rün tü sü yan sı tıl mak ta dır. Dok -

tor aday la rı ise üç bo yut lu göz lük le ri ni ta ka rak bu sa nal has ta üze rin de ame li ya ta

baş la mak ta dır lar. Re sim ler de de gö rül dü ğü gi bi, bu res mi gö ren bir in san, han gi si -

nin ger çek han gi si nin sa nal ol du ğu nu an la ya ma ya cak tır.

Bu ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi, ya pay uya rı lar la bir in sa na ger çek ol ma yan

bir dün ya ger çek gi bi gös te ri le bil mek te dir. Son yıl lar da çe ki len ba zı ün lü film le rin

bu ko nu yu ele al ma sı da son de re ce dik kat çe ki ci dir. Ör ne ğin, The Mat rix isim li

Holly wo od fil min de, fil min iki kah ra ma nı, bir kol tuk ta ya tar va zi yet te iken si nir sis -

tem le ri ne bir bil gi sa yar bağ lan dı ğın da ken di le ri ni bam baş ka me kan lar da gör mek te -

dir ler. Bir sah ne de, uzak do ğu spor la rı ya par ken bir baş ka sah ne de ise ken di le ri ni

bam baş ka kı ya fet ler için de çok ka la ba lık bir cad de de yü rür ken bul mak ta dır lar. Fil -

min kah ra ma nı, ya şa dık la rı nın ger çek çi li ği kar şı sın da bun la rın bir bil gi sa yar ta ra -

fın dan oluş tu ru lan gö rün tü ler ol du ğu na ina na ma dı ğı nı söy le di ğin de ise, bil gi sa yar
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Arnold Schwarzenegger'in başrolünü oynadığı Total Recall isimli filmde ise, başrol oyuncusu

gerçek hayatı sandığı yaşamının aslında beynine yüklenmiş olan bilgilerden oluştuğunu

anlamaktadır. Ancak hangisi gerçek, hangisi hayal ayırt edememektedir.

Maddenin gerçeği konusunun gündeme getirilmesi ve birçok vesile ile dünyaya

anlatılmasıyla yaşanan dikkat çekici gelişmelerden biri, birçok Hollywood

filminin içeriğinde bu önemli gerçeğe yer verilmesi olmuştur.

1 2 3

MADDENİN GERÇEĞİ KONUSU FİLMLERDE



Bu kişi daha sonra, gerçek hayatı zannettiği hayatının da aslında bir bilgisayar programı

olduğunu, o güne kadar gerçek sandığı herşeyin, şirketinin, makamının, arabasının, dostlarının

tümünün bir hayal olduğunu anlar. Gerçekte 2000 yılından çok daha ileri bir zamanda yaşamakta

ve tüm bu hayatını bir simülatörde izlemektedir. Filmde asıl olarak vurgulanan konu ise, hayal

olarak yaşananların gerçek sanılan hayattan ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olabilmesidir.

Bu kişi kendini bir anda 1937 yılının ortamında bulur. Binalar, arabalar, kıyafetler tamamen o yıla

özgüdür. Bu kişiyi şaşırtan ise, her iki yaşamının da birbiri ile aynı gerçeklikte olmasıdır. İkisinde

de suyun ıslaklığını, dışarıdaki rüzgarı, karşılaştığı olaylarda hissettiği korku ve heyecanı tüm 

gerçekliği ile yaşamaktadır. 

Bu bilgisayar programına bağlanan kişi, bir yatağa uzanır ve beynine bu programdaki bilgiler ve

1937 yılının yaşandığı sanal dünyadaki kimliği ile ilgili ayrıntılar yüklenir. Örneğin bu kişi 2000

yılında yaşayan Douglas Hall isimli, zengin ve başarılı bir bilgisayar şirketi yöneticisi iken,

hafızasına 1937 yılında yaşayan John Ferguson isimli bir banka veznedarının bilgileri

yüklenmektedir. 

Bu karelerin alındığı 13. Kat isimli filmin konusu özetle şöyledir: Filmin iki başrol oyuncusu,

bilgisayar ile, sanal bir dünya meydana getirmişlerdir. Bu sanal dünyada 1937 yılı

canlandırılmaktadır. Gerçekte ise, bu kişiler 2000 yılında yaşamaktadırlar. 
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Bilgisayar programı yüklendikten sonra, gerçekte başka bir yerde, kötü giysiler ile, oldukça eski bir

koltukta oturan bu kişi, kendisini bambaşka kıyafetlerle bambaşka bir yerde görür. Kötü

görünümlü giyisileri değişmiştir, saçı uzamıştır. Aslında oturmakta olduğu simülatörün

koltuğundaki görüntüsünden tamamen farklı bir görünüme sahiptir. 

Bu kişi, gördüklerinin hayal olamayacak kadar gerçekçi olmasından dolayı gerçeği kabullenmek

istemez ve koltuğa dokunarak “Bu gerçek değil mi?” diye sorar. Aldığı cevap ise şöyledir: “Gerçek

nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiğin, koklayıp, tadıp, görebildiğin şeylerden söz

ediyorsan, “gerçek” beyine iletilen elektrik sinyallerinin yorumlanmasıdır.”
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The Mat rix filminde ise, başrol oyuncusu, o güne kadar cam bir fanusun içinde beynine verilen

elektrik sinyallerinden oluşan hayali bir dünyada yaşadığını anlar. Kendisini bir bilgisayar 

programcısı zannederken, gerçekte yukarıda görülen mekanda uyumaktadır. Yani hayatı sandığı

herşey gerçekte algılardan oluşmaktadır.

Filmde, başrol oyuncusunun beynine bilgisayar kablosu bağlanır ve bu kablo aracılığı ile beynine

bazı programlar yüklenir. 

4 5 6
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Kendisine bildiği dünyanın tamamının bir simülasyondan oluştuğu gösterilir. Buna gördüğü her

ayrıntı dahildir. Arabalar, şehir gürültüsü, trafik, gökdelenler, okyanus, insanlar, kısacası herşey

sadece bilgisayar programı ile zihninde meydana gelen bir canlandırmadan ibarettir.

Ona gerçekleri gösteren kişi, bir hayal dünyasında yaşadığını ve yaşadıklarını gerçek sandığını

söyler. Dünyanın o anki gerçek hali ise bambaşkadır. Yıkılmış, harap olmuş bir dünya vardır.

Gördüğü gökdelenler, modern görünüm, arabalar ve diğerleri ise zihnindeki algılardır sadece. 
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Bugüne kadar gerçek olduğunu sandığı tüm tarihin de hayal olduğunu ve aslında bambaşka bir

zamanda yaşadığını öğrenir. 

The Matrix filminden bir başka sahne. Bu sahnedeki kişi, tüm hayatının bir bilgisayar programı

tarafından beyninde gösterildiğini bilmektedir. Bu nedenle yediği bifteğin lezzetinin gerçekte

var olmadığını, bunu sadece beyninde algıladığını söylemekte ancak yine de bu lezzetten

gerçekmiş gibi zevk aldığını belirtmektedir. 

1 2 3

1 2 3



ta ra fın dan gö rün tü don du rul mak ta ve bu ki şi ger çek san dı ğı dün ya nın as lın da bir

gö rün tü ol du ğu ko nu sun da ik na edil mek te dir.

Sonuç olarak günümüz teknolojisi ile, yapay uyarılar ile yapay görüntüler,

diğer bir deyişle yapay bir dünya oluşturmak mümkündür. Bu yapay görüntülerin

gerçeklerinden hiçbir farkı olmadığı, deneyen kişiler tarafından ifade edilmektedir.

O halde, biz de her an gördüğümüz “yaşam görüntüsü”nde muhatap

olduklarımızın mutlaka “asılları” olduğunu iddia edemeyiz. Çünkü bu

algılarımızın nedeni çok daha farklı bir kaynak olabilir.

Hip no zun gös ter di ği önem li ger çek

Ya pay uya rı lar la bir dün ya oluş tu ru la bi le ce ği ger çe ği ne ve ri le bi le cek en iyi ör -

nek ler den bi ri de hip noz tek ni ği dir. Bi lin di ği gi bi hip noz da, hip no ti ze edi len ki şi ye

bir di zi tel kin ya pı lır ve bu ki şi nin, ger çe ğin den ayırt edi le me ye cek de re ce de inan dı -

rı cı bir ta kım olay la rı ya şa ma sı sağ la nır. Söz  ko nu su ki şi, bu lun du ğu oda da ol ma yan

gö rün tü le ri, ki şi le ri ve ya man za ra yı gö rür, ses le ri du yar, ko ku la rı ve tat la rı alır. Bu

sı ra da ya şa dı ğı olay lar dan do la yı se vi nir, üzü lür, he ye can la nır, sı kı lır, en di şe le nir,

te laş la nır. Hat ta hip noz al tın da ki ki şi nin ya şa dı ğı olay la rın et ki le ri dı şa rı dan fi zik sel

ola rak da iz le ne bi lir; ya pı lan tel kin le doğ ru oran tı lı ola rak ki şi de na bız ar tı şı, tan si -

yon ar tı şı, cil din de kı za rık lık oluş ma sı, ate şi nin yük sel me si, mev cut ağ rı yı ve ya acı -

yı his set me me si gi bi be lir ti ler mey da na ge le bil mek te dir.16

Ör ne ğin hip noz uy gu la nan bir de ney de, bir ki şi ye bir has ta ne de bu lun du ğu ve

bu has ta ne nin 10. ka tın da öl mek üze re olan bir has ta ol du ğu söy len miş ve an cak

ken di si nin hız lı bir şe kil de elin de ki ila cı ye tiş ti rir se ha ya tı nın kur tu la bi le ce ği tel kin

edil miş tir. Bu ki şi hip noz sı ra sın da ki tel ki nin et ki siy le, son de re ce hız lı ola rak 10 ka tı

çık ma ya baş la dı ğı nı san mış tır. Bu sı ra da ne fes ne fe se kal mış, iyi ce yo rul du ğu için

de ne fe si ni kont rol ede me ye cek ha le gel miş tir. Bu nun üze ri ne ar tık en üst ka ta gel -

di ği, ila cı ye tiş tir di ği söy len miş ve ra hat bir ya ta ğa uza na bi le ce ği tel kin edil miş tir.

Ve böy le ce hip noz uy gu la nan ki şi ra hat la ma ya baş la mış tır.17 Hip noz ya pı lan ki şi,

ken di si ne tel kin edi len me ka nı ve or ta mı tüm ger çek li ğiy le ya şa ma sı na rağ men, or -

ta da ne bah se dil di ği gi bi bir me kan, ne in san lar, ne de olay lar var dır.

Bir di ğer de ney de ise nor mal bir oda da bu lu nan ki şi ye bir ha mam da ol du ğu ve

ha ma mın çok sı cak ol du ğu tel kin edil miş, ar dın dan bu ki şi aşı rı de re ce de ter le me ye
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baş la mış tır.18 Bu ra da çok önem li bir nok ta dik kat çek mek te dir. İn san vü cu dun da

ter le me nin oluş ma sı için ba zı et ki le rin mey da na gel me si ge re kir. Bu hip noz ola yın -

da kar şı mı za çı kan ger çek ise şu dur: Hip no ti ze edi len ki şi, dı şa rı da ter le me ye se -

bep ola cak hiç bir et ken bu lun ma dı ğı hal de ter le miş tir. Bu ör nek açık ça gös ter mek -

te dir ki, bir me kan da bu lun mak ya da bir or ta mı his set mek için o or ta mın ya da

me ka nın aslıyla muhatap olmak şart değildir. Suni uyarılar veya telkin yoluyla,

benzer etkilerin oluşturulması mümkündür.

Ulu sal Hip no te ra pi Der ne ği, Ulu sal Psi ko te ra pist ler Der ne ği, Pro fes yo nel Hip no te ra -

pist ler Mer ke zi, Hip no te ra pi Araş tır ma Der ne ği gi bi bir çok ku ru lu şun üye si olan İn gi liz

hip no te ra pi uz ma nı Ter ren ce Watts da, bir ma ka le sin de, hip noz sı ra sın da geç miş te -

ki bir ola yı ha tır la ya rak an la tan ki şi ler de, an lat tık la rı olay la bağ lan tı lı ola rak ba zı fi -

zik sel de ği şim ler göz len di ği ni be lirt mek te dir. Ör ne ğin ki şi nin an lat tı ğı olay da, ne fes
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Bu kişi hipnoz sırasındaki 

telkinin etkisiyle, son derece

hızlı olarak 10 katı çıkmaya

başladığını sanmıştır. Bu 

sırada nefes nefese kalmış,

iyice yorulduğu için de 

nefesini kontrol edemeyecek

hale gelmiştir. Hipnoz yapılan

kişi, kendisine telkin edilen

mekanı ve ortamı tüm 

gerçekliğiyle yaşamasına 

rağmen, ortada ne 

bahsedildiği gibi bir mekan,

ne insanlar, ne de olaylar 

vardır.



ala ma ma du ru mu oluş muş sa, ola yı hip noz al tın da an lat tı ğı sı ra da yi ne ne fe si da ral -

mak ta, hat ta bir sü re için ta ma men dur mak ta dır. Watts, hip noz al tın day ken kü çük -

ken dö vül dü ğü bir anı an la tan ki şi nin yü zün de to kat iz le ri nin be lir di ği ni be lirt mek -

te dir. Ay rı ca Watts bu nun bir gi zem ol ma dı ğı nı, vü cu dun acı al gı sı na tep ki ver di ği -

ni be lirt mek te dir.19

Hip noz uy gu la ma la rın da gö rü len en çar pı cı ör nek ler den bi ri de, hip noz ya pı lan

ki şi nin cil din de tel kin so nu cu ya ra lar da hi olu şa bil me si dir. Ör ne ğin Pa ul Thor sen

isim li bir araş tır ma cı, hip noz al tın da ki bir ki şi nin ko lu na sa de ce bir ka le min ucu nu

değ dir miş ve bu nun kız gın bir şiş ol du ğu nu tel kin et miş tir. Kı sa bir sü re son ra ka le -

min ucu nun değ di ği nok ta da bir ya nık ka bar cı ğı be lir miş tir. Yi ne ay nı araş tır ma cı,

An ne O. isim li ki şi ye, hip noz es na sın da

ko lu nun A har fi şek lin de ka nır tır ca sı na

çi zil di ği ni tel kin et miş tir. Baş ka hiç bir

şey ya pıl ma dı ğı hal de, o böl ge de A

har fi şek lin de kı za rık lık be lir miş tir.20

Bo ur ru ve Bu rot isim li araş tır ma cı lar

ise, hip noz al tın da ki bir ki şi ye ko lu nun

ke sil di ği ni tel kin ede rek, yu mu şak bir

ka lem le çi zi len ha fif bir çiz gi nin ar dın -

dan kan sız dı ğı nı gör müş ler dir.21

J. A. Had fi eld ise, hip no ti ze et ti ği

bir de niz ci ye, ko lu na kız gın bir de mir

bas tı ğı nı ve o böl ge nin ya na ca ğı nı söy -

le miş tir. Hal bu ki, sa de ce par ma ğı nın

ucu nu şöy le bir do kun muş tur. Ar dın -

dan da üze ri ni sar mış tır. 6 sa at son ra

sar gı lar açıl dı ğın da, o böl ge de ger çek -

ten ha fif bir kı za rık lık ve ka ba rık lık gö -

rül müş tür. Had fi eld, “er te si gün ka ba -

rık hay li bü yü müş tü ve tıp kı ya nık ye ri

gi bi su top la mış tı” di ye be lirt miş tir.22

84 HAYALİN DİĞER ADI: MADDE

Harun Yahya

Hipnozla cilt hastalıklarının düzeltildiği

bilinen bir gerçektir. Yukarıdaki resimde,

hipnozla tedavi edilmeden önceki yaralar

görülmektedir. Altta ise, hipnozla tedaviden

sonra yaraların iyileştiği gözlemlenmektedir.

(D. Waxman, Hypnosis, s. 113)



Hip noz sı ra sın da in san vü cu dun da mey da na ge len bu de ği şik lik ler, gör me,

duy ma, do kun ma, işit me, acı, ağ rı gi bi al gı la rı mı zın oluş ma sı için dış dün ya ya ih ti -

ya cı mı zın ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ör ne ğin dış dün ya da kız gın bir de mir ol ma -

ma sı na rağ men, bu tel ki ni alan ki şi nin ko lun da ya nık izi olu şa bil mek te dir. 

Tüm bu ör nek ler den de an la şıl dı ğı gi bi, hem gö rün tü nün na sıl oluş tu ğu nu in -

ce le di ği miz de, hem tek no lo jik ge liş me le ri ta kip et ti ği miz de, hem de hip noz gi bi tel -

kin yön tem le ri ni bu bil gi le re ek le di ği miz de or ta ya ke sin bir ger çek çık mak ta dır: İn -

san, öm rü bo yun ca be de ni nin dı şın da ki bir dün ya da ya şa dı ğı nı zan ne der. Hal bu ki

dün ya de di ği miz her şey al gı mer kez le ri mi ze ula şan sin yal le ri bey ni mi zin yo rum la -

ma sı dır. Ya ni biz bey ni mi zin için de olu şan dün ya dan baş ka bir dün yay la hiç bir za -

man mu ha tap ola ma yız. Dı şı mız da ne var bu nu as la bi le me yiz. Beyne ulaşan

sinyallerin kaynağının orjinalinin ne olduğunu da bilemeyiz. Bugün bu konu, en

temel bilimsel kitaplarda yer alan ve lise çağlarından itibaren insanlara öğretilen,

kesin bir gerçektir. Sorun, insanların bu gerçek üzerinde düşünmemeleridir.

Tüm Bu Al gı la rı Ya şa yan Kim? 

Buraya kadar olan bölümlerde, yaşantımıza ait tüm algıların beynimizde

oluştuğunu inceledik. Bu noktada, biraz dikkatli düşünen her insanın soracağı çok

önemli bir soru ile karşılaşırız. 

Bi lin di ği gi bi, gö zü müz de ki hüc re ler den ge len elekt rik sin yal le ri, bey ni miz de

gö rün tü ye çev ri lir. Ör ne ğin, be yin, gör me mer ke zi ne ge len ba zı elekt rik sin yal le ri ni

bir ay çi çe ği tar la sı ola rak yo rum lar. Öy le ise gö ren göz de ğil dir. 

Pe ki, gö ren göz le ri miz de ğil se, bey nin ar ka kıs mın da, kap ka ran lık bir me kan -

da, bir gö ze, re ti na ya, mer ce ğe, göz si nir le ri ne, göz  be be ği ne ih ti yaç duy ma dan,

elekt rik sin yal le ri ni ren ga renk bir ay çi çe ği tar la sı ola rak gö ren, bu gör dü ğü man za -

ra dan zevk alan kim dir? 

Ve ya hiç bir se sin gi re me di ği be yin de, bir ku la ğa ih ti yaç duy ma dan, elekt rik

sin yal le ri ni en ya kın dos tu nun se si ola rak du yan, bu se si duy du ğun da se vi nen,

duy ma yın ca öz le yen kim dir? 

Bey nin için de bir ele, par mak la ra, kas la ra ih ti yaç duy ma dan ke di si nin tüy le ri ni

ok şa dı ğı nı his se den kim dir? 
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Sı cak lık, so ğuk luk, kı vam, bi çim, de rin lik, uzak lık gi bi do kun ma du yu la rı nı as -

lı nın ay nı sı ola rak be yin de kim ya şa mak ta dır? 

Hiç bir ko ku nun gi re me di ği bey nin için de, li mon, la van ta, gül, ka vun, kar puz,

por ta kal, ız ga ra ko ku su nu ay nı sı ile kok la yan ve ız ga ra nın ko ku su nu duy du ğun da

iş tah la nan kim dir? 

Bu ra ya ka dar sü rek li al gı la rı mı zın bey ni miz de mey da na gel di ğin den bah set tik.

Öy le ise, bey nin için de olu şan bu gö rün tü le ri, bir te le viz yon ek ra nın dan iz ler gi bi iz -

le yen, iz le dik le ri ile se vi nen, üzü len, he ye can la nan, hoş nut luk du yan, te laş la nan, me -

rak eden kim dir? Tüm gör dük le ri ni ve his set tik le ri ni yo rum la ya cak bi linç ki me ait tir? 

Ha ya tı bo yun ca, kap ka ran lık, ses siz ka fa ta sı nın için de ken di si ne gös te ri len gö -

rün tü le ri iz le yen, dü şü nen, so nuç çı ka ran, ka rar ve ren bi linç sa hi bi var lık kim dir? 

Bü tün bun la rı al gı la yan, bi lin ci mey da na ge ti ren var lı ğın, şu ur suz atom la rın

oluş tur du ğu, su, yağ pro te in gi bi mad de ler den mey da na ge len be yin ola ma ya ca ğı

açık tır. Bey nin öte sin de, çok da ha fark lı bir var lık ol ma lı dır. Da ni el Den net, bir ma -

ter ya list ol ma sı na kar şın, ki ta bın da bu so ru yu şöy le ifa de eder:

Bi linç li dü şün ce le rim ve özel lik le de gü neş ışı ğın dan, Vi val di'den, ha fif çe kı pır da yan

dal lar dan al dı ğım zevk – na sıl olur da tüm bun lar sa de ce bey nim de olu şan fi zik sel şey -

ler dir? Na sıl olur da, bey nim de ki elekt ro kim ya sal olu şum la rın bir kom bi nas yo nu na sıl

bu yüz ler ce in ce da lın za man için de mü zik le diz çök me si nin hoş şek li ne va rı yor? Bey -

nim de ki bir bil gi iş le me ola yı, na sıl olup da üze ri me dü şen gü neş ışı ğı nın yu mu şak

ılık lı ğı ola bi li yor? Hat ta, bey nim de ki bir olay na sıl bey nim de ki bir baş ka bil gi iş lem

ola yı nın tas lak ola rak gör sel leş ti ril miş zi hin sel gö rün tü sü ola bi lir? Bu im kan sız gö rü -

nü yor. Be nim bi linç li dü şün ce le rim ve de ne yim le rim olan olay lar, be yin olay la rı ola -

ma ya cak mış gi bi gö rü nü yor, fa kat baş ka bir şey ol ma lı, şüp he siz be yin olay la rı nın se -

bep ol du ğu ya da bun lar ta ra fın dan üre ti len, fa kat bu na ek ola rak fark lı mad de den olu -

şan fark lı bir me ka na yer leş ti ril miş bir şey. Evet, ne den ol ma sın?23

R.L.Gre gory ise bey nin ge ri sin de bu lu nan ve bü tün bu gö rün tü le ri gö ren bu

var lı ğı şöy le sor gu lar: 

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
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BEY Nİ NİZ DE Kİ DE RİN SES SİZ LİK TE,
BİR KON FE RAN SI DİN LE YEN RU HU NUZ DUR

Büyük bir salonda can kulağıyla bir konuşmayı dinleyen kişilerin tümü konuşmacının

ağzından çıkan her sesi duyduklarını zannederler. Konuşmacı da aynı eminlikte düşüncelerini

anlatır ve dinleyicilerin kendisini duyduklarını zanneder. Oysa gerçek çok farklıdır ve o anda

salondaki hiç kimsenin farkında olmadığı, olağanüstü bir mucize gerçekleşmektedir. 

Konuşmayı yapan kişi, beynindeki dinleyicilere bir şeyler anlatmakta, aynı şekilde dinleyiciler

de anlatılanları beyinlerinde dinlemektedirler. O anda salonun içinde olduklarından son

derece emin olan onlarca kişi, bütün bunları aslında beyinlerinde

yaşamaktadır. Ve salondaki dinleyicilerin her birinin

beyninde, elektrik akımlarını konuşmacının sesi olarak bir

kulağa ihtiyaç olmadan duyan bir varlık vardır. 

Bu varlık herşeyi o kadar gerçekçi yaşar ki, hiç kimse

duyduğu sesin aslı ile muhatap olmadığını fark edemez.

Bu varlık, Allah'ın benzersiz bir ilimle yarattığı RUH'tur.

Beynin içindeki derin sessizliğe rağmen ruh, herşeyi

kusursuz bir netlikte ve

gerçeğinin aynısı olarak duyar.



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.24

Mad de den baş ka bir var lı ğı ka bul et me yen ma ter ya list le rin için den çı ka ma -

dık la rı asıl nok ta iş te bu ra sı dır. Gö ren, gör dü ğü nü al gı la yan ve tep ki ve ren “iç te ki

göz” ki me ait 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 şöy le 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” –ya ni 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.”25

Pek çok in san, bu ko nu yu dü şü ne rek ger çe ğin kı yı sı na ka dar gel di ği hal de “gö -

ren kim” so ru su nun ce va bı nı ver mek te, dü şün ce de bun dan da ha ile ri ye git mek te te -

red düt eder. Yu ka rı da ki ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi ben li ği mi zi mey da na ge ti ren

var lık için ki mi le ri “kü çük in san”, ki mi le ri “ma ki ne nin için de ki ha ya let”, ba zı la rı

“bey ni kul la nan var lık”, ba zı la rı ise “iç te ki göz” ta bi ri ni kul lan mış lar dır. Tüm bu ta -

bir ler, bey nin öte sin de bi linç sa hi bi olan var lı ğı ta nım la ya bil mek ve ona ula şa bil mek

için ya pıl mış tır. An cak bu in san lar ma ter ya list gö rüş le ri ne de niy le ger çek ten gö re -

nin, du ya nın kim ol du ğu nu di le ge ti re me miş ler dir. 

Bu ger çe ğin ce va bı nı bi ze ve ren ye ga ne kay nak, din dir. Al lah Ku ran'da in sa nı

ön ce be de nen ya rat tı ğı nı, son ra da ona “ru hun dan üfür dü ğü nü” bil dir miş tir: 

Ha ni Rab bin me lek le re de miş ti: “Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir

bal çık tan bir be şer ya ra ta ca ğım. Ona bir bi çim ver di ğim de ve ona ru hum -

dan üfür dü ğüm de he men ona sec de ede rek (ye re) ka pa nın.” (Hicr Su re si,

28 - 29)

Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona ru hun dan üf le di. Si zin için

de ku lak, göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az şük re di yor su nuz? (Sec de Su re -

si, 9)

Ya ni in sa nın, be de ni dı şın da bir baş ka var lı ğı da ha var dır. Bey ni nin için de ki

gö rün tü yü “gö rü yo rum” di yen, bey ni nin için de duy du ğu ses le ri “du yu yo rum” di -

yen, ken di var lı ğı nın şu urun da olan ve “ben be nim” di yen bu var lık  Al lah'ın in sa na

ver miş ol du ğu ruh tur. 
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Akıl ve vic dan sa hi bi her in san, ha ya tı bo yun ca ya şa dı ğı her ola yı bey ni nin

için de ki ek ran da iz le ye n var lı ğın, ru hu ol du ğu nu he men an la ya cak tır. Her in san

gö ze ih ti yaç duy ma dan gö re bi len, ku la ğa ih ti yaç duy ma dan du ya bi len, bey ne ih -

ti yaç duy ma dan dü şü ne bi len bir ru ha sa hip tir.

Tek mut lak var lı ğın mad de ol du ğu nu id dia eden, in san bi lin ci nin de yal nız ca

be yin de ki kim ya sal olay la rın bir so nu cu ol du ğu nu zan ne den ma ter ya list dü şün ce

ise bu ko nu da çık maz için de dir. Bu nu gör mek için, her han gi bir ma ter ya lis te şu so -

ru la rı so ra bi lir si niz: 

➫ Gö rün tü bey ni miz de olu şu yor, ama bu gö rün tü yü bey ni miz de kim sey re di -

yor? 

➫ Şu an da ya nı nız da bu lun ma yan alt kat kom şu nu zu gö zü nü zün önü ne ge ti -

rin. Onu bü tün net li ği ile gö rü yor su nuz. Kı ya fe ti nin de tay la rı, yü zün de ki çiz gi -

ler, saç la rın da ki be yaz lar, se si nin to nu, ko nuş ma üs lu bu, yü rü yü şü ile ha ya li -

niz de çok net ola rak can lan dır dı ğı nız bu in sa nı kim iz li yor? 

İş te bu ve ben ze ri so ru la rı ma ter ya list le re sor du ğu nuz da hiç bir ce vap ala maz -

sı nız. Çün kü bu so ru la rın tek ce va bı, Al lah'ın in sa na ver miş ol du ğu ruh tur. Ma ter -

ya list ler ise mad de dı şın da hiç bir var lı ğı ka bul etmeme yanılgısına kapılmışlardır.

İş te bu ne den le bu ki tap ta an la tı lan ola ğa nüs tü ger çek, Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden

ma ter ya list dü şün ce ye en bü yük dar be yi vu ran, ma ter ya list le rin dü şün mek ten ve

ko nuş mak tan en çok çe kin dik le ri ko nu dur. 

Bu Gö rün tü le ri Ru hu mu za İz let ti ren Kim dir?

Bu aşa ma da so rul ma sı ge re ken bir so ru da ha var dır: Ru hu muz, bey ni miz de

olu şan gö rün tü le ri iz le mek te dir. Pe ki bu gö rün tü le ri oluş tu ran kim dir? Kap ka ran lık

bey ni mi zin için de, ışık lı, ren ga renk, ay dın lık, göl ge li gö rün tü le ri oluş tu ran, elekt rik

sin yal le rin den, kü çü cük bir me kan da kos ko ca bir dün ya yı mey da na ge ti ren be yin

ola bi lir mi? Be yin, ıs lak, yu mu şak, kıv rım lı bir et par ça sı dır. Böy le bir et par ça sı, en

ile ri tek no lo ji ile üre til miş te le viz yon lar dan da ha net, hiç bir kay ma sı ve ya kar lan ma -

sı ol ma yan, renk le ri son de re ce can lı olan pus suz bir gö rün tü oluş tu ra bi lir mi? Bir et

par ça sı nın üze rin de bu ka li te de bir gö rün tü mey da na ge le bi lir mi? Ve ya bu ıs lak et

par ça sı, en ge liş miş mü zik se tin den da ha ka li te li, da ha net, cı zır tı sız, ste reo bir ses
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mey da na ge ti re bi lir mi? Be yin gi bi yak la şık 1,5 ki lo ağır lı ğın da ki bir et par ça sı nın bu

ka dar ku sur suz al gı lar oluş tu ra bil me si el bet te im kan sız dır.

Bu nok ta da, bir ger çek le da ha kar şı la şı rız. Çev re miz de gör dü ğü müz her şey le

bir lik te, sa hip ol du ğu muz be de ni miz, eli miz, ko lu muz, yü zü müz bir göl ge var lık ol -

du ğu na gö re, bey ni miz de bir göl ge var lık tır. Öy le ise gö rün tü olan bir var lı ğın gö -

rün tü mey da na ge tir di ği ni söy le ye me yiz. 

Bert rant Rus sel Rö la ti vi te'nin Al fa be si isim li ese rin de, “Kuş ku yok ki, mad de ge nel

ola rak bir oluş lar gru bu ola rak yo rum la na cak sa, bu nu gö ze, op tik si ni re ve be yi ne de uy gu la -

mak ge re kir.”26 di ye rek bu ger çe ğe dik kat çek mek te dir.

Bu ger çe ğin far kı na va ran ün lü fel se fe ci Berg son ise, Mad de ve Bel lek isim li ki ta -

bın da, “dün ya im ge ler den ya pıl mış tır, bu im ge ler an cak bi zim bi lin ci miz de var dır; bey nin
ken di si de bu im ge ler den bi ri si dir”27 der. O za man ru hu mu za bu gö rün tü le ri gös te -

ren, ona ger çe ğiy le ay nı net lik te gö rün tü ve al gı lar la bir ha yat ya şa tan, üs te lik bu

gö rün tü le ri ke sin ti siz ola rak de vam et ti ren kim dir? 

Ru hu mu za, tüm gö rün tü le ri gös te ren, tüm ses le ri du yu ran, ru hu mu zun zevk

al ma sı için tüm tat la rı ve ko ku la rı ya ra tan, tüm alem le rin Rab bi, her şe yin Ya ra tı cı sı

olan Al lah'tır. 

Ma ter ya liz min En Önem li Çık maz lar ın dan Bi ri:
İn san Bi lin ci

Ma ter ya list fel se fe, in san bi lin ci ni ya ni in sa nın ru hu na ait özel lik le rin kay na -

ğı nı as la açık la ya maz. Çün kü, ma ter ya list fel se fe de sa de ce mad de nin var lı ğı na

ina nı lır. İn san ru hu na ait bi linç, dü şün me, ka rar ver me, se vin me, he ye can lan ma,

öz le me, zevk al ma, ne şe len me, mu ha ke me ve yar gı da bu lu na bil me gi bi özel lik ler

hiç bir mad de sel kav ram ile açık la na maz lar. Ma ter ya list ler bu ko nu yu “in san bi -

lin ci be yin sel fa ali yet le rin bir ürü nü dür” di ye rek ge çiş tir me ye ça lı şır lar. Bu ma ter -

ya list bi lim adam la rın dan bi ri olan Fran cis Crick, söz ko nu su ma ter ya list id di ayı

şöy le özet ler:

Se vinç le ri niz, üzün tü le ri niz, ha tı ra la rı nız ve tut ku la rı nız, ki şi li ği niz le il gi li his le ri niz

ve ira de niz, as lın da çok sa yı da si nir hüc re si nin ve on la ra bağ lı mo le kül le rin bi ra ra da

ger çek leş tir di ği ha re ket ler den baş ka bir şey de ğil dir.28
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Oy sa bu, ne bi lim sel ne de man tık sal açı dan sa vu nu la bi le cek bir id dia de ğil dir.

Ma ter ya list le rin in san ru hu na ait özel lik le re böy le bir açık la ma ge tir me le ri ni zo run -

lu kı lan, on la rın mad de ci ön  yar gı la rı dır. Mad de nin öte sin de bir var lı ğın mev cut ol -

du ğu ger çe ği ni ka bul et me mek için, in san zih ni ni mad de ye “in dir ge me ye” ça lış -

mak ta ve bu amaç la akıl ve man tık la bağ daş ma yan id di ala ra yö nel mek te dir ler. Bi -

lim ya za rı John Hor gan, “in dir ge me ci lik” adı ve ri len söz  ko nu su ma ter ya list dü şün -

ce ye bağ lı ol ma sı na kar şın, Fran cis Crick'in bu id di ası nın ka bul edi le mez ol du ğu nu

ve içi ne düş tü ğü çe liş ki yi şöy le iti raf eder:

Bir ba kı ma Crick hak lı. Biz nö ron pa ke tin den baş ka bir şey de ği liz. Ay nı za man da, ne tu -

haf tır ki nö ro lo ji nin ye ter siz ol du ğu an la şıl dı. Ak lı nö ron lar la açık la mak, ak lı ku ark ve

elekt ron lar la açık la mak tan da ha faz la bir kav ra yış ve fay da ge tir me di. Bir çok al ter na tif

in dir ge me ci lik (re duc ti onism) var. “Biz özel gen pa ke tin den baş ka bir şey de ği liz”. “Biz

do ğal se lek si yon la şe kil le nen adap tas yon lar dan baş ka bir şey de ği liz”. “Biz fark lı ko nu lar

için ay rıl mış bil gi sa yar ma ki na la rın dan baş ka bir şey de ği liz”. Crick'in id di ası na ben ze -

yen bu du yu ru la rın hep si sa vu nu la bi lir, an cak hep si ye ter siz dir.29

Bu açık la ma la rın el bet te hep si ye ter siz, hat ta bu nun

ya nı  sı ra ta ma men man tık sız dır. En ko yu ma ter ya list ler

da hi bu ger çe ğin çok iyi far kın da dır lar as lın da. Ni te kim,

Dar win'in en ya kın des tek çi si ola rak bi li nen ma ter ya list
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Tho mas Hux ley de, “Bi linç gi bi bu ka dar ola ğa nüs tü bir şey na sıl olup da si nir do -

ku la rı nın bir bi riy le et ki le şi min den mey da na gel miş tir? Bu, Ala ad din'in lam ba sı -

nı oğuş tur du ğun da için den Cin'in çık ma sı ka dar açık la na maz dır.” di ye rek, bi lin -

cin nö ron lar ara sı ile ti şim le açık la na ma ya ca ğı nı ifa de et miş tir.30

Hux ley'den gü nü mü ze, in san bi lin ci nin nö ron lar la açık la na maz ol du ğu ger çe -

ği de ğiş me miş tir. An cak bu nun ne de ni, bi li min bu ko nu da ki bul gu la rı nın ye ter siz li -

ği de ğil dir. Ak si ne, nö ro lo ji ko nu sun da 20. yüz yı lın özel lik le son la rın da çok ge liş -

me ler ya şan mış, pek çok ka ran lık nok ta ay dın lı ğa ka vuş muş tur. An cak bun lar, in -

san bi lin ci nin as la mad de ye in dir ge ne me ye ce ği ni, mad de nin öte sin de bir ger çe ğin

aran ma sı ge rek ti ği ni or ta ya ko yan ça lış ma lar dır. Ni te kim, Al man ya'nın ön de ge len

Dar wi nist-ma ter ya list ya zar la rın dan bi ri olan Ho imar Von Dit furth, ka bul et tik le ri

yön tem ile bi lin cin açık la na ma ya ca ğı nı şöy le iti raf eder:

İz le di ği miz do ğa ta ri hi ve ge ne tik ge liş me yo lu üze rin de, bi lin cin, ru hun, ze -
ka nın ve duy gu nun ne ol duk la rı na iliş kin bir ya nıt ve re me ye ce ği miz gün gi bi
aşi kar dır. Çün kü psi şik-bi linç sel bo yut, en azın dan bu dün ya da, şu an da, ev ri min

ge lip ge le bil di ği en üst bo yut tur. Do la yı sıy la da ev ri min öte ki aşa ma ve ba sa mak la rı -

na, ge ne bi lin ci miz yar dı mıy la, dış tan, on la rın üs tü ne yük se le rek ba ka bil di ği miz hal -

de, bi lin cin (ru hun) ken di si ne böy le bir yak la şım ya pa bil me ola na ğın dan yok su nuz.

Çün kü eli miz de bi lin cin ken di sin den da ha ge liş miş bir üst mer ci bu lun ma mak ta dır.31

Ame ri ka lı fel se fe ve ma te ma tik dok to ru Wil li am A. Dembs ki, Con ver ting Mat ter

in to Mind (Mad de yi Zih ne Çe vir mek) ad lı bir ma ka le sin de, in san bey nin de ki nö ron -

la rın bi yo kim ya sal iş le yi şi nin an la şıl dı ğı nı ve bu nun han gi zi hin sel fa ali yet ler le il gi li

ol du ğu nun tes pit edil di ği ni, ama ka rar ver mek, is te mek, akıl yü rüt mek gi bi özel lik -

le rin “mad de ye in dir ge ne me di ği ni” ve bi lin ci araş tı ran uz man la rın bu in dir ge me ci -

li ğin ha ta sı nı gör dü ğü nü şöy le ya zar:

... Bi linç bi lim ci le ri nin bu ol gu yu (bi lin ci) nö ro lo jik dü zey de an la mak ümi din -
den za ten vaz geç miş ol duk la rı gö rü lür... Ma ter ya liz me olan bağ lı lık sür se de, in -

san ak lı nı nö ron dü ze yin de açık la ma ümi di ar tık cid di bir dü şün ce de ğil dir...32

Bi lin cin, mad de ci dün ya gö rü şü ile açık lan ma sı, bi lim ne ka dar iler ler se iler le -

sin müm kün de ğil dir, çün kü be yin ha kın da ne ka dar de tay or ta ya çı kar sa, zih nin

mad de ye in dir ge ne me ye ce ği de o ka dar or ta ya çık mak ta dır. Ma ter ya list ler, in san
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bi lin ci ni ger çek ten kav ra mak is ti yor lar sa, ön  yar gı la rı nı ve sap lan tı la rı nı bı ra ka rak

dü şün me li ve araş tır ma lı dır lar. Çün kü bi lin cin ger çek ma na sı nı mad de ile açık la -

mak müm kün de ğil dir. Bi linç, Al lah'ın in san la ra ver di ği ru hun bir fonk si yo nu dur.

Ma ter ya list le re So ru lar

İn san la rın dü şün ce le ri nin, mu ha ke me ve yar gı ye te nek le ri nin, ka rar al ma me -

ka niz ma la rı nın, se vinç, he ye can, neşe, huzur gibi duygularının, be yin le rin de ki nö -

ron la rın bir bir le riy le et ki le şi mi ol du ğu nu öne sür mek son de re ce man tık sız bir id -

di adır. Ko nu yu bi raz kap sam lı dü şü nen ma ter ya list ler de bu nun far kın da dır lar.

Ün lü ma ter ya list Karl Lash ley, in san bi lin ci nin mad de ye in dir ge ne bi le ce ği ni uzun

yıl lar sa vun ma sı na rağ men, ka ri ye ri nin son la rı na doğ ru şu yo ru mu yap mış tır:

Zi hin-be den iliş ki si is ter ger çek bir me ta fi zik ko nu is ter sis te ma tik bir al da nış ola rak

ele alın sın, bu ko nu psi ko log lar ve in san so ru nuy la il gi le nen nö ro log lar için bir so run

ol ma ya de vam et mek te dir... Na sıl olur da be yin, bir fi zi ko-kim ya sal sis tem ola -
rak, bir şe yi al gı la ya bi lir ve ya bi le bi lir; ya da bu nu yap tı ğı na da ir bir al da nış ge -

liş ti re bi lir?33

Lash ley, söz  ko nu su çe liş ki yi tek bir so ru ile ifa de et miş tir. Oy sa bu ko nu da

ma ter ya list le rin ken di le ri ne sor ma la rı ve üs tün de dü şün me le ri ge re ken da ha pek

çok de tay var dır. Aşa ğı da ki açık la ma lar, mad de ci yak la şı mın çık ma zı nı göz ler

önü ne se rme si ba kı mın dan üze rin de dü şü nül me si ge re ken ko nu lar dan bir ka çı dır:

➫ Dü şün ce le rin, he ye can ve duy gu la rın nö ron la rın bir ürü nü ol du ğu nu söy le -

mek, tüm bun la rın as lın da nö ron la rı mey da na ge ti ren şu ur suz atom la rın hat ta

atom la rın alt par ça cık la rı olan ku ark la rın, elekt ron la rın ürü nü ol du ğu nu id dia

et mek ile ay nı dır.

➫ Şu ur suz atom lar, se vin me yi, acı yı, he ye ca nı, mü zik ten zevk al ma yı, lez ze ti,

dost lu ğu, soh bet zev ki ni bi le mez ler.

➫ Şu ur suz atom lar Dar wi nist ve ma ter ya list olup, bi ra ra ya ge lip ki tap ya za -

maz lar.

➫ Şu ur suz atom lar, elekt ron mik ros ko bu nun al tın da ken di le ri ni ve ya ken di le -

ri nin bi ra ra ya ge lip oluş tur du ğu si nir hüc re le ri ni in ce le yip, bu in ce le me le rin -

den bi lim sel so nuç lar çı kar ta maz lar.
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➫ Aca ba, “bi linç bey ni miz de ki nö ron lar da” der ken tam ola rak ne kast et mek -

te dir ler? Nö ron lar da di ğer hüc re ler gi bi hüc re za rı, mi to kond ri, DNA, ri bo -

zom gi bi ma ter yal ler den olu şur. Aca ba bi linç, ma ter ya list le re gö re, bun la rın

ne re sin de dir? Bi lin cin, nö ron lar ara sın da ki kim ya sal re ak si yon lar ve elekt rik

sin yal le rin den doğ du ğu nu zan ne di yor lar sa, ya nıl mak ta dır lar. Çün kü bi ze bil -

dik le ri bir “bi linç li kim ya sal re ak si yon” söy le ye mez ler. Ve ya be lir li bir vol taj -

da “dü şün me ye” baş la yan bir “elekt rik akı mı” gös te re mez ler.

Ma ter ya list ler, bu ko nu lar üze rin de sa mi mi ola rak dü şün dük le rin de, ken di le -

ri nin de, di ğer tüm in san la rın da nö ron yu ma ğın dan ve ya atom yı ğı nın dan çok da -

ha fark lı var lık lar ol du ğu nu kav ra ya cak lar dır. Be yin uz ma nı Wolf Sin ger, bir ma -

ter ya list ol ma sı na rağ men, kar şı kar şı ya kal dı ğı bu ger çe ği şöy le iti raf et miş tir:

Ev re nin bu en kar ma şık mad de sin de ken di si ni “Ben” ola rak al gı la yan bir “şey” var.34

Bu bi lim ada mı nın ifa de et ti ği “şey”, Al lah'ın in sa na ver di ği ruh tur. İn san, sa -

hip ol du ğu bu ruh ile, dü şü ne bi len, se vi ne bi len, he ye can la na bi len, fi kir ler üre ten,

ak si fi kir le re kar şı çı ka bi len, onur, say gı, sev gi, dost luk, ve fa, sa mi mi yet, dü rüst lük

gi bi kav ram la rı bi len bir var lık tır. Nö ron lar ve on la rı oluş tu ran atom lar ise dü şü ne -

mez ler, ka rar ve re mez ler, fel se fi fi kir ler öne sü re mez ler, sev gi, şef kat his le ri ni bi le -

mez ler. Bu nu, ma ter ya list le rin ço ğu da tek baş la rı na kal dık la rın da bil mek te ve ka -

bul et mek te dir ler. An cak mad de ci ön  yar gı la rı nı, bi lim sel li ğin ve ak lın ge re ği san -

ma ya nıl gı sın da ol duk la rı için bu apa çık ger çe ği ka bul len me mek te dir ler. Oy sa, ma -

ter ya liz mi sa vun mak uğ ru na içi ne düş tük le ri du rum ve ka bul et tik le ri akıl dı şı

man tık lar, on la ra çok da ha bü yük bir za rar ver mek te dir. “Dü şün ce le ri miz atom la -

rı mı zın, sa de ce nö ron la rı mı zın ürü nü dür” di yen bir in sa nın, düş le ri ni ger çek zan -

ne den ve ya akıl al maz ma sal lar uy du rup son ra bun la ra ken di ina nan bir in san dan

hiç bir far kı yok tur.

Ger çek olan ise şu dur: İn san, Al lah'ın ken di si ne ver di ği ru hu ta şı yan, bu ruh

ile dü şü nen, ko nu şan, se vi nen, ka rar lar alan, me de ni yet ler ku ran, ül ke ler yö ne ten

bir var lık tır.
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İ
n san la rın gör dük le ri, duy duk la rı, do kun duk la rı, kok la dık la rı ve mut lak

var lık san dık la rı her şe yin ger çek te bi rer al gı lar bü tü nü ol ma sı ve ya şa mı mız

bo yun ca sa de ce kop ya gö rün tü ler le mu ha tap ol ma mız, tıp kı ka ina tın yok -

tan var ol ma sı, son suz lu ğun var lı ğı, öl dük ten son ra son suz bir ha yat için ye -

ni den di ril ti le cek ol ma mız gi bi ola ğa nüs tü bir du rum dur. Al lah, ku sur suz ve say -

mak la bit me ye cek ka dar çok de ta ya sa hip olan ev re ni, her an, ek sik siz ola rak ya rat -

mak ta dır. Üs te lik bu ya ra tış o ka dar ku sur suz dur ki, yer yü zün de bu gü ne ka dar var

ol muş pek çok in san bu ev re nin ve gör dük le ri her şe yin bir ha yal ol du ğu nu an la ya -

ma mış lar, hep mad de nin as lı ile mu ha tap ol duk la rı nı san mış lar dır.

21. yüz yıl da, bi lim sel bul gu la rın mad de nin as lı na hiç bir za man ula şa ma ya ca ğı -

mı zı ke sin ola rak ka nıt la ma sı ile bu ger çek da ha da or ta ya çık mış tır. An cak, ba zı in -

san lar ha la bu du ru mu an la maz lık tan gel mek te dir. Oy sa bu, an la maz lık tan ve ya

gör mez lik ten ge li ne cek, önem sen me ye cek ve ya red de di le cek bir bil gi de ğil dir. Ak -

si ne, mad de nin ne ol du ğu nu bil mek ger çek çi ol ma nın önem li bir şar tı dır. Bu ne -

den le, bu ko nu ile kar şı la şan in san la rın, bu ko nu nun öne mi ni dü şün me le ri ve kav -

ra ma la rı çok önem li dir. Mad de nin ger çek ma hi ye ti ni oku yan ba zı in san lar, bu ko -

nu ya ne den bu ka dar çok önem ve ril di ği ni an la ya ma dık la rı nı be lirt mek te dir ler.

Hat ta, bu ko nu nun iman ile bir il gi si ol ma dı ğı nı san mak ta, ne den her ima ni ko nu -

nun ar ka sın dan bu ko nu nun an la tıl dı ğı nı sor mak ta dır lar. Oy sa, bu ko nu nun öne mi

or ta da dır. Ma ter ya list le ri ür kü ten, on la rın tüm fi kir le ri ni yer le bir eden bu ger çe ğin

öne mi ni, tüm Müs lü man lar an la ma lı ve in san la ra da du yur ma ya ça lış ma lı dır lar. 

Mad de nin ger çek ma hi ye ti nin bi lin me si, in san la rın ba zı ima ni ko nu la rı an la -

ma la rı açı sın dan da bü yük bir önem ta şı mak ta dır ve di ğer ima ni ko nu lar ka dar

önem le an la tıl ma lı dır. Her şey den ön ce, mad de nin ger çek yö nü nün an la şıl ma sı ile,

in san lar hem dün ya ya olan hırs do lu bağ lı lık la rın dan arın mak ta ve yal nız ca ahi re te

yö nel mek te, hem bü yük bir ya nıl gı dan kur tul mak ta, hem de bu ya nıl gı la rı ne de niy -

le bir tür lü kav ra ya ma dık la rı ba zı ger çek le ri ra hat lık la kav ra ya bil mek te dir ler. Ör ne -

ğin Al lah'ın ne re de ol du ğu, cen net ve ce hen ne min var lı ğı, ru hun ma hi ye ti, ölüm den

son ra ki ya şam, son suz luk gi bi ko nu lar, ma ter ya list bir dün ya gö rü şü ne sa hip ve ya

bu gö rü şün tel ki ni al tın da ye tiş miş in san lar ta ra fın dan kav ra na ma mak ta dır. An cak,

mad de nin bir ha yal ola rak al gı la nı yor ol ma sı, bu so ru la rın ce vap la rı nın do ğal ola -

rak ve ril me si ni sağ la mak ta dır. Böy le ce in san lar Al lah'ın tek mut lak var lık ol du ğu nu

açık ça gö re bil mek te dir ler. 
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Mad de nin ne ol du ğu nun an la şıl ma sı ile, in san lar dün ya ha ya tın da bağ lan dık -

la rı her şe yin, hırs la rı nın, tut ku la rı nın, ken di le ri ne Al lah'ı ve ahi re ti unut tu ran her şe -

yin boş ve al da tı cı ol du ğu nu kuv vet le his set mek te dir ler. Bu ise, dün ya hırs la rın dan

kur tu lup, ka tık sız ola rak, ih las la Al lah'a yö nel me le ri ne ve şirk ten kur tul ma la rı na

ve si le ol mak ta dır. 

İn san la rın ki bir ve aza met le her tür lü in san lık ve ah lak dı şı dav ra nı şa eği lim

gös ter di ği bir yüz yıl da, in san lar ken di le ri nin ve göz le rin de bü yüt tük le ri in san la rın

bi rer göl ge var lık ol duk la rı nı an la dık la rın da, ki bir ve aza met le ri nin ye ri ni te va zu ve

yu mu şak baş lı lık ala cak tır. 

Tüm bu ge liş me ler ise, hu zur ve gü ven li ğin ol du ğu, cim ri li ğin ve ben cil li ğin,

acı ma sız re ka be tin or ta dan kalk tı ğı top lum lar oluş ma sı na ve si le ola cak tır. 

Mad de nin as lı na ula şa mı yor ol ma mı zın yay gın ola rak ka bul edil me siy le mey -

da na ge le cek en önem li ge liş me ler den bi ri ise şüp he siz, ma ter ya list fel se fe nin çö kü -

şü ola cak tır. 

Şim di, mad de nin mut lak ol ma dı ğı ger çe ği nin ne den ta ri hin en önem li ko nu la -

rın dan bi ri ol du ğu nu de tay la rıy la gö re lim. 

Mad de nin Ger çe ği, Tek Mut lak Var lı ğın Al lah              
Ol du ğu nu Gös te rir

Bu il min gös ter di ği en önem li ko nu lar dan bi ri, tek mut lak var lı ğın Al lah ol du -

ğu ger çe ği dir. Ma ter ya list fel se fe le rin et ki sin de ka la rak mad de yi mut lak var lık zan -

ne den ba zı in san lar, Al lah'ın var lı ğı nı ve ne re de ol du ğu nu an la tır ken, son de re ce

sap kın ve ca hil ce bir üs lup kul la nır lar. Ör ne ğin, "Al lah ne re de" so ru su na "Ba na ak lı -

nı gös ter, gös te re mez sin. İş te Al lah akıl gi bi bir ger çek tir, ama gö rün mez" di ye rek

ca hil ce ce vap ve rir ler. Ba zı la rı ise, (Al lah'ı ten zih ede riz) ken di akıl la rın ca Al lah'ı ha -

yal ola rak gös te rir, Al lah'ın var lı ğı nı rad yo dal ga la rı na ben ze tir. (Al lah'ı ten zih ede -

riz) On la rın ba tıl gö rü şü ne gö re, ken di le ri ve sa hip ol duk la rı her şey mut lak var lık -

lar dır ve Al lah'ın var lı ğı ise, bu mad de sel var lık la rı rad yo dal ga la rı gi bi sar mak ta -

dır. Oy sa ha yal olan ken di le ri ve sa hip ol duk la rı dır. Tek mut lak var lık ise

Al lah'tır. Al lah'ın var lı ğı her ye ri ku şat mış tır. İn san ise hiç bir şe kil de mut lak var lık

ola ma ya ca ğı için, gö rün tü dür.

Bu ger çe ği Rab bi miz bir ayet te şöy le bil di rir:
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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.

(Ba ka ra Su re si, 255)

Bu ger çe ğin kav ran ma sıy la, şirk koş ma dan, Al lah'ı bir le ye rek iman tam an la -

mıy la olu şur. Çün kü Al lah'tan baş ka tüm var lık la rın göl ge var lık lar ol duk la rı nı bi -

len bir in san, ke sin bir iman la (hak kel ya kin de re ce sin de) "yal nız ca Al lah var dır,

O'ndan baş ka ilah (güç sa hi bi var lık) yok tur" der. 

Al lah'ı göz le riy le gör me di ği için Al lah'ın var lı ğı na inan ma yan la rın mad de ci id -

di ala rı da, mad de nin ger çek ma hi ye ti öğ re nil di ğin de ta ma men yı kı lır. Çün kü bu

ger çe ği öğ re nen ki şi, ken di var lı ğı nın bir ha yal ni te li ğin de ol du ğu nu an lar. Ha yal

olan bir var lı ğın ise, mut lak olan bir var lı ğı gö re me ye ce ği ni kav rar. Ni te kim Ku -

ran'da, in san la rın Ken di si’ni gö re me di ği, ama Ken di si’nin on la rı gör dü ğü nü Rab bi -

miz şöy le açık lar:

Göz ler O'nu id rak ede mez; O ise bü tün göz le ri id rak eder... (En'am Su -

re si, 103) 

El bet te ki biz in san lar Al lah'ın var lı ğı nı göz le ri miz le gö re me yiz. Ama bi li riz ki,

Al lah bi zim içi mi zi, dı şı mı zı, ba kış la rı mı zı, dü şün ce le ri mi zi tam ola rak ku şat mış tır.

Bu ne den le Al lah Ku ran'da Ken di si’nin "ku lak la ra ve göz le re ma lik olan" (Yu nus

Su re si, 31) ol du ğu nu bil dir mek te dir. Al lah'ın bil gi si dı şın da biz tek bir söz söy le ye -

me yiz, hat ta tek bir ne fes da hi ala ma yız. Al lah bi zim yap tı ğı mız her şe yi bi lir, bu du -

rum Ku ran'da da şöy le be lir til miş tir:  

Şüp he siz, yer de ve gök te Al lah'a hiç bir şey giz li kal maz. (Al-i İm ran Su re si, 5) 

Al lah'ın her an bi zi iz le di ği, gör dü ğü, işit ti ği çok önem li bir ger çek tir. Bu ger çe -

ğin far kın da olan bir in san, Al lah'ı göz le riy le gör me se bi le, O'nun her anın da ken di -

sin den ha ber dar ol du ğu nu bi lir. Bu ne den le her ne iş üze rin de olur sa ol sun, Al lah'ın

şa hit ol du ğu nu bi le rek, Al lah'ın hoş nut ol ma ya ca ğı bir dav ra nış tan, ko nuş ma dan,
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ba kış tan ve ya dü şün ce den sa kı nır. Al lah, her işi miz de bi ze ya kın ol du ğu nu, bi zi iz -

le di ği ni ve hiç bir şe yin O'ndan uzak ol ma ya ca ğı nı şöy le bil di rir:

Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın da Kur'an'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 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  ol ma sın. (Yu nus Su re si, 61)

Tek mut lak var lık olan Al lah, el bet te ki ya rat tı ğı in sa nı her yö nüy le bil mek te -

dir. Bu, Al lah için çok ko lay dır. Fa kat ki mi in san lar ce ha let le ri ne de niy le, bu nu an la -

mak ta zor la nır lar. Oy sa "dış dün ya" san dı ğı mız al gı la rı sey re der ken, ya ni ha ya tı mı -

zı sür dü rür ken, bi ze en ya kın olan var lı ğın, her han gi bir al gı de ğil, Al lah'ın Ken di si

ol du ğu apa çık bir ger çek tir. Ku ran'da yer alan, "An dol sun, in sa nı Biz ya rat tık ve

nef si nin ona ne ves ve se ler ver mek te ol du ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın dan

da ha ya kı nız" (Kaf Su re si, 16) aye ti nin sır rı da bu ger çek te giz li dir. Ama bir in san

ken di be de ni nin "mut lak var lık olan mad de"den oluş tu ğu nu zan net ti ğin de bu

önem li ger çe ği kav ra ya maz. Çün kü ken di si ne en ya kın ola nın yi ne ken di be de ni ol -

du ğu nu zan net mek te dir. Ör ne ğin bu in san ken di var lı ğı nı "bey ni" ola rak al gı lı yor -

sa, ona şah da ma rın dan da ha ya kın bir var lık ola bi le ce ği ne ih ti mal ver mez. Oy sa

mad de nin mut lak ol ma dı ğı nı, her şe yin zih nin de ya şa dı ğı kop ya lar ol du ğu nu kav -

ra dı ğın da, ar tık dı şa rı sı, içe ri si, uzak, ya kın gi bi kav ram la rın bir an la mı kal ma mış tır.

Şah da ma rı da, bey ni, eli, aya ğı da, ken di dı şın da zan net ti ği evi, ara ba sı ve hat ta çok

uzak ta san dı ğı Gü neş, Ay, yıl dız lar da tek bir sa tıh ta dır. Al lah ken di si ni çe pe çev re

ku şat mış tır ve ona "son suz ya kın"dır. 

Al lah in san la ra "son suz ya kın" ol du ğu nu, "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 ka ra Su re si, 186) aye ti ile de bil di rir.

Bir baş ka ayet te ge çen, "Mu hak kak Rab bin in san la rı çe pe çev re ku şat mış tır" (İs ra

Su re si, 60) ifa de si de yi ne ay nı ger çe ği ha ber ve rir. Bu na rağ men ba zı in san lar ken di -

le ri ne en ya kın olan var lı ğın yi ne ken di le ri ol du ğu nu sa na rak ya nı lır lar. Oy sa Al lah

bi ze, ken di miz den bi le da ha ya kın dır. "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 kı a Su re si, 83-85) ayet le riy le de in sa na en ya kın var lı ğın Al lah ol du ğu ger -
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çe ği ne bir kez da ha dik kat çe kil miş tir. Ger çek ten de ölüm dö şe ğin de ki ya da has ta

ya ta ğın da ki bir in san bü yük bir ya nıl gıy la, o an ken di si ne en ya kın var lı ğın baş

ucun da ki dok to ru ve ya ona sa rı lan an ne si ya da eli ni tu tan, ken di si ne do ku nan bir

ya kı nı ol du ğu nu dü şü ne bi lir. An cak ayet te de bil di ril di ği gi bi Al lah o sı ra da ken di -

si ne hep sin den da ha ya kın dır. Üs te lik yal nız ca o an de ğil, in san ilk var ol du ğu an -

dan iti ba ren ken di si ne en ya kın olan ye ga ne var lık Al lah'tır. Fa kat in san la rın bir kıs -

mı göz le riy le gör me dik le ri için bu ger çek ten ha ber siz ya şar lar.

Al lah'ın me kan dan mü nez zeh ol du ğu ve her ye ri çe pe çev re ku şat tı ğı ger çe ği

bir baş ka ayet te de şöy le be lir til mek te dir: 
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Ço cu ğu nu ku ca ğın da ta şı yan, eşi ne sa rı lan, an ne si ile soh bet eden bir in san bu ki şi le rin

ken di si ne en ya kın in san lar ol duk la rı nı zan ne der. Oy sa, in sa na bir dos tun dan, eşin den,

ço cuk la rın dan, hat ta ken di sin den de da ha ya kın olan Al lah'tır. Bir Ku ran aye tin de bil di -

ril di ği gi bi, Al lah, in sa na "şah da ma rın dan da ha ya kın"dır. (Kaf Su re si, 16)



Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da. Her ne re ye dö ner se niz Al lah'ın yü zü ora sı dır.

Şüp he siz ki Al lah ku şa tan dır, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 115)

Al lah bir baş ka aye tin de ise bu ger çe ği şöy le açık lar:

Gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan, son ra ar şa is ti va eden O'dur. Ye re gi re ni,

on dan çı ka nı, gök ten ine ni ve ona çı ka nı bi lir. Her ne re de ise niz, O si zin le

be ra ber dir, Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (Ha did Su re si, 4)

Tüm bu an la tı lan lar dan çı kan so nuç; tek ve ger çek mut lak var lı ğın Al lah ol du -

ğu dur. Al lah il miy le, bir göl ge var lık olan in sa nı ve di ğer her şe yi ku şat mış tır. Bir

ayet te de, "Si zin ila hı nız yal nız ca Al lah'tır ki, O'nun dı şın da ilah yok tur. O, ilim

ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır." (Ta ha Su re si, 98) de ni le rek bu ger çe ğe işa ret edil -

mek te dir. Al lah Ku ran'da yer alan di ğer bir ayet te ise in san la rı böy le bir gaf le te kar -

şı şöy le uyar mış tır: 

Dik kat li olun; ger çek ten on lar, Rab le ri ne ka vuş mak tan ya na de rin bir kuş ku

için de dir ler. Dik kat li olun; ger çek ten O, her şe yi sa rıp-ku şa tan dır. (Fus si let

Su re si, 54)

İn san la rın Yap tık la rı da Al lah'a Ait tir

Al lah'ın ya rat tı ğı göl ge bir var lık olan in san, Al lah'tan ba ğım sız ola rak bir gü ce

de sa hip ola maz. Al lah bir aye tin de bu ger çe ği şöy le bil di rir:  

Al lah di le me dik çe siz di le ye mez si niz... (İn san Su re si, 30) 

Ba zı in san lar bu çok önem li ger çek ten ga fil ola rak ya şar lar. Ken di le ri ni ya ra ta -

nın Al lah ol du ğu nu ka bul eder, an cak yap tık la rı iş le rin ken di le ri ne ait ol du ğu nu

zan ne der ler. Oy sa, in sa nın her yap tı ğı fi il Al lah'ın iz niy le ya ra tı lır. Ör ne ğin, bir ki -

tap ya zan in san Al lah'ın iz niy le o ki ta bı ya zar. O ki tap ta ki her cüm le, her fi kir, her

pa rag raf Al lah'ın di le me siy le mey da na ge lir. Al lah bu çok önem li ger çe ği bir çok

aye ti ile bil dir mek te dir. Bu ayet ler den bi ri, "... si zi de, yap mak ta ol duk la rı nı zı da

Al lah ya rat mış tır" aye ti dir. (Saf fat Su re si, 96) Al lah,  "... at tı ğın za man sen at ma dın,

ama Al lah at tı..." (En fal Su re si, 17) aye tiy le ise, her yap tı ğı mı zın Ken di si’ne ait fi il ler

ol du ğu nu bil dir mek te dir. 

Al lah baş ka ayet ler de de pey gam be re mü min ler den sa da ka al ma la rı nı bil di rir.
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An cak, aye tin de va mın da sa da ka la rı ala nın ger çek te Ken di si ol du ğu nu açık lar:

On la rın mal la rın dan sa da ka al, bu nun la on la rı te miz le miş, arın dır mış olur -

sun. On la ra du a et. Doğ ru su, se nin du an, on lar için 'bir sü kû net ve hu zur -

dur.' Al lah işi ten dir, bi len dir. On lar bil mi yor lar mı ki, ger çek ten Al lah kul -

la rın dan tev be le ri ka bul ede cek ve sa da ka la rı ala cak olan O'dur. Şüp he siz,

tev be le ri ka bul eden, esir ge yen O'dur. (Tev be Su re si, 103-104)
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İn san la rın yap tık la rı tüm fi il ler Al lah'a ait tir. Ör ne -

ğin bir ço cu ğun oku ya bil me si, bir mi ma rın mey da -

na ge tir di ği bir pro je, bir bi lim ada mı nın bu lu şu,

mut fak ta pi şen ye mek, bir sa nat çı nın ese ri... Tüm

bun la rı ya ra tan ve yap tı ran Al lah'tır. 



Bü yük İs lam ali mi Muh yid din Ara bi, yap tı ğı mız fi il le rin de Al lah'a ait ol du ğu -

nu şöy le açık lar:

Ruh la ra ge lin ce, on lar dan mey da na ge len fi il le rin kay na ğı da on la rın za tın da de ğil -

dir. Ruh ve ci sim le ri de vam lı ola rak ha re ke te sevk eden kuv vet an cak
Ce nab-ı Hakk'tır... Ruh ve mad de ler mü te mey yiz var lık lar dan ve mü te ay yin ha ki -

kat ler den de ğil dir ler. İla hi fi il ler den, yü ce var lı ğın muh te lif su ret le rin den dir ler. Yi ne

bu nun gi bi, son lu ve son suz de ni len şey ler de, ger çek te baş ka baş ka şey ler ol ma yıp,

de ği şik iki nok ta dan öy le gö rü nen bir tek şey den iba ret tir ler.35

Muh yid din Ara bi'nin sö zün de de açık la dı ğı gi bi tüm fi ile ri ya ra tan, ruh la ra bu

fi il le ri iş le ye nin ken di si ol du ğu his si ni ve ren Al lah'tır. Al lah, tüm ruh lar da bu his si o

ka dar ger çek çi ola rak ya ra tır ki, ör ne ğin ta şı atan in san ger çek ten o ta şı ata nın ken -

di si ol du ğu nu zan ne der. Oy sa, göl ge bir var lık olan in san at ma ey le mi ni ya pa maz.

An cak Al lah, in sa na bu ey lem le ri ken di si ya pı yor muş gi bi his set ti rir. Al lah'ın ya ra tı -

şın da ki mu ci ze nin ve ku sur suz lu ğun bir so nu cu ola rak, in san bu his si çok yo ğun

his se der ve ger çek ten ta şı tut tu ğu nu, ko lu nu ge ri ye uza ta rak hız ve güç al dı ğı nı ve

ta şı at tı ğı nı zan ne der.

İn san her anın da, Al lah'a ba ğım lı ola rak ya şar, bil se de bil me se de, ka bul et se

de et me se de as lın da Al lah'a bo yun eğ miş tir. Al lah bir aye tin de bu nu şöy le bil di rir:

Gök ler de ve yer de her ne var sa -is te ye rek de ol sa, is te me ye rek de ol sa-

Al lah'a sec de eder. Sa bah ak şam göl ge le ri de (O'na sec de eder). (Ra'd Su re -

si, 15)

Yer yü zün de ta nı dı ğı nız, bil di ği niz, ta rih te ya şa mış, gü nü müz de var olan kim

var sa, han gi mev ki de olur sa ol sun, ne ye sa hip olur sa ol sun ve ya ne ka dar inat çı bir

in kar cı olur sa ol sun, bu ger çek de ğiş mez. Her in san Al lah'a bo yun eğen, Al lah'ın ya -

rat tı ğı, ru hun dan üf le di ği, göl ge bir var lık tır. Bu nu bi len bir in sa nın zen gin li ği, sa -

hip ol du ğu ilim, ün van ve ya şöh ret, mev ki ve ya ma kam ile, ye te nek le ri ve ya iş ye -

rin de ki ba şa rı lar ile övü nüp bü yük len me si im kan sız ha le ge lir. Bu na rağ men ki bir -

le nen ler ise, as lın da bü yük bir aciz lik için de dir ler. Çün kü Al lah in san la rın ken di at -

tık la rı nı san dık la rı ta şı da hi ger çek te at ma dık la rı nı, bu nu ya pa nın Ken di si ol du ğu -

nu bil dir miş ken, ha len da ha in sa nın ba şa rı la rın dan do la yı ken di si ne pay çı kar ma sı

çok bü yük ce ha let tir. 
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Al lah her in sa nı bu şe kil de im ti han et mek te ve ay nı za man da eğit mek te dir. Bu -

gün bu ger çe ğe akıl er di re me yen, çok açık ol ma sı na rağ men ka bul et me yen ler,

ölüm den son ra tek rar di ril til dik le rin de her şe yi tüm açık lı ğı ile gö re cek ler ve hiç bir

şe ye güç ye ti re me dik le ri ni an la ya cak lar dır. Al lah, Ken di si’ni in kar eden le rin aciz li -

ği ni bir aye tin de şöy le bil dir miş tir:

Rab le ri ni in kar eden le rin du ru mu şu dur: On la rın yap tık la rı, fır tı na lı bir gün de

rüz ga rın şid det le sa vur du ğu bir kül gi bi dir. Ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç

ye ti re mez ler. İş te uzak bir sa pık lık (için de ol mak) bu dur. (İb ra him Su re si, 18)

Al lah ise her şe ye güç ye ti ren tek var lık tır:

Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih eder. Mülk O'nun dur,

hamd (öv gü) de O'nun dur. O, her şe ye güç ye ti ren dir. (Te ğa bün Su re si, 1)
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Her in sa nın yap tı ğı tüm iş ler, ka zan dı ğı tüm ba şa rı lar, sa hip ol du ğu ye te nek le rin ta ma mı

Al lah'a ait tir. Bu ki şi bü yük bir dev le tin baş ka nı, dün ya nın en zen gin in sa nı, her ke sin sev di -

ği bir sa nat çı ve ya önem li bu luş lar ya pan bir bi lim ada mı da ol sa, bu ger çek de ğiş mez. Her

in san Al lah'a bo yun eğ miş ola rak O'nun di le di ği şey le ri ya par. 



Mad de nin Ger çe ği nin Kav ran ma sı 
İn san la rı İman Et me ye Yö nel te cek tir

Ha ya tı bo yun ca ru hu na gös te ri len gö rün tü le ri iz le di ği ni fark eden in san lar,

hem ruh la rı nı hem de ke sin ti siz ce de vam eden bu gö rün tü le ri ya ra ta nın Al lah ol du -

ğu na ke sin ola rak ina na cak lar dır. 

Ba zı in san la rın, mad de nin sır rı nı ka bul et me mek te ki ıs rar la rı nın bir ne de ni de,

Al lah'ın bü yük lü ğü nü ve aza me ti ni kav ra yıp ken di hiç lik le ri ni ka bul et mek is te me -

yiş le ri dir. Ama bu in san lar ka bul len mek is te me se ler de or ta da tar tış ma sız bir ger çek

var dır: Gök ler de ve yer de olan la rın hep si Al lah'ın dır ve O'nun te cel li si dir. Tek mut -

lak var lık Al lah'tır ve Al lah'ın ya rat tı ğı di ğer var lık lar mut lak de ğil dir, bi rer gö rün -

tü dür. Al lah'ın ya rat tı ğı gö rün tü le ri sey re den “ben"ler, ya ni in san lar, Al lah'tan bi rer

ruh tur lar. 

Bu ilim ve bu bü yük sır kav ran dı ğı tak dir de in san la rın bi linç le ri kes kin bir net -

li ğe ka vu şa cak, üzer le rin de ki ma ne vi pus or ta dan kal ka cak tır. An la yan her kes

Al lah'a gö nül den tes lim ola cak, Al lah'ı çok se ve cek ve O'ndan çok kor ka cak tır. Bu -

nun la bir lik te in san la rın üze rin de ki ki bir, ken di ni be ğen miş lik his le ri nin ye ri ni te va -

zu ve mah cu bi yet ala cak tır. Al lah'ın in san lar dan is te di ği de bu dur. Bu çar pı cı ger çe -

ği an la yan lar ye ni bir ba kış açı sı ka za na cak, yep ye ni bir ha ya ta baş la ya cak lar dır.

Böy le ce Al lah'ın kud re ti ni ge re ği gi bi tak dir ede cek ler ve “On lar, Al lah'ın kad ri ni

hak kıy la tak dir ede me di ler. Oy sa kı ya met gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cun da -

dır; gök ler de sağ eliy le dü rü lüp-bü kül müş tür. O, şirk koş tuk la rın dan mü nez zeh

ve yü ce dir." (Zü mer Su re si, 67) aye tin de söz edi len ki şi ler den ol mak tan uzak la şa -

cak lar dır.

Mad de nin Ger çe ği ni Bil mek 
Dün ya Hır sı nı Or ta dan Kal dı rır
Bu ra ya ka dar an lat tı ğı mız ko nu, ya şa mı nız bo yun ca si ze an la tıl mış en bü yük

ger çek ler den bi ri dir. Çün kü tüm mad de sel dün ya nın ger çek te bir "göl ge var lık" ol -

du ğu nu is pat la yan bu ko nu, Al lah'ın var lı ğı nın ve ya ra tı şı nın kav ran ma sı nın,

O'nun ye ga ne mut lak var lık ol du ğu nun an la şı la bil me si nin anah ta rı dır. Ay nı za -

man da hem in sa nın ne ka dar aciz ol du ğu nun il mi ve red de di le mez bir is pa tı dır,
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hem de Al lah'ın muh te şem sa na tı nın bir te cel li si dir. Bu ne den le de bu ihtişamlı ilim,

in san la rı ke sin ola rak iman et tir mek te, iman et me me yi im kan sız ha le ge tir mek te dir.

Ba zı in san la rın bu ger çek ten kaç ma la rı nın ana se be bi de bu dur.

Bu ra da an la tı lan lar, tıp kı bir fi zik ka nu nu ve ya bir kim ya for mü lü ka dar ke sin

ger çek ler dir. İn san lar ye ri gel di ğin de en zor ma te ma tik prob lem le ri ni bi le çö ze bil -

mek te, an la şıl ma sı çok zor gö rü len pek çok ko nu yu kav ra ya bil mek te dir ler. Ama

ay nı ki şi le re, in san la rın ha yat la rı bo yun ca zi hin le rin de olu şan gö rün tü ler le mu ha -

tap ol duk la rı, mad de nin as lıy la hiç bir şe kil de mu ha tap ola ma ya cak la rı an la tıl dı -

ğın da, bu nu bir tür lü an la ma ya ya naş ma mak ta dır lar. Bu, son de re ce "abar tı lı" bir

an la yış sız lık du ru mu dur. Çün kü bu ra da an la tı lan ko nu nun kav ran ma sı, tıp kı bir

in sa nın, "iki çar pı iki kaç eder?", "kaç ya şın da sın?" gi bi so ru la ra ve re ce ği ce vap lar

ka dar ko lay dır. Dün ya yı ne re de gör dü ğü nü han gi bi lim ada mı na, han gi nö ro lo ji

pro fe sö rü ne sor sa nız si ze "ta bii ki bey nim de" di ye ce vap ve re cek tir. Hat ta, bu ger -

çe ği li se bi yo lo ji ki tap la rın da da hi bu la bi lir si niz. An cak tüm bu açık lı ğa rağ men,

mad de sel dün ya yı bey ni miz de al gı la dı ğı mı za da ir bil gi ve bu bil gi nin in sa nı ulaş -

tır dı ğı so nuç lar gör mez lik ten ge li ne bil mek te dir. Bi lim ta ra fın dan is pat lan mış en

önem li ger çek ler den bi ri nin in san la rın gö zün den bu ka dar bü yük bir ti tiz lik le sak -

lan ma sı bü yük bir olay dır as lın da. 

İn san la rın, bü tün bi lim sel ger çek le ri ko lay lık la ka bul edip, bu ger çek ten bu ka -

dar çok kor kup kaç ma la rı nın te mel se be bi ise, mad de nin ger çe ği ni öğ ren me nin tüm

in san la rın ha ya ta ba kış açı la rı nı te me lin den de ğiş ti re cek ol ma sı dır. Mad de yi ve ken -

di le ri ni mut lak var lık ola rak ka bul eden ler ve tüm ha yat la rı nı bu na bağ lı ola rak ku -

ran lar, bir an da ken di le ri nin, eş le ri nin, ço cuk la rı nın, sa hip ol duk la rı tüm ser ve tin

sa de ce zi hin le rin de ki yan sı ma sıy la mu ha tap ol duk la rı nı an la ya cak lar dır. İş te in san -

la rın bu ger çek ten bu ka dar kork ma la rı nın, an la dık la rı hal de an la maz lık tan gel me -

le ri nin, bir il ko kul ço cu ğu nun da hi ko lay lık la kav ra ya bi le ce ği bir ger çe ği son de re ce

an lam sız iti raz lar la yok et me ye ça lış ma la rı nın ar dın da ya tan ne den, bu dün ya hırs -

la rı nı kay bet me kor ku su dur. 

Mal la ra, oğul la ra, dün ya nın ge çi ci süs le ri ne  hırs la bağ lı olan bi ri için bu ger -

çek ten de bü yük bir kor ku se be bi dir. Çün kü bu ger çe ği an la dı ğın da, da ha öl me den

öl müş, ma lı nı ve ca nı nı tes lim et miş ola cak tır. Al lah "Eğer siz den on la rı(n tü mü nü)

is te yip si zi çıp lak bı ra ka cak olur sa, cim ri lik eder si niz ve si zin kin le ri ni zi de or ta -
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ya çı kar mış olur." (Mu ham med Su re si, 37) aye tiy le, in san lar dan tüm mal la rı nı is te -

di ğin de on la rın na sıl di re ne cek le ri ni ve  cim ri lik ede cek le ri ni bil dir mek te dir. Bir in -

san mad de nin ger çe ği ni öğ ren di ğin de ise, za ten ma lı nın, ca nı nın Al lah'a ait ol du ğu -

nu, ve re cek ve ya ver me mek te di re ne cek bir şe yi ol ma dı ğı nı an la ya cak, öl me den ön -

ce her şe yiy le Al lah'a tes lim ola cak tır. Sa mi mi iman eden ler için bu bir gü zel lik, şe ref

ve Al lah'a ya kın lı ğa bir ve si le dir. İman sız ve ya za yıf iman lı in san lar ise, bu gü zel li ği

fark ede me dik le ri için bu ger çe ği bü yük bir ıs rar la red de der ler. 

Ad nan Ok tar

Bir in sa n sa hip ol du ğu nu san dı ğı her şe yin, evi nin, ara ba sı nın, ai le si nin, işi nin ve tüm dost la rı -

nın bey ni nin için de mey da na ge len his ve gö rün tü le riy le mu ha tap olur. Ve bir in san hiç bir za -

man bun la rın dı şa rı da olan asıl hal le ri ni bi le mez. Bu ger çe ği kav ra yan bir in san, her şe yin tek

sa hi bi nin, bu gö rün tü le ri bey nin de ya ra tan Al lah ol du ğu nu an lar. Dün ya ha ya tı na hırs la bağ lı

olan in san lar bu ne den le bu ger çek ten çok bü yük bir kor ku du yar lar. 



MAL HIR SI NA KA PI LAN İN SAN LA RIN
EN BÜ YÜK KOR KU SU

Çevrenizdeki mal hırsına kapılmış

insanların en çok nelere değer verdik-

lerini bir düşünün: İyi bir ev, lüks eşya-

lar, gösterişli mücevherler, son model

bir araba, bankalarda yüksek miktarda

para, yat... İşte bu nedenle de bu

insanlar, sahip oldukları tüm bu mad-

deleri beyinlerindeki bir ekrandan izle-

dikleri ve asıllarıyla asla karşılaşamaya-

cakları gerçeğinden çok korkarlar. 

Oysa kabul etmek istemeseler de

beyinlerinde oluşan bir kopya dünya

içinde yaşamaktadırlar. Dışarıdaki

dünya ile muhatap olmaları mümkün

değildir. Çünkü sesi, ışığı ve kokuyu

hiçbir şekilde geçirmeyen kafatasları-

nın içine girebilen sadece bu madde-

lerden gelen elektriksel bilgilerdir.

Resimdeki gibi, para verip, arkada

görülen muhteşem villayı satın alan

insanın içinde bulunduğu durum da

böyledir. Kendini bir villa satın alıyor

ve para sayıyor zannederken, aslında

beyninde oluşan bir görüntüyü satın

almakta, karşısındaki kişiye de paranın

kendisini değil, görüntüsünü vermek-

tedir. Parayı alan kişi de gerçekte bir

görüntü almaktadır. Yani ortada bir

"görüntü alışverişi" vardır.
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Be yin de Bir Gö rün tü Olan Fab ri ka, Yat ve Ar sa la rın,          
Ken di le ri ni Bo şa Üzen Sa hip le ri
Bu bö lüm de, ha ya tı bo yun ca zen gin ol ma nın hır sı nı ya şa mış, genç ya şın dan iti -

ba ren ge ce gün düz ça lış mış, "her şe yi al nı mın te riy le ka zan dım" di yen bir fab ri ka sa -

hi bi nin için de bu lun du ğu ga fil du rum dan ör nek ler ve re rek çok önem li bir ger çe ği

an la ta ca ğız. 

Bu ra da söz ede ce ği miz ki şi or ta yaş la rı nı geç miş, iyi okul lar da okut tu ğu kız ve

er kek ço cuk la rı olan, bir kaç ara ba, yat, bir çok ev ve ar sa nın sa hi bi dir. Bu adam, dün -

ya ha ya tın da  –ken din ce- övü ne bi le ce ği her şe ye sa hip tir. Yi ne ken di dü şün ce si ne

gö re, dün ya ha ya tın da bir in sa nın amaç edi ne bi le ce ği her şe yi el de et miş tir. Mad di

zen gin li ği ile bir lik te bü yük bir iti bar gö rür. Sa bah la rı ken di si ne hiz met eden hiz -

met çi le rin den ara ba sı nın ka pı sı nı aça rak önün de eği len şo fö rü ne, şir ket bi na sı na gi -

rer ken ken di si ni say gıy la se lam la yan gü ven lik gö rev li le rin den şir ket ten içe ri gir di ği

an dan oda sı na gi de ne ka dar "ha zı ro la ge çen" şir ket ça lı şan la rı na ka dar ken di si ni ta -

nı yan her ke sin gö zün de bü yük bir iti bar, mev ki ve ma kam sa hi bi dir. Çok yük sek

mev ki ler de ve önem li yer ler de çok ya kın dost la rı ve çev re si var dır. Her gün top lan -

tı dan top lan tı ya ko şar, bir çok der ne ğin ve ku ru lu şun üye si ve hat ta baş ka nı dır. Bir

gün için de yüz ler ce ki şi ye emir ve rir. Ban ka sın da ve özel ka sa sın da sa ya ma ya ca ğı

ka dar çok pa ra sı, his se se ne di, tah vi li bu lu nur. Ara sı ra bun la rı sa ya rak, da ha da çok

tat min bu lur, gu rur la nır, övü nür. Özel lik le her şe yi tek ba şı na, ça lı şa rak el de edi yor

ol ma sı, bü tün ha ya tı nı ada mış ol du ğu ka zanç la ra ulaş mış ol ma sı ona bü yük bir tat -

min ve gü ven duy gu su ve rir. 

Bir gün, ar ka daş la rıy la bir yat ge zi sin dey ken, bir ki şi ya nı na ge lir ve ona şun la -

rı söy ler: "Şu an da bu ra da gör dü ğün bü tün in san lar, bu yat, de niz, fab ri ka la rın, ev le rin,

em rin de ça lı şan in san lar... Bun la rın hep si nin sa de ce bey nin de mey da na ge len gö rün tü le riy le

mu ha tap sın. Bun la rın asıl la rı nı hiç bir za man bi le mez sin. Bey ni ne gi den si nir ler ke sil se, bu

yat, yat ta ki in san lar, on la rın ses le ri, ko nuş ma la rı, de ni zin ko ku su, iç ti ğin mey ve su yu nun

ta dı, kı sa ca sı her şey bir an da yok olur. Bun la rın hep si ve se nin dün ya ha ya tın bo yun ca sa hip

ol du ğun her şey, zih nin de mey da na ge lir. Ev le ri nin, ara ba la rı nın, ya tı nın, fab ri ka nın, şir ke ti -

nin rü yan da sa hip ol du ğun mal lar dan hiç bir far kı yok tur. Tıp kı, ge ce rü yan da özel uça ğın la

Av ru pa'ya git ti ği ni gör men, an cak sa bah uyan dı ğın da ne bir uça ğı nın olup ne de Av ru pa'da

bu lu nup, ken di ni ya ta ğın da bul man gi bi. Pe ki, bu ha ya tım de di ğin uy kun dan da bir gün
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uya nıp, ken di ni bam baş ka bir yer de, bu ha ya tı na da ir gö rün tü le ri iz ler ken bul ma ya ca ğın dan

na sıl emin ola bi lir sin?" 

Bu zen gin adam, ken di si ne an la tı lan la ra şid det le kar şı çı ka cak tır. Ken di si ne bu

ger çe ğin bi lim sel de lil le ri bü tün açık lı ğı ile an la tıl sa  ve ken di si de bu nu an la sa da hi,

ger çe ği ka bul len mek ten ka ça cak tır. Çün kü, ken di ak lı na gö re, sa hip ol du ğu her şe -

yin rü ya gi bi bir ha yal ol du ğu nu ka bul et me si, bü tün ha ya tı bo yun ca bir ha ya lin pe -

şin den git ti ği ni ka bul et me si de mek ola cak tır. O za man, bu in sa nın övün dü ğü, bö -

bür len di ği, ki bir yap tı ğı her şey bir ha yal dir. Bu, bir in sa nın rü ya sın da zen gin olup,

bu ha ya li zen gin li ği ile in san la ra ha va at ma sı ka dar in sa nı kü çük ve akıl sız du ru ma

dü şü re cek bir du rum dur. O za man bu in san, ar tık şir ke ti ne gir di ğin de, gör dü ğü

say gı ve iti bar dan do la yı bü yük lü ğe ka pı la maz. Çün kü ken di si ne say gı gös te ren le -

rin, önün de eği len le rin hep si zih nin de mey da na ge len kop ya var lık lar dır. Ve ya ken -

di si ne bun lar an la tı lır ken için de bu lun du ğu ya tı ile mi sa fir le ri ne ken di de yi miy le

"ha va ata ma ya cak"tır. Çün kü yat da yat ta ki mi sa fir le ri de bey nin de mey da na ge len

ha yal ler dir. 

Ken di si ne mad de nin bir ha yal ol du ğu, mad di bir var lı ğın as lı ile hiç bir za man

hiç bir şe kil de mu ha tap ola ma ya ca ğı an la tı lır ken, ak lı na bir gün ön ce sa tın al dı ğı

çift li ği ge lir. Öy le ise, sa tı cı ya tek tek sa ya rak ver di ği pa ra, sa tı şı ya pan ki şi, sa tın al -

dı ğı çift lik, o çift lik te ki tüm mal var lı ğı, bu nu sa tın ala rak gös te riş yap tı ğı çev re si,

hep si zih nin de dir. Na sıl bir ge ce ön ce rü ya sın da önem li bir iha le yi ka zan dı ğı nı ve

bun dan do la yı bü yük bir ka zanç el de et ti ği ni gör düy se ve uyan dı ğın da bun lar dan

elin de hiç bir şey kal ma dıy sa, bu ger çek zan net tik le ri de bir rü ya gi bi dir. 

Öy le ise şu an da o ya tı nın için de de ğil dir. Ya tı onun için de, bey nin de mey da na

ge len bir gö rün tü dür. Son mo del mo bil ya lar la dö şe di ği evi ne gir di ği ni san dı ğın da,

ger çek te bey ni nin için de ki bü yük bah çe ka pı sı nı açar ve bey ni nin için de ki eve gi rer.

Ev de, mo bil ya lar da, bah çe de, bah çe ka pı sı da zih nin de dir. 

Ken di si ne an la tı lan la rın son de re ce açık ger çek ler ol du ğu nun far kın da olan bu

in san, bir an da elin de ki her şe yin as lın da bir göl ge var lık ol du ğu nun far kı na va rır.

Tüm bun lar, ken di si ni ya ra tan Al lah'ın ona gös ter di ği gö rün tü ler dir. Al lah, onu de -

ne mek için ona tüm bun la ra sa hip ol du ğu nu zan ne de ce ği bir gö rün tü, bir ya şam ya -

rat mış tır. O da ken di si ne bun la rı ve re nin, bu gö rün tü ler le ni met len di rip zen gin ede -

nin Al lah ol du ğu nu unu tup, bun lar la şı mar mış, bö bür len miş, in san la ra "ha va atıp"

113Mad de nin Ger çe ği Ne den Önem li Bir Ko nu dur?    

Ad nan Ok tar



Bü yük bir hol din gin sa hi bi, ev le ri, son mo del ara ba la rı, önün de eği len, ken di si ne say gı

du yan ça lı şan la rı olan bir in san, ger çek te sa hip ol du ğu her şe yi bey ni nin için de bir gö rün -

tü ola rak gö rür. Sa hip ol du ğu iti ba rı da yi ne bey nin de mey da na gel mek te dir. Çok cid di

ve önem li ol du ğu nu dü şün dü ğü, za ma nı nın bü yük bir kıs mı nı ayır dı ğı işi, iş ar ka daş la -

rıy la yap tı ğı top lan tı lar, al dı ğı ka rar lar da yi ne bey nin de mey da na ge len gö rün tü ler dir. 



Aynı insan parasını büyük bir hırsla saydığında aslında beynindeki paraları sayar. Gururla ve

gösteriş yaparak yatıyla gezerken, gösteriş yaptığı insanların, yatının ve gördüğü manzaranın

beyninde oluşan görüntüler olduğunu farkedemez. Kendisine bu gerçek anlatıldığında ise,

sahip olduğu tüm varlığını ve itibarını kaybetmemek için bu gerçeğe şiddetle itiraz eder.

Oysa, aynı kişi rüyasında da bunların hepsine sahip olduğunu görebilir ve rüyasında da bun-

ların gerçekliğinden asla şüpheye düşmez. Rüyasında da kendisine bunların gerçek sahibi

olmadığı söylense buna itiraz eder. Ancak uyandığında hepsinin bir hayal olduğunu anlar. 



on la rı kü çük, ken di ni ise üs tün gör müş tür. O za man, ha ya tı bo yun ca bir ha yal için,

rü ya gi bi bir alem için boş ye re hırs yap mış tır. Ama bir gün, bu ha yal le re ken di ni

kap tır dı ğı, on lar la oya la nıp dur du ğu bir gün de, bun la rın hiç bi ri nin mut lak var lı ğı

ol ma dı ğı nı, sa de ce Al lah'ın var ol du ğu nu an la mış tır. 

Dün ya ha ya tı bo yun ca bu ger çe ği ka bul len mek ten ka çan la ra, gör mez lik ten ge -

len le re Al lah bir aye tin de şöy le dik kat çek miş tir:

İn kar eden ler ise; 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. (Nur Su re si, 39)

Ayet te gö rül dü ğü gi bi Al lah, in kar eden le rin yap tık la rı iş le ri bir se ra ba, ha ya le

ben zet mek te dir. Ve o in san lar bu ha yal le re bağ la nıp on lar dan me det um duk la rın da,

bun la rın ger çek ol ma dı ğı nı, tek ger çek ve mut lak ola nın Al lah ol du ğu nu an la mak -

ta dır lar. İn san la rın bu ger çek ten bu ka dar kork ma la rı nın ve ka bul len mek is te me me -

le ri nin ar dın da ya tan en önem li ne den ler den bi ri, iş te bu ör nek te an la tı lan ki şi gi bi

el le rin de ki tüm var lık la rı nın, iti bar la rı nın, zen gin lik le ri nin bir an da gi de ce ği ni an la -

ma la rı dır. Bu ra da bir nok ta ya dik ka ti ni zi çek mek is ti yo ruz: Bu an la tı lan lar da, "in sa -

nın sa hip ol du ğu her şey ölü mü ile bir lik te ar ka sın da ka la cak ve ona hiç bir şey sağ la -

ma ya cak" den me mek te dir. Bu ra da "in sa nın sa hip ol du ğu her şey bir ha yal dir" de nil -

mek te dir. Tüm ha ya tı bo yun ca gös ter di ği hır sın, ken di si ni üze rek, sı kın tı ya so ka rak,

in san la rı kı rıp on la rı ez me ye ça lı şa rak el de et tik le ri nin bir ha yal ol du ğu nu gör dü -

ğün de boş bir al da nış için de ol du ğu nu an la mak ta dır. Ga fil in san la rın bu al da nış

için de ya şa dık la rı Ku ran'da bir çok ayet te in san la ra bil di ril mek te dir. Ör ne ğin Al lah

bir aye tin de in san la rın ma la düş kün lük le ri ni ve sa hip len me hırs la rı nı şöy le bil dir -

mek te dir:

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 taı dır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Ka -

tın da olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 14)

Bir baş ka ayet te ise Al lah dün ya ha ya tı nın bir oyun, oya lan ma ve al da nış ol du -

ğu nu şöy le ha ber ver mek te dir:
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Ad nan Ok tar

Pahalı arabasıyla çevresindeki insanlara gös-

teriş yapan zengin bir adam, gerçekte bey-

ninde oluşan araba görüntüsüyle gösteriş

yapmaktadır. O anda zengin adam, çok

övündüğü arabasının aslı ile muhatap ola-

madığına ihtimal dahi vermez. Oysa ger-

çekte kendi beyninde oluşan araba görün-

tüsü, o anda gösteriş yaptığı etrafındaki

diğer insanların beyinlerinde de ayrı ayrı

oluşmaktadır. 

O halde, eğer ortamda beş kişi varsa ve her

birinin beyninde de arabanın görüntüsü

ayrı ayrı oluşuyorsa, 

- Gerçek araba nerededir? 

- Zengin adamın arabası bu beş araba

görüntüsünden hangisidir? 

- Zengin adam hangi araba görüntüsünü

sahiplenecek ve hangisiyle çevresine göste-

riş yapacaktır?

- Gösteriş yaptığı diğer kişiler de neticede

zengin adamın beyninde oluşan birer algı

değil midir?

Sahip oldukları mal ve mülkleriyle, evleriy-

le, arabalarıyla diğer insanlara gösteriş

yapanlar aslında "beyinlerinde oluşan

hayallerle, yine beyinlerinde oluşan hayal-

lere" gösteriş yapmış olurlar. Bazı insanlar

bu çok önemli gerçeğin farkında bile değil-

dir. Elbette bu, son derece küçük düşürücü

bir durumdur. Çünkü sahip olduklarıyla

övünen kişi ne gösteriş yapılacak bir araba-

nın, ne de gösteriş yapılacak insanların asıl-

ları ile hiçbir zaman muhatap olamaz. 

HA YAL LER LE GÖS TE RİŞ YAP TI ĞI NIN FAR KIN DA
OL MA YAN İN SA NIN DU RU MU



Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, 'tut ku lu bir oya la ma', bir süs, ken di

ara nız da bir övün me, mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ -

mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin ho şu na git miş tir, son ra ku ru -

yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir.

Ahi ret te ise şid det li bir azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za)

var dır. Dün ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (Ha did

Su re si, 20)

İn san lar, dün ya ha ya tın da sa hip ol duk la rı nı san dık la rı bu gö rün tü le rin ger çek -

te bir ha yal ol du ğu nu an la dık la rın da, bo şa üzü lüp hırs lan dık la rı nı, bo şa va kit ge çi -

rip oya lan dık la rı nı, an la mak ta dır lar. Sa hip ol duk la rı için hırs la nan, on lar için in san -

la ra kı zıp ba ğı ran, si nir le nen ler, ma sa la rı yum ruk la yan lar, mad de nin as lı ile hiç bir

şe kil de mu ha tap ola ma dık la rı nı an la dık la rın da, rü ya sın da in san la ra sal dı ran, kı zan,

ba ğı rıp ça ğı ran in san ko nu mu na ge le cek le ri için bun dan çok utan mak ta ve şid det le

piş man ol mak ta dır lar. Asıl ola nın ken di le ri ne bu gö rün tü le ri gös te ren Al lah'ın ra zı

ola ca ğı şe kil de dav ran mak ol du ğu nu he men an la mak ta dır lar. Bu ger çe ği kav ra yan -

lar ya ni mü min ler ise şöy le de mek te dir ler:

De ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba det le rim, ha ya tım ve ölü müm alem le -

rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (En'am Su re si, 162) 

Şu önem li nok ta yı hiç unut ma mak ge re kir: Bu ger çe ği ha ya tı nın her han gi bir

anın da kav ra yan bir in san hiç bir za man geç kal mış sa yıl maz. Çün kü he men ha ya ta

ba kış açı sı nı ve tüm ya şan tı sı nı bu ger çe ğe gö re dü zen le yip, ar tık ha yal ler için de ğil,

tek mut lak var lık olan Rab bi miz için ya şa ma ya baş la ya bi lir. Al lah, her za man kul la -

rı için af fe di ci olan dır. 

Bu ger çe ği gör mez den ge le rek, ken di le rin ce kur naz lık ya pıp, tek mut lak var lı -

ğın Al lah ol du ğu nu ka bul len me yen ler ise, ken di ken di le ri ni bü yük bir tu za ğın içi ne

dü şür müş olur lar. Al lah on la rın bu du ru mu nu şöy le ha ber ve rir:

... On la rın on da (dün ya da) bü tün iş le dik le ri bo şa çık mış tır ve yap mak ta ol -

duk la rı şey ler de ge çer siz ol muş tur. (Hud Su re si, 16)

İn san bu ger çe ği şu an ka bul et mek is te me se ve tüm sa hip ol duk la rı nı mut lak

var lık lar ola rak ka bul ede rek ken di ni al dat sa bi le, so nuç ta ölü mü nün ar dın dan ye -

ni den di ril til di ğin de, ya ni ahi ret te her şey çok net or ta ya çı ka cak tır. O gün, ayet te bil -
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di ril di ği gi bi in sa nın "gö rüş gü cü kes kin le şe cek" (Kaf Su re si, 22) ve her şe yi çok da -

ha açık fark ede cek tir. Ama eğer dün ya da ki ya şa mı nı ha ya li amaç lar pe şin de ko şa -

rak har ca mış sa, ora da hiç ya şa ma mış ol ma yı di le ye cek tir. "Keş ke o (ölüm her şe yi)

ke sip bi tir sey di. Ma lım ba na hiç bir ya rar sağ la ya ma dı. Güç ve kud re tim yok olup

git ti" (Hak ka Su re si, 27-29) di ye rek he lak ola cak tır. 

Mad de nin Ger çe ği ni Gö ren le rin Kay bo lan Ki bi ri

Bu açık ger çe ği fark eden ba zı kim se le rin -ken di ifa de le riy le- "ke yif le ri kaç mak -

ta"dır. Fab ri ka la rı nın, ev le ri nin, ara ba la rı nın, mal la rı nın, oğul la rı nın, eş le ri nin, ya kın -

la rı nın, ma kam la rı nın sa de ce be yin le rin de ki kop ya la rıy la mu ha tap ol duk la rı nı an la -

dık la rın da, Al lah kar şı sın da ki aciz lik le ri ve güç süz lük le ri de açık ça is pat edil miş ol -

mak ta dır. Hem ken di le ri, hem sa hip ol duk la rı şey ler hat ta tüm ev ren bir ha yal ol mak -

ta, ken di le ri de bir "hiç" ol duk la rı nı an la mak ta dır lar. Ge ri ye sa de ce "ben" de dik le ri
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Sahip olduğu ünü ile kibirlenen, insanların

kendisine gösterdiği ilgi ile şımaran bir

insan, peşinden koşanların, kendisine ilgi

gösterenlerin gerçekte beyninde oluşan

görüntüler olduğunu öğrendiğinde bütün

keyfi kaçar. Kibirinin hiçbir anlamı

olmadığını görür. 



ruh la rı kal mak ta dır. Bu ru hu da on la ra ve ren Al lah ol du ğu için, bu ki şi ön ce den

iman sız da hi ol sa ke sin ola rak Al lah'a iman et mek te ve O'na tes lim ol mak ta dır. 

İn san, bu ger çek le ri kav ra dı ğın da, gu rur, ki bir, ken di ni be ğen miş lik his le ri nin

ye ri ni te va zu ve ac zi ni çok iyi an la ma his si al mak ta dır. Böy le bir in sa na dün ya nın

bü tün zen gin li ği, en önem li mev ki si de ve ril se bu in san şı mar ma ya cak, ki bir le nip

za lim le şe me ye cek tir. Hiç bir za man, Al lah'ın ken di si ne gös ter di ği gö rün tü le ri iz le di -

ği ni unut ma ya cak ve ken di ni ha yal le re kap tır ma ya cak tır. Bu ola ğa nüs tü ger çek,

hırs, bü yük lük, aza me tin ya nı sı ra, kin, nef ret, öf ke gi bi olum suz duy gu la rı da kal dı -

ra cak tır. Her şe yin bir ha yal ol du ğu nu bi len in san lar, ha yal ler için bir bir le ri ile kı ya -

sı ya bir re ka bet için de ol ma ya cak, bir bir le ri ne bu yüz den düş man lık ve kin bes le me -

ye cek ler dir. Her ke sin ken di ni sa de ce Al lah'a tes lim et ti ği bir or tam da te va zu, tes li -

mi yet, şef kat, hür met, sev gi ve sa mi mi yet olu şa cak tır. 

Bu ne den le in san la rın bu ger çe ği an la maz lık tan gel me le ri, bu ger çek ten ür küp

kaç ma la rı çok man tık sız dır. İman sız bir in sa nı bu ger çek ler ür kü te bi lir. Çün kü bu

ger çek le ri ka bul et ti ğin de Al lah'ın var lı ğı nı da ka bul ede cek tir. An cak iman lı in san -

la rın, mad de nin, zi hin de Al lah'ın ya şat tı ğı bir kop ya gö rün tü ol du ğu, tek mut lak

var lı ğın ise Al lah ol du ğu ger çe ği ne bü yük bir se vinç ve coş ku ile sa rıl ma la rı ge rek -

mek te dir. İman lı bir in sa nın, Al lah'ın bu muh te şem  sa na tın dan  kor kup  bu nu an la -

maz lık tan gel me si  akıl sız ca bir ta vır olur. Çün kü ger çek apa çık or ta da  iken, ak la

ge tir me ye rek, dü şün me ye rek, göl ge gö rün tü nün net li ği ne ve üç bo yut lu olu şu na

al dan ma ya de vam et mek an lam sız dır. Mü min, ger çek ler den kork maz, ger çe ğin  gü -

zel li ği ni ve de rin li ği ni, Al lah'ın ku sur suz sa na tı nın bu sis tem  için de  na sıl  da ha da

mu ci ze vi ha le gel di ği ni dü şü nür. 

Bu Ger çek Dün ya ya Hırs la 
Bağ la nan la rı Kor kut mak ta dır

Yap tı ğı iş ten do la yı ödül alan bir adam, bey nin de ki ödü lü alır. Ödü lü nü alır ken

onu al kış la ya rak kut la yan in san lar, as lın da bey nin de olu şan in san gö rün tü le ri dir. 

İn san, bey nin de ki kü çük ek ran da olu şan bu ödül tö re ni ni iz ler ken, sa lon da ki

in san la rın, ödü lün ve sa lo nun asıl la rı ile bey ni nin dı şın da mu ha tap ola maz. Çün kü

ka fa ta sı nın dı şı na çı ka maz. Bu, bir in sa nın ken di si ne ve ri len ödü lü vi de o ka set ten

sey ret me si gi bi dir. 
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Başarısından dolayı ödül alan bir

insan, beyninin içindeki ödülü alır

ve beyninin içinde oluşan insan

görüntüleri tarafından alkışlanır. 

İş te in san la rın, bu ger çek ten bü yük bir deh şet le kaç ma la rı nın ne de ni bu dur.

Dün ya ha ya tı na hırs la bağ la nan lar, mev ki ve ma kam la rı nın, ka zan dık la rı ödül le rin,

ban ka he sap la rı nın, yat la rı nın, gay ri men kul le ri nin, ken di le ri ni öven, tak dir eden

in san la rın, be yin le rin de ki bi rer gö rün tü ol du ğu nu an la dık la rın da müt hiş bir öf ke ye

ka pıl mak ta dır lar. Bu şe kil de, el de et tik le ri iti bar, şöh ret ve mal la rın hırs la bağ lan -

ma ya değ me ye ce ği ni fark et mek te, tüm ki bir le riy le bu ger çek ten kaç mak ta dır lar.

Ad nan Ok tar
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Bir insan her ne zorluk ile karşılaşırsa karşılaşsın her

olay beyninde meydana gelir. Bir insan geçmişini,

örneğin çocukluğunda içinde bulunduğu fakirliği

nasıl düşünüp zihninde canlandırıyorsa, yaşadığı an

da beyninin içinde meydana gelmektedir. 

An cak ger çek ten ne ka dar ka çar lar sa kaç sın lar, yi ne de tüm ha yat la rı nı ka fa tas la rı -

nın için de ge çir dik le ri ger çe ği ni de ğiş ti re mez ler. 

Sı kın tı ve Zor luk lar da Rü ya da Gö rü len Ha yal ler Gi bi dir 

Ba zı in san lar, sa de ce bel li ko nu la rın be yin le rin de mey da na ge len gö rün tü ler ol -

du ğu nu dü şü nüp, ba zı olay lar kar şı sın da ise bu ger çe ği unut ma eği li min de dir ler.

Oy sa ola yın ne ol du ğu gö ze til mek si zin, in sa nın ha ya tı nın her anın da bey nin de ki

kop ya gö rün tü le ri ya şar. Ör ne ğin, if las eden bir iş ada mı, ger çek te bey nin de ki iş ye -

ri gö rün tü sün de, yi ne bey nin de olu şan in san gö rün tü le ri ile mu ha tap olur. Ti ca re ti -

ni yap tı ğı eş ya nın, bu eş ya kar şı lı ğın da al dı ğı pa ra nın ta ma mı zih nin de mey da na

ge len al gı lar dır. Bu in san bü tün pa ra sı nı kay bet ti ğin de as lın da pa ra gö rün tü sü nü

kay be der. İş ye ri ne ve tüm eş ya la rı na ha ciz ko nan bir in san, bey nin de olu şan eş ya

ve iş ye ri gö rün tü le ri ni kay bet miş tir. Ve ya ara ba sı ça lı nan bir in san da yi ne zih nin de

iz le di ği ara ba ha ya li ni kay bet miş tir. Ha ya tı bo yun ca tek bir an bi le as lı ile mu ha tap

ola ma dı ğı ama bu na rağ men sa hip len di ği bir gö rün tü yü ar tık gö re me mek te dir.  

Sa de ce bun lar da de ğil, ha ya tı bo yun ca ya şa dı ğı tüm zor luk lar in sa nın bey nin -
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de olu şur. Ör ne ğin, iç ka rı şık lık la rın ha kim ol du ğu bir ül ke de, her an ölüm teh li ke si

al tın da ya şa yan, düş man as ker le ri nin sal dı rı la rı ile her an kar şı kar şı ya ge len bir in -

san, as lın da bey nin de olu şan düş man as ker le ri gö rün tü sü ile kar şı kar şı ya dır. Bir

sal dı rı sı ra sın da ya ra alan, ko lu nu kay be den bir in san da bey nin de ki kol gö rün tü sü -

nü kay be der, tüm acı his si bey nin de bir al gı ola rak olu şur. Düş man la rı nın teh dit do -

lu an la tım la rı, kin li ve sal dır gan söz le ri bey nin de olu şan ses ler den iba ret tir. 

So nuç ola rak, zor luk lar, sı kın tı lar, kor ku mey da na ge ti ren olay lar da in sa nın

bey nin de mey da na ge len ha yal ler dir. Gör dü ğü gö rün tü le rin ger çek yö nü nü bi len

bir in san, için de bu lun du ğu zor luk tan do la yı sı kın tı duy maz, bun lar dan şi ka yet et -

mez. Ve ya en sal dır gan ve teh li ke li düş ma nın kar şı sın da da hi, bey nin de ki ha yal ler le

kar şı kar şı ya ol du ğu nu bi le rek kor ku ve ümit siz li ğe ka pıl maz. Her bi ri nin Al lah'ın
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İnsanların hayatları boyunca yaşadıkları tüm zorluk ve sıkıntı sebebi olaylar da, gerçekte

beyinlerinin içinde meydana gelmektedir. Bu gerçeği bilen bir insan karşılaştığı her olaya

güzel bir sabırla sabır gösterir. Allah'ın herşeyi hayırla yarattığını bilir ve tevekküllü olur.
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oluş tur du ğu gö rün tü ler ol du ğu nu ve Al lah'ın bun la rı hik met le ya rat tı ğı nı bi lir. Her

ne ile kar şı la şır sa kar şı laş sın, Rab bi mi ze olan tes li mi yet ve gü ve nin ver di ği bir hu -

zur için de olur. Ni te kim Al lah bir çok aye tin de ina nan lar için kor ku ve hü zün ol ma -

ya ca ğı nı bil dir miş tir:

Şüp he siz: "Bi zim Rab bi miz Al lah'tır" de yip son ra doğ ru bir is ti ka met tut tu -

ran lar (yok mu); ar tık on lar için kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak -

lar dır. (Ah kaf Su re si, 13)

Ha ya tı bo yun ca gör dü ğü tüm olay la rı, duy du ğu tüm ses le rin Al lah'ın bey nin -

de ya rat tı ğı gö rün tü le riy le mu ha tap ol du ğu nu bi len bir in san, kork mak, boş ye re sı -

kı lıp üzül mek, pa ni ğe ka pıl mak ye ri ne, bu gö rün tü le rin ve ken di si nin Ya ra tı cı sı

olan, son suz mer ha met li ve şef kat li olan Al lah'a te vek kül eder.  

Mad de nin Ger çe ği Giz len me di ğin de
Olu şa cak Or tam

Mad de nin as lı ile mu ha tap ol ma dık la rı nı, yal nız ca Al lah'ın ken di le ri ne iz let tir -

di ği gö rün tü ler ile iç içe ol duk la rı nı bi len in san la rın tüm ya şam la rı, ha ya ta ba kış açı -

la rı ve de ğer yar gı la rı de ği şe cek tir. Bu, hem ki şi sel hem de top lum sal an lam da fay -

da lı bir de ği şim ola cak tır. Çün kü bu ger çe ği gö ren in san, Al lah'ın Ku ran'da bil dir di -

ği üs tün mü min ah la kı nı hiç zor lan ma dan ya şa ya cak tır.

Dün ya ya önem ver me yen, mad de nin ha yal ol du ğu nu an la yan in san lar için

önem ve ril me si ge re ken şey ma ne vi yat ola cak tır. Al lah'ın her an ken di si ni işit ti ği ni

ve gör dü ğü nü bi len, yap tı ğı her ha re ket ne de niy le ahi ret te he sap ve re ce ği ni id rak

eden bir ki şi do ğal ola rak gü zel ah lak lı ola cak, Al lah'ın emir ve ya sak la rı na ti tiz lik

gös te re cek tir. Böy le ce top lum da her kes bir bi ri ne kar şı sev gi ve say gı do lu ola cak, iyi

ve gü zel dav ra nış lar da her kes bir bi riy le ya rı şa cak tır. İn san lar ara sın da ki de ğer yar -

gı la rı de ği şe cek, mad de de ğe ri ni yi ti re cek böy le ce in san lar ara sın da üs tün lük, mev -

ki ve ma ka ma gö re de ğil, ah la ka ve tak va ya gö re ola cak tır. Kim se, ha yal olan şey le -

rin pe şin den koş ma ya cak, her kes ger çe ğin pe şin den gi de cek tir. İn san lar "kim ne dü -

şü nür?" zih ni ye tiy le de ğil "Al lah ne ya par sam ben den hoş nut olur?" dü şün ce siy le

ha re ket ede cek ler dir. Mal, mülk, ma kam ve mev ki den kay nak la nan gu rur, ki bir,

ken di ni be ğen miş lik his le ri nin ye ri ni te va zu ve ac zi ni çok iyi an la ma his si ala cak tır.
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Do la yı sıy la in san lar Ku ran'da bah se di len bü tün gü zel ah lak ör nek le ri ni se ve rek ve

is te ye rek ya şa ya cak lar dır. Bu sa yı lan de ği şim ler ise gü nü müz top lum la rı nın pek

çok so ru nu nu do ğal ola rak or ta dan kal dı ra cak tır. 

Kü çük çı kar la rı için bi le si nir le nen, öf ke le nen, sal dır gan la şan in san la rın ye ri ni,

her gör dü ğü nün ha ya liy le mu ha tap ol du ğu nu bi len, bu ne den le öf ke, kız gın lık, ba -

ğı rıp ça ğır ma gi bi tep ki le rin ken di si ni kü çük dü şü re ce ği ni bi len in san lar ala cak tır.

Bu sa ye de in san la ra ve top lum la ra hu zur ve gü ven ha kim ola cak, her kes ya şa mın -

dan ve sa hip ol duk la rın dan hoş nut ola cak tır. İş te in san lar dan giz le nen bu ger çe ğin,

in san la ra ve top lum la ra ka zan dı ra ca ğı ni met le rin bir kıs mı bun lar dır. Bu ger çe ğin

bi lin me si, dü şü nül me si ve ya şan ma sıy la be ra ber in san lar da ha pek çok gü zel lik le -

re ka vu şa cak lar dır. Bu gü zel lik le re ka vuş mak is te yen ki şi le rin yap ma sı ge re ken

şey ise bu bü yük ger çe ği iyi ce dü şün mek ve an la ma ya gay ret et mek tir. Al lah bir

aye tin de şöy le bil dir miş tir:

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 Su re si, 104)

Mad de nin Ger çe ği nin Bi lin me si
Ma ter ya liz min So nu dur
Ha ya tı mız bo yun ca mad de nin as lıy la mu ha tap ol ma dı ğı mız ger çe ğin den en

çok kor ku ve en di şe du yan lar, el bet te ki ma ter ya list fel se fe nin bağ lı la rı dır. Bu nun

ne de ni ni da ha iyi gör mek için ma ter ya liz min ge nel bir ta nı mı na bak mak ye ter li ola -

cak tır. Ör ne ğin ma ter ya list le rin ken di kay nak la rın da ma ter ya liz min sap kın fel se fe si

şöy le ta rif edi lir: 

Ma ter ya lizm, dün ya nın eze li ve ebe di li ği ni (ön ce siz ve son ra sız lı ğı nı), Tan rı ta ra fın -

dan ya ra tıl mış ol ma dı ğı nı ve de za man ve me kan da son suz lu ğu nu ka bul  eder.36

Mey dan La ro us se An sik lo pe di si nin 8. cil din de ise mad de ci fel se fe şöy le ta rif

edi lir: 

Mad de ci lik, 'mad de'den baş ka bir cev he rin var lı ğı nı ka bul et me yen öğ re ti dir. Bü tün

ger çek lik le rin cev he ri ni ve özü nü ru hun mey da na ge tir di ği ni söy le yen 'ruh çu luk'un

kar şı tı dır...

125Mad de nin Ger çe ği Ne den Önem li Bir Ko nu dur?    

Ad nan Ok tar



Bu kı sa ta nım lar da da gö rül dü ğü gi bi, ma ter ya list fel se fe mad de yi tek mut lak

var lık ola rak ka bul eder ve mad de dı şın da hiç bir var lı ğı ve ya kav ra mı ka bul et mez.

Ör ne ğin, mad de ci fel se fe ru hun var lı ğı nı ka bul et mez, in san bi lin ci ni bey nin fa ali -

yet le ri nin bir ürü nü ola rak gö rür. (Ma ter ya list le rin bu id di ala rı nın ge çer siz li ği ne

"Ma ter ya liz min En Bü yük Çık maz la rın dan Bi ri: İn san Bi lin ci" baş lık lı bö lüm de yer

ve ril miş tir). Bu ki tap bo yun ca an la tı lan la rın en önem li ve ta ri hi yö nü ise, ma ter ya list

fel se fe yi ta ma men ge çer siz kıl ma sı dır. Çün kü, bu gün ar tık açık ça bi lin mek te dir ki,

mad de de di ği miz şey le rin sa de ce zih ni miz de ki hal le ri ni bi le bi li riz. Ve zih ni mizin

dı şın da ki mad de nin na sıl ol du ğu nu gös ter me miz im kan sız dır. Çün kü zih ni mi zin

dı şı na çı kıp mad de de di ği miz şe yin as lı ile mu ha tap ol ma mız müm kün de ğil dir. İki

cüm le ile özet le nen bu ger çe ği ka bul et tik ten son ra, ar tık or ta da ne mad de ne mad -

de ci lik ya ni ma ter ya lizm kal maktadır.  Dış dün ya da ki mad de sel var lık la ra hiç bir za -

man ula şa ma ya ca ğı mı za gö re, hiç bir za man gör me ye ce ği miz mad de ler üze ri ne fel -

se fe yap ma nın, bun lar üze ri ne bir ha yat gö rü şü bi na et me nin man tık sız lı ğı ve ge -

rek siz li ği de açık ça or ta da dır. 

İş te ma ter ya list fel se fe nin bağ lı la rı nın, mad de nin ar dın da ki bu önem li sır rın

açık lan ma sın dan son de re ce ra hat sız ol ma la rı nın, bu sır çok açık ol ma sı na rağ men

onu an la maz lık tan gel me le ri nin te mel ne de ni, bu ko nu nun fel se fe le ri nin so nu nu ge -

tir di ği ni an la ma la rı dır. Ta rih bo yun ca tüm ma ter ya list ler mad de nin ger çe ği nin

açık lan ma sın dan, hat ta ma ter ya lizm ta raf tar la rı nın bu ger çe ği an la tan ki tap la rı oku -

ma la rın dan bü yük ra hat sız lık duy muş lar ve bu nu di -

le ge tir miş ler dir. Ör ne ğin Rus ya'da ki kan lı ko mü nist

dev ri min li der le rin den bi ri olan Vla di mir I. Le nin, ne -

re dey se bir asır ön ce yaz dı ğı Ma ter ya lizm ve Am pir yok -

ri ti sizm isim li ki ta bın da ta raf tar la rı nı bu ger çe ğe kar şı

şöy le uyar mak ta dır: 

Du yu la rı mız la al gı la dı ğı mız nes nel ger çek li ği bir ke re

yad sı dın mı, kuş ku cu lu ğa (ag nos ti sizm) ve öz nel ci li ğe
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(sub jek ti viz me) ka ya ca ğın dan, fi de iz me (di ni inan ca) kar şı kul la na ca ğın tüm si lah la rı

yi ti rir sin; bu da fi de iz min is te di ği şey dir. Par ma ğı nı kap tır dın mı, ön ce ko lun
son ra tüm ben li ğin gi der. Du yu la rı nes nel dün ya nın bir gö rün tü sü ola rak de ğil de,

özel bir öğe ola rak al dı ğın da, di ğer bir de yiş le ma ter ya lizm den ödün ver di ğin de, ben -

li ği ni fi de iz me kap tı rır sın. Son ra du yu lar hiç kim se nin du yu la rı olur, us hiç kim se nin

usu, ruh hiç kim se nin ru hu, is tenç hiç kim se nin is ten ci olur.37

Bu sa tır lar, Le nin'in bü yük bir kor kuy la fark et ti ği ve hem ken di ka fa sın dan

hem de "yol daş"la rı nın ka fa la rın dan sil mek is te di ği ger çe ğin, ma ter ya list le ri ne ka -

dar te dir gin et ti ği ni gös ter mek te dir. An cak gü nü müz ma ter ya list le ri Le nin'den da -

ha da bü yük bir te dir gin lik için de dir ler; çün kü bu ger çek bun dan 100 yıl ön ce si ne

gö re çok da ha açık, ke sin ve güç lü bir bi çim de or ta ya kon mak ta dır. 

Geç miş te bir fel se fe ve ya bir yo rum ola rak dü şü nü len bu ko nu, tüm dün ya ta ri -

hin de ilk kez bu ka dar kar şı ko nu la maz bir bi çim de ve bi lim sel bul gu la ra da ya nı la rak

an la tıl mak ta dır. Bi lim ya za rı Lin coln Bar nett, bu ko nu nun sa de ce "se zil me si nin" bi le

ma ter ya list bi lim adam la rı nı kor ku ve en di şe ye sü rük le di ği ni şöy le be lirt mek te dir:
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Fi lo zof lar tüm nes nel ger çek le ri al gı la rın bir göl ge dün ya sı ha li ne ge ti rir ken, bi lim

adam la rı in san du yu la rı nın sı nır la rı nı kor ku ve en di şe ile sez di ler.38

Ül ke miz de ve tüm dün ya da, bu ko nu ile kar şı kar şı ya ge len her ma ter ya list te

bu "kor ku ve en di şe" çok güç lü ola rak gö rül mek te dir. Ör ne ğin ül ke miz de, fel se fe -

le ri nin söz de te me li olan ev rim te ori si nin bi lim sel yön den çö ker til me siy le za ten

cid di bir şok ya şa mak ta olan ma ter ya list ler, şim di de Dar wi nizm'den çok da ha

önem li bir da ya nak la rı nı, biz zat mad de nin ken di si ni kay bet tik le ri ni an la ma ya

baş la mış lar dır. Bu ne den le, ko nu nun öne mi ne dik kat çe kip, bu ko nu nun ken di le ri

açı sın dan "en bü yük teh li ke" ol du ğun dan, ken di "kül tü rel do ku la rı nı ta ma men

yık tı ğın dan" söz et mek te dir ler.

As lın da bu, Al lah'ın Ku ran'da ina nan la ra bil dir di ği bir va adi nin de te cel li si dir.

Hak kın or ta ya çık tı ğı yer de ba tıl olan fi kir ler yok ol ma ya mah kum dur:

De ki: "Hak gel di, ba tıl yok ol du. Hiç şüp he siz ba tıl yok olu cu dur." (İs ra Su -

re si, 81)

Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar ma da ğın

eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a kar şı) Ni te len di re gel -

dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze. (En bi ya Su re si, 18)

Ma ter ya lizm, in san lık ta ri hi bo yun ca var ol muş ve bu fel se fe nin sa vu nu cu la rı,

mad de yi ken di le ri ne söz de de lil ala rak, ken di le ri ni yok tan var eden, bir hiç iken ken -

di le ri ne can ve ren için de ya şa ya bi le cek le ri bir ev ren ya ra tan Al lah'a baş kal dır mış lar -

dır. "Mad de var ise, Al lah bu mad de nin ne re sin de ola bi lir?" gi bi yü zey sel ve ca hil ce

man tık lar la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden ve in san la rın da in kar et me le ri için ça ba har -

ca yan bu ki şi ler, gü nü müz de en bü yük da ya nak la rı nın yı kıl dı ğı na şa hit ol mak ta dır -

lar. Çün kü bu ra da an la tı lan ger çek, fel se fe le ri ni te mel den yı kıp at mak ta, üze rin de

tar tış ma ya da hi im kan bı rak ma mak ta dır. Tüm dü şün ce le ri ni, ha yat la rı nı, ki bir le ri ni

ve in kar la rı nı üze ri ne bi na et tik le ri mad de, el le rin den bir çır pı da uçup git miş tir.

Ma ter ya list ler, ta rih bo yun ca bir bir le ri ne in ka rı ve in ka rın me tot la rı nı mi ras bı -

rak mış lar dır. Ör ne ğin Le nin'in yu ka rı da ki söz le ri ni bu gün bir çok ma ter ya list kul -

lan mak ta ve ta raf tar la rı na bu ger çe ği din le me me le ri ni, oku ma ma la rı nı tav si ye et -

mek te dir ler. An cak bi li min, mad de nin ma hi ye ti ile il gi li bu ger çe ği açık ça or ta ya çı -

kar ma sı ve in ter net gi bi tek no lo jik im kan lar la tüm dün ya ya bil gi nin ulaş tı rıl ma sı nın
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son de re ce ko lay ve hız lı ol ma sı, on la rın bu ça ba la rı nı bo şa çı kar mak ta dır. Çün kü

in san lar bü yük bir hız la bu ger çe ği oku mak ta, öğ ren mek te ve kav ra mak ta dır. Ya kın

bir geç mi şe ka dar ma ter ya liz mi en ge çer li dün ya gö rü şü ola rak ka bul eden ler, bu -

gün bü yük bir hay ret ve şaş kın lık la dün ya ha ya tı nın ve mad de nin ger çek yö nü nü

öğ ren mek te dir ler. İş te bu, Al lah'ın in kar cı la ra kur du ğu muh te şem bir tu zak tır. İn -

kar cı lar na sıl ta rih bo yun ca sa de ce Al lah'ı in kar et mek için sap kın ca mad de yi ilah

edi ne rek, ken di dü şük akıl la rın ca di ne kar şı tu zak kur duk la rı nı san dı lar sa, Al lah

kar şı lı ğın da on la rın sah te ilah la rı nı el le rin den ala cak bir or tam ya rat mış ve on la rın

tu zak la rı nı baş la rı na ge çir miş tir. Al lah, ta rih bo yun ca in kar cı la rın tu zak la rı na ver di -

ği bu kar şı lı ğı şöy le bil di rir:

... On lar bu tu za ğı ta sar lı yor lar ken, Al lah da bir dü zen (bir kar şı lık) ku ru yor -

du. Al lah, dü zen ku ru cu la rın ha yır lı sı dır. (En fal Su re si, 30) 

Al lah, in san la ra mad de nin as lı ile mu ha tap ol duk la rı his si ni ve re rek, ma ter ya -

list le ri tu za ğa dü şür müş ve on la rı, ta rih te ben ze ri gö rül me miş şe kil de kü çült müş tür.

Mal la rı nı, mülk le ri ni, mev ki le ri ni, ün van la rı nı, için de bu lun duk la rı top lu mu, tüm

dün ya yı ve as lın da bi rer ha yal den iba ret olan her şe yi mut lak var lık san mış lar, üs te lik

bun la ra gü ve ne rek Al lah'a kar şı bü yük len miş ler dir. Ken di akıl la rın ca bö bür le ne rek

Al lah'a is yan et miş ve in kar da ile ri git miş ler dir. Bun la rı ya par ken de güç al dık la rı tek

şey mad de ol muş tur. Ama öy le bir an la yış ek sik li ği içi ne düş müş ler dir ki, Al lah'ın

ken di le ri ni çe pe çev re sa rıp ku şat tı ğı nı hiç dü şün me miş ler dir. Al lah in kar cı la rın an la -

yış sız lık la rı so nu cun da dü şe cek le ri du ru mu Ku ran'da şöy le ha ber ver miş tir:

Yok sa hi le li-bir dü zen mi kur mak is ti yor lar? Fa kat (asıl) o in kar eden ler hi le -

li-dü ze ne dü şe cek olan lar dır. (Tur Su re si, 42)

Ma ter ya list ler, ta ri hin en bü yük ye nil gi si ne adım adım yak la şır ken, bu nun far -

kı na da va ra ma mış lar dır. Ör ne ğin, tüm gö rün tü le rin be yin de al gı lan dı ğı nı keş fe -

der ken, bu nun ken di inanç la rı nı te me lin den çö ker te ce ği ni he sap la ya ma mış lar dır.

Ma ter ya list bir bi lim ada mı, yap tı ğı araş tır ma lar so nu cun da, tüm gör dü ğü şey le rin

ger çek te san dı ğı gi bi ol ma dı ğı nı, ak si ne bey nin de mey da na ge len bir gö rün tü ler le

mu ha tap ol du ğu nu is pat la ya rak, ma ter ya list inan cı na ken di el le riy le dar be vur muş -

tur. Al lah, in kar cı la rın ken di kur duk la rı tu za ğa ken di le ri nin şu ur suz ca düş tü ğü nü

bir ayet te şöy le bil di rir:
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Böy le ce Biz, her ül ke nin ön de ge len le ri ni -ora da hi le li- dü zen ler kur sun lar

di ye- ora nın suç lu gü nah kar la rı kıl dık. Oy sa on lar, hi le li-dü ze ni an cak ken -

di le ri ne ku rar lar da bu nun şu u ru na var maz lar. (Enam Su re si, 123) 

Kuş ku suz bu ger çe ğin far kı na var mak ma ter ya list ler için ola bi le cek en deh şet

ve ri ci olay dır. Çün kü sa hip ol duk la rı her şe yin sa de ce kop ya gö rün tü le riy le mu ha -

tap olu yor ol ma la rı, ken di ta bir le ri ile on lar için he nüz dün ya day ken, "öl me den bir

ölüm" hük mün de dir.

Bu ger çek le bir lik te, bir Al lah, bir de ken di le ri kal mış tır. Ni te kim Al lah, "Ken -

di si ni tek ola rak (ve ya pa yal nız) ya rat tı ğım (şu adam)ı Ba na bı rak." (Müd des sir

Su re si, 11) aye tiy le, her in sa nın Ken di Ka tın da as lın da ya pa yal nız ol du ğu ger çe ği ne

dik kat çek miş tir. Bu ola ğa nüs tü ger çek da ha pek çok ayet le ha ber ve ril miş tir:

An dol sun, si zi ilk de fa ya rat tı ğı mız gi bi (bu gün de) 'te ker te ker, ya pa yal nız

ve ya lın' (bir tarz da) Bi ze gel di niz ve si ze lüt fet tik le ri mi zi ar ka nız da bı rak tı -

nız... (En'am Su re si, 94)

Ve on la rın hep si, kı ya met gü nü O'na, 'ya pa yal nız, tek baş la rı na' ge le cek ler -

dir. (Mer yem Su re si, 95)

Al lah bir baş ka aye tin de ise, ahi ret gü nün de in kar cı la ra şöy le ses le ne ce ği ni

bil di rir:

On la rın tü mü nü top la ya ca ğı mız gün; son ra şirk ko şan la ra di ye ce ğiz ki: "Ne -

re de (o bir şey) sa nıp da or tak koş tuk la rı nız?" (En'am Su re si, 22)

Bu nun ar dın dan in kar cı lar, dün ya da var zan ne de rek Al lah'a şirk koş tuk la rı

mal la rı nın, ev lat la rı nın, çev re le ri nin ken di le rin den uzak laş tı ğı na ve ta ma men yok

ol duk la rı na şa hit ola cak lar dır. Al lah bu ger çe ği de, "Bak, ken di le ri ne kar şı na sıl ya -

lan söy le di ler ve düz mek te ol duk la rı da ken di le rin den kay bo lup-uzak laş tı."

(En'am Su re si, 24) aye tiy le ha ber ver miş tir. 

21. yüz yıl, bu ger çe ğin tüm in san lar ara sın da ya yı la ca ğı, ma ter ya liz min ise yer -

yü zün den si li ne ce ği ta ri hi bir dö nüm nok ta sı dır. Bu ger çe ği gö re bi len in san la rın, geç -

miş te ne ye inan dık la rı, ne yi ni çin sa vun duk la rı hiç önem li de ğil dir. Önem li olan, ger -

çe ği gör dük ten son ra, bu na di ren me mek, ölüm le bir lik te za ten apa çık an la şı la cak olan

bu ger çe ği geç ol ma dan an la mak tır. Unut ma mak ge re kir ki, ger çek ler den ka çıl maz. 
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Şu an da ki ta bı tu tan, ki ta bın ka ğı dı nın ke na -

rı nı ve ka lın lı ğı nı his se den eli niz de ğil. Ki ta -

bı tut ma his si, si nir uya rı la rı va sı ta sıy la be -

yin de ki do kun ma mer ke zin de oluş tu ru lan

bir his tir. 

Bu do kun ma his si ni id rak eden bi linç, be yin -

de ki yağ lar ve si nir ler ola maz. O hal de in sa -

nın bey nin de, eli ve par mak la rı olma dan ki -

ta bı tut tu ğu nu his se den var lık kim dir? 

İş te bu mad de-öte si var lık, in sa nın ru hu dur.

Al lah çok bü yük bir mu ci ze ola rak in san ru -

hu na, hiç bir uz vu bu lun ma dı ğı hal de tüm

his le ri id rak et ti rir. Ör ne ğin ruh, par mak la rı

ol ma dı ğı hal de ki ta ba, pa mu ğa, ta şa ve ya

bir hay va nın tüy le ri ne do kun du ğu nu his se -

de bi lir. İş te ma ter ya list le re bü yük kor ku ve -

ren ger çek bu dur. Tüm ha yat la rı nın mad de -

ye bağ lı ola rak geç ti ği ni zan ne den ma ter ya -

list ler, ha yat la rı bo yun ca mad de nin as lı na

bir kez bi le do ku na ma dık la rı nı, onu gö re -

me dik le ri ni, be yin le ri nin dı şı na ke sin lik le çı -

ka ma dık la rı nı dü şün dük çe, bü yük bir çık ma -

zın için de ol duk la rı nı an lar lar. Bu yüz den bu

ola ğa nüs tü önem li mu ci ze yi in san la rın göz -

le rin den uzak tut mak için var güç le riy le ça ba

sarf eder ler. 

An cak Al lah, 21. yüz yıl da in san la rın her an

ya şa dık la rı bu önem li ger çe ği kav ra ma la rı

için ge re ken or ta mı ya rat mış ve bi lim sel ge -

liş me le ri de bu nun an la şıl ma sı için önem li

bir des tek kıl mış tır.

MA TER YA LİST LE RİN EN BÜ YÜK KOR KU SU
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K
i ta bın bu ra ya ka dar olan bö lü mün de, birçok insanın mut lak bir var -

lık zannettiği mad de nin as lı na hiç bir za man ula şa ma ya ca ğı mız ve

her in sa nın sa de ce bey nin de ki kop ya gö rün tü ler le mu ha tap ol du ğu

açık lan dı. Ve bu ola ğa nüs tü ger çe ğin, tüm dün ya da Al lah sev gi si ve

kor ku su nun art ma sı, ma ne vi ya tın ve gü zel ah la kın ya yıl ma sı, ma ter ya liz min çö kü -

şü için ne ka dar bü yük bir öne me sa hip ol du ğu be lir til di. 

Ma ter ya list le rin, mad de gi bi eze li ve mut lak san dık la rı bir baş ka kav ram ise,

za man dır. An cak, mad de gi bi za man da bir al gı dır ve eze li de ğil dir, ya ra tıl dı ğı bir

an var dır. Gü nü müz de, bi lim sel de lil le ri ile or ta ya ko nan bu ger çek, Ku ran'da bir -

çok ayet ile de bil di ril miş tir. 

Za man, Bir Anı Di ğer An ile Kı yas la dı ğı mız da Or ta ya    
Çı kan Bir Kav ram dır

Za man, ta ma men bi zim al gı la rı mı za ve al gı la rı mız ara sın da  yap tı ğı mız kı ya sa

da ya lı bir kav ram dır. Ör ne ğin, siz şu an da bu ki ta bı oku yor su nuz. Var sa ya lım ki,

ki ta bı oku ma dan ön ce mut fak ta ye mek yi yor du nuz. İş te mut fak ta ye mek ye di ği niz

"an" ile "şu an" ara sın da bir sü re ol du ğu nu dü şü nür ve bu na "za man" der si niz. Ger -

çek te ise, mut fak ta ye mek ye di ği niz "an" si zin ha fı za nız da ki bir bil gi dir. Ve siz için -
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de bu lun du ğu nuz "şu an" ile, ha fı za nız da ki bil gi ara sın da bir kı yas ya par ve bu nu

"za man" ola rak ni te len di rir si niz. Bu kı ya sı yap ma dı ğı nız tak dir de za man kav ra mı

da kal ma ya cak, in san için sa de ce için de bu lun du ğu an mev cut ola cak tır.

Ör ne ğin, bir in sa nın li se me zu ni yet tö re ni ha fı za sın da ki bir bil gi dir. İn san, o li -

se tö re nin den iti ba ren ha fı za sın da ki di ğer bil gi le ri de için de ya şa mak ta ol du ğu an

ile kı yas la yın ca, za man al gı sı nı el de eder ve ha fı za sın da ki bil gi ler doğ rul tu sun da bu

za ma nın uzun lu ğu nu ve ya kı sa lı ğı nı ta yin eder. Oy sa bu "uzun luk" ve "kı sa lık"da

ta ma men bey nin de olu şan ve bu kı yas tan kay nak la nan bir his tir.

Ay nı şe kil de  bir ki şi, ye re dü şen ka le mi eği lip alan ve ma sa nın üze ri ne bı ra kan

bi ri ni gör dü ğün de kı yas ya par. Gör dü ğü in san ka le mi ma sa ya bı rak tı ğı an da, o
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Za man, bi zim ya şa dı ğı mız olay lar ara sın da yap tı ğı mız kı ya sa da ya lı bir kav ram dır. Ör ne ğin,

bir ki şi oda ya gi rer. Son ra yer de du ran ka le mi gö rür ve eği lip onu alır. Bun dan son ra bu ka le -

mi ma sa ya gö tü rür ve ora ya bı ra kır. Ki şi, tüm bu ey lem ler ara sın da kı yas ya par. Her bi ri ara sın -

da bir sü re geç ti ği ni dü şü nür ve böy le ce za man al gı sı nı el de eder. 



ki şi nin ka le mi eği lip al ma sı ve ma sa ya doğ ru yü rü me si, sey re den ki şi nin bey nin de

yer alan bil gi ler dir. Za man al gı sı, ka le mi ma sa ya bı ra kan in san ile bu bil gi ler ara sın -

da kı yas ya pı la rak or ta ya çı kar. 

Ün lü fi zik çi Ju li an Bar bo ur, za ma nın ta ri fi ni şöy le yap mak ta dır:

Za man eş ya la rın po zis yon la rı nı de ğiş tir me öl çü sün den baş ka bir şey de ğil. Bir sar kaç

sal la nır, saa tin kol la rı iler ler.39

Kı sa ca sı za man, be yin de anı ola rak sak la nan bir ta kım bil gi ler, da ha doğ ru su

gö rün tü ler ara sın da kı yas ya pıl ma sıy la var ol mak ta dır. Eğer bir in sa nın ha fı za sı

ol ma say dı, o in san sa de ce için de bu lun du ğu anı ya şa ya cak, bey ni bu tür yo rum lar

ya pa ma ya cak ve do la yı sıy la za man al gı sı da oluş ma ya cak tı.  

136 HA YA LİN Dİ ĞER ADI: MAD DE

Ha run Yah ya

Bir insanın geçmişi hafızasına

verilen bilgilerden oluşur. Hafıza

silindiğinde insanın geçmişi de

silinir. Geleceği ise düşüncelerin-

den ibarettir. Bu düşünceler

olmadığında ise insanın sadece

yaşadığı "an" kalır. 



Za ma nın Bir Al gı Ol du ğu Ko nu sun da                                
Bi lim Adam la rı nın Gö rüş le ri

Za ma nın, ha re ket eden ci sim ler ve mey da na ge len de ği şim ler ara sın da yap tı ğı -

mız be lir li bir sı ra la ma dan do ğan bir kav ram ol du ğu ger çe ği, bu gün bi lim sel ola rak

da ka bul edil miş tir. Bu ko nu da gö rüş be lir ten dü şü nür ve bi lim adam la rın dan ör -

nek ler ve re rek ko nu yu da ha iyi açık la ma ya ça lı şa lım. 

The End of Ti me (Za ma nın So nu) isim li ki ta bın da za man sız lık ve son suz luk hak -

kın da ki açık la ma la rı ile bi lim dün ya sın da bü yük yan kı uyan dı ran fi zik çi Ju li an Bar -

bo ur, za ma nın bir al gı ol ma sı nın, bir çok in san için ka bul le nil me si zor bir ger çek ol -

du ğu nu be lirt mek te dir. Dis co ver der gi sin de, Bar bo ur ile ya pı lan bir rö por taj da za -

man al gı sı için şu yo rum lar ya pıl mak ta dır:

“Ben ha la ka bul len mek te zor la nı yo rum" di yor (Bar bo ur). An cak, sağ du yu ev re ni an -

la mak için hiç bir za man gü ve ni lir bir yol gös te ri ci ol ma dı. Co per ni cus Gü neş'in

Dün ya çev re sin de dön me di ği ni ilk söy le di ğin den be ri fi zik çi ler al gı la rı mı zı şa şırt tı -

lar. Her şe ye rağ men, Dün ya 67,000 mil/sa at hız ile boş luk ta dö ner ken en ufak bir ha -

re ket bi le his set mi yo ruz. Bar bo ur za ma nın geç ti ği ne da ir his si mi zin, "Düz Dün -
ya Ce mi ye ti"nin (Flat Earth So ci ety) ba tıl inan cı ka dar yan lış ol du ğu nu id -
di a edi yor." 40

Yu ka rı da da gö rül dü ğü gi bi, ün lü fi zik çi Bar bo ur, za ma nın mut lak ol du ğu na

da ir sa hip ol du ğu muz inan cın ba tıl ol du ğu nu be lirt mek te dir. Ve gü nü müz de fi zik

ala nın da ki araş tır ma lar bu ger çe ği açık ça gös ter mek te dir. Za man mut lak de ğil dir,

mey da na ge len olay la ra gö re fark lı al gı la nan gö re ce li bir kav ram dır.

No bel ödül lü ün lü ge ne tik pro fe sö rü ve dü şü nür Fran ço is Ja cob ise, Müm kün le -

rin Oyu nu ad lı ki ta bın da za ma nın ge ri ye akı şı ile il gi li şun la rı an la tır:

Ter sin den gös te ri len film ler, za ma nın ter si ne doğ ru aka ca ğı bir dün ya nın ne ye ben -

ze ye ce ği ni ta sar la ma mı za im kan ver mek te dir. Sü tün fin can da ki kah ve den ay rı la ca ğı

ve süt ka bı na ulaş mak için ha va ya fır la ya ca ğı bir dün ya; ışık de met le ri nin bir kay nak -

tan fış kı ra cak yer de bir tu za ğın (çe kim mer ke zi nin) için de top lan mak üze re du var lar -

dan çı ka ca ğı bir dün ya; sa yı sız dam la cık la rın hay ret ve ri ci iş bir li ğiy le su yun dı şı na

doğ ru fır la tı lan bir ta şın bir in sa nın avu cu na kon mak için bir eğ ri bo yun ca zıp la ya ca -

ğı bir dün ya. Ama za ma nın ter si ne çev ril di ği böy le bir dün ya da, bey ni mi zin sü reç le -
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ZA MA NIN TER Sİ NE İŞ LE Dİ Ğİ BİR DÜN YA DA, 
GEÇ MİŞ, GE LE CEK OLUR DU

Tüm olaylar bize belli bir sıralama yöntemi ile gösterildiği için, zamanın hep ileri doğru

aktığını düşünürüz. Örneğin bir kayakçı hep dağdan aşağı doğru kayar, yukarı doğru kaymaz

veya bir su damlası su birikintisinden yukarı doğru çıkmaz, hep aşağı doğru düşer. Bu durum-

da bir kayakçının tepedeki hali geçmiş iken, aşağıya ulaştığı hali gelecektir. Oysa eğer hafıza-

mızdaki bilgiler, bir filmin başa sarılması gibi tersine doğru gösterilmeye başlarsa bizim için

gelecek, yani aşağı inmiş hali geçmiş olur, geçmiş ise yani tepedeki hali ise gelecek olur. 



ri ve bel le ği mi zin oluş ma sı da ay nı şe kil de ter si ne çev ril miş ola cak tır. Geç miş ve ge le -

cek için de ay nı şey ola cak tır ve dün ya tas ta mam bi ze gö rün dü ğü gi bi gö rü ne cek tir.41

Bey ni miz be lir li bir sı ra la ma yön te mi ne gö re iş le di ği için şu an da dün ya üst te

an la tıl dı ğı gi bi iş le me mek te ve za ma nın hep ile ri ak tı ğı nı dü şün mek te yiz. Oy sa bu,

bey ni mi zin için de ve ri len bir ka rar dır ve do la yı sıy la ta ma men iza fi dir. Eğer ha fı za -

mız da ki bil gi ler ge ri ye doğ ru oy na tı lan film ler de ki gi bi di zil se, za ma nın akı şı da bi -

zim için ge ri ye doğ ru oy na tı lan film ler de ki gi bi ola cak tır. Böy le bir du rum da, geç -

mi şi ge le cek, ge le ce ği de geç miş ola rak al gı la ma ya baş lar, ha ya tı şim di ki dü ze ni nin

tam ter si bir dü zen de ya şar dık. 

Ger çek te ise za ma nın na sıl ak tı ğı nı, ya da akıp ak ma dı ğı nı as la bi le me yiz. Bu da

za ma nın mut lak bir ger çek ol ma dı ğı nı, sa de ce bir al gı bi çi mi ol du ğu nu gös te rir.

Za ma nın bir al gı ol du ğu, 20. yüz yı lın en bü yük fi zik çi si sa yı lan Eins te in'ın or ta -

ya koy du ğu Ge nel Gö re ce lik Ku ra mı ile de doğ ru lan mış tır. Lin coln Bar nett, Ev ren ve

Eins te in ad lı ki ta bın da bu ko nu da şun la rı ya zar:

Salt uzay la bir lik te Eins te in, son suz geç miş ten son suz ge le ce ğe akan şaş maz ve de ğiş -

mez bir ev ren sel za man kav ra mı nı da bir ya na bı rak tı. Gö re ce lik Ku ra mı'nı çev re le -

yen an la şıl maz lı ğın bü yük bö lü mü, in san la rın za man duy gu su nun da renk duy -
gu su gi bi bir al gı bi çi mi ol du ğu nu ka bul et mek is te me yi şin den do ğu yor... Na sıl

uzay mad di var lık la rın muh te mel bir sı ra sı ise, za man da olay la rın muh te mel bir
sı ra sı dır. Za ma nın öz nel li ği ni en iyi Eins te in'in söz le ri açık lar: "Bi re yin ya şan tı la rı

bi ze bir olay lar di zi si için de dü zen len miş gö rü nür. Bu di zi den ha tır la dı ğı mız olay -
lar 'da ha ön ce' ve 'da ha son ra' öl çü sü ne gö re sı ra lan mış gi bi dir. Bu ne den le bi -

rey için bir ben-za ma nı, ya da öz nel za man var dır. Bu za man ken di için de öl çü le -

mez. Olay lar la sa yı lar ara sın da öy le bir il gi ku ra bi li rim ki, bü yük bir sa yı ön ce ki bir

olay la de ğil de, son ra ki bir olay la il gi li olur." 42

Eins te in'ın bu söz le rin den, za ma nın ile ri ye doğ ru ak tı ğı fik ri nin ta ma men bir

şart lan ma ol du ğu an la şıl mak ta dır.

Eins te in, Bar nett'in ifa de le riy le, "uzay ve za ma nın da sez gi bi çim le ri ol du ğu nu,

renk, bi çim ve bü yük lük kav ram la rı gi bi bun la rın da bi linç ten ay rı la ma ya ca ğı nı gös ter -

miş"tir.43

Ge nel Gö re ce lik Ku ra mı'na gö re "za man mut lak de ğil dir, onu ölç tü ğü müz

olay lar di zi sin den ay rı, ba ğım sız bir var lı ğı yok tur."

139Za man da Bir Al gı dır 

Ad nan Ok tar



Rü ya la rı mız, za ma nın gö re ce li ği nin an la şıl ma sı açı sın dan ol duk ça önem li dir.

Biz uy ku muz da gün ler ce sür dü ğü nü dü şün dü ğü müz olay lar ya şar ken, as lın da sa -

de ce bir kaç da ki ka hat ta bir kaç sa ni ye sü ren bir rü ya gör mü şüz dür.

Ko nu yu bi raz da ha açık la mak için bir ör nek üze rin de dü şü ne lim. Özel ola rak

di zayn edil miş tek pen ce re li bir oda ya ko nup, bu ra da be lir li bir sü re ge çir di ği mi zi

dü şü ne lim. Oda da, ge çen za ma nı gö re bi le ce ği miz bir de sa at bu lun sun. Ay nı za -

man da oda nın pen ce re sin den gü ne şin be lir li ara lık lar la do ğup-bat tı ğı nı gö re lim.
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Ara dan bir kaç gün geç tik ten son ra, o oda da ne ka dar kal dı ğı mız so rul du ğun da ve -

re ce ği miz ce vap; hem za man za man saa te ba ka rak edin di ği miz bil gi, hem de gü ne -

şin kaç ke re do ğup bat tı ğı na bağ lı ola rak yap tı ğı mız he sap tır. Ör ne ğin, oda da üç

gün kal dı ğı mı zı he sap la rız. Ama eğer bi zi bu oda ya ko yan ki şi bi ze ge lir de, "as lın -

da sen bu oda da iki gün kal dın" der se ve pen ce re de gör dü ğü müz gü ne şin as lın da

su ni ola rak oluş tu rul du ğu nu, oda da ki saa tin de özel lik le hız lı iş le til di ği ni söy ler se,

bu du rum da yap tı ğı mız he sa bın hiç bir an la mı kal maz.  

Bu ör nek de gös ter mek te dir ki, za ma nın akış hı zıy la il gi li bil gi miz, sa de ce al gı -

la ya na gö re de ği şen re fe rans la ra da yan mak ta dır.

Fark lı ko şul lar da, in san la rın ay nı za man di li mi ni, da ha uzun ve ya da ha kı sa al -

gı la ma la rı da bu nun bir ör ne ği dir. Ör ne ğin, ame li yat ta ki kar de şi nin çık ma sı nı bek -

le yen bir in san için, bir sa at lik sü re ara dan sa at ler geç miş ka dar uzun ge lir. An cak

ay nı ki şi çok zevk al dı ğı bir işi ya par ken, bir saa tin na sıl geç ti ği ni an la maz. 

Eins te in'ın Ge nel Gö re ce lik Ku ra mı'nın bi lim sel ola rak or ta ya koy du ğu bir ger -

çek şu dur: Za ma nın hı zı, bir cis min hı zı na ve çe kim mer ke zi ne olan uzak lı ğı na gö re

de ğiş mek te dir. Hız art tık ça za man kı sal mak ta, sı kış mak ta; da ha ağır da ha ya vaş iş -

le ye rek san ki "dur ma" nok ta sı na yak laş mak ta dır. 

Bu nu Eins te in'ın bir ör ne ği ile açık la ya lım. Bu ör ne ğe gö re ikiz kar deş ler den bi -

ri Dün ya'da ka lır ken, di ğe ri ışık hı zı na ya kın bir hız da uzay yol cu ğu na çı kar. Uza ya

çı kan ki şi, ge ri dön dü ğün de ikiz kar de şi ni ken di sin den çok da ha yaş lı bu la cak tır.

Bu nun ne de ni uzay da se ya hat eden kar deş için za ma nın da ha ya vaş ak ma sı dır. Ay -

nı ör nek, ışık hı zı nın yüz de dok san do ku zu na ya kın bir sü rat le ha re ket eden ro ket le

uzay da yol cu luk ya pan bir ba ba ve Dün ya'da ka lan oğ lu için de dü şü nü le bi lir. Eins -

te in'e gö re, "Eğer ba ba nın ya şı 27, oğ lu nun ya şı 3 ol sa, 30 dün ya se ne si son ra ba ba

dün ya ya dön dü ğün de oğul 33 ya şın da, ba ba ise 30 ya şın da ola cak tır."44

Za ma nın iza fi olu şu, sa at le rin ya vaş la ma sı ve ya hız lan ma sın dan de ğil; tüm

mad de sel sis te min ato mal tı se vi ye sin de ki par ça cık la ra ka dar fark lı hız lar da ça lış -

ma sın dan ile ri ge lir. Za ma nın kı sal dı ğı böy le bir or tam da in san vü cu dun da ki kalp

atış la rı, hüc re bö lün me si, be yin fa ali yet le ri gi bi iş lem ler da ha ağır iş le mek te dir. Böy -

le lik le ki şi za ma nın ya vaş la ma sı nı hiç fark et me den gün lük ya şa mı nı sür dü rür.
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Za ma nın İza fi Bir Kav ram Ol du ğu                             
Ku ran'da Bil di ril miş tir

Ön ce ki say fa lar da da be lir til di ği gi bi, za ma nın mut lak bir ger çek de ğil, iza fi bir

al gı ol du ğu mo dern bi li min bul gu la rı ile ke sin lik ka zan mış tır. Bi li min 20. yüz yıl da

keş fet ti ği bu ger çe ğin, Ku ran'da 1400 se ne ön ce bil di ril miş ol ma sı ise çok bü yük bir

mu ci ze dir. 

Ör ne ğin Al lah, bir çok aye tin de dün ya ha ya tı nın çok kı sa ol du ğu nu vur gu la -

mak ta dır. Bir in sa nın or ta la ma 60 yıl lık öm rü nün, ayet ler de "gü nün bir saa ti" ka dar

kı sa ol du ğu nu Rab bi miz şöy le be lirt mek te dir:

Si zi ça ğı ra ca ğı gün, O'na öv güy le ica bet ede cek ve (dün ya da) pek az bir sü re

kal dı ğı nı zı sa na cak sı nız. (İs ra Su re si, 52)

Gün dü zün bir saa tin den baş ka san ki hiç ömür sür me miş ler gi bi on la rı bi ra -

ra da top la ya ca ğı gün, on lar bir bir le ri ni ta nı mış ola cak lar… (Yu nus Su re si, 45)
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Işık hı zı na ya kın bir hız la uzay yol cu -

lu ğu na çı kan ikiz kar deş ler den bi ri,

30 yıl son ra ge ri dön dü ğün de, dün ya -

da ka lan kar deş di ğe ri ne gö re çok da -

ha yaş lı ola cak tır. 

30 YIL ÖN CE

BU GÜN



Ba zı ayet ler de ise, za ma nın in san la rın san dık la rın dan çok da ha kı sa ol du ğu nu

Al lah  şöy le bil di rir. 

De di ki: "Yıl sa yı sı ola rak yer yü zün de ne ka dar kal dı nız?" De di ler ki: "Bir

gün ya da bir gü nün bi ra zı ka dar kal dık, sa yan la ra sor." De di ki: "Yal nız ca az

(bir za man) kal dı nız, ger çek ten bir bil sey di niz." (Mü'mi nun Su re si, 112-114)

Ku ran'da baş ka ayet ler de ise, fark lı bo yut lar da za ma nın da ha fark lı bir hız la ak -

tı ğı ha ber ve ril mek te dir. Ör ne ğin Al lah'ın Ka tın da ki bir gü nün in san la rın bin yı lı na

eşit ol du ğu be lir til mek te dir. (Hac Su re si, 47) Bu ko nu ile il gi li di ğer ayet ler şöy le dir:

Me lek ler ve Ruh (Ceb ra il), ona, sü re si el li bin yıl olan bir gün de çı ka bil mek -

te dir. (Mea ric Su re si, 4)

Gök ten ye re her işi O evi rip dü ze ne ko yar. Son ra (iş ler,) si zin say mak ta ol -

du ğu nuz bin yıl sü re li bir gün de yi ne O'na yük se lir. (Sec de Su re si, 5)

Ku ran'ın da ha pek çok aye tin de kul la nı lan üs lup za ma nın bir al gı ol du ğu nu

açık ça or ta ya koy mak ta dır. Ör ne ğin Al lah Ku ran'da bah se di len mü min bir top lu luk

olan Kehf Eh li ni 300 yı lı aş kın bir sü re de rin bir uy ku ha lin de tut muş tur. Da ha son ra

uyan dır dı ğın da ise bu ki şi ler, za man ola rak çok az bir sü re kal dık la rı nı dü şün müş -

ler, ne ka dar uzun uyu duk la rı nı tah min ede me miş ler dir:

Böy le lik le ma ğa ra da yıl lar yı lı on la rın ku lak la rı na vur duk (de rin bir uy ku

ver dik). Son ra iki grup tan han gi si nin kal dık la rı sü re yi da ha iyi he sap et ti ği -

ni be lirt mek için on la rı uyan dır dık. (Kehf Su re si, 11-12)

Böy le ce, ara la rın da bir sor gu la ma yap sın lar di ye on la rı di rilt tik (uyan dır -

dık). İç le rin den bir söz cü de di ki: "Ne ka dar kal dı nız?" De di ler ki: "Bir gün

ve ya gü nün bir (kaç sa at lik) kıs mı ka dar kal dık." De di ler ki: "Ne ka dar kal -

dı ğı nı zı Rab bi niz da ha iyi bi lir..." (Kehf Su re si, 19)

Aşa ğı da ki ayet te an la tı lan du rum da za ma nın as lın da psi ko lo jik bir al gı ol du -

ğu nun önem li bir de li li dir. 

Ya da al tı üs tü ne gel miş, ıs sız du ran bir şeh re uğ ra yan gi bi si ni (gör me din

mi?) De miş ti ki: "Al lah, bu ra sı nı ölü mün den son ra na sıl di ril te cek miş?" Bu -

nun üze ri ne Al lah, onu yüz yıl ölü bı rak tı, son ra onu di rilt ti. (Ve ona) De di

ki: "Ne ka dar kal dın?" O: "Bir gün ve ya bir gün den az kal dım" de di. (Al lah
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ona:) "Ha yır, yüz yıl kal dın, böy ley ken yi ye ce ği ne ve içe ce ği ne bak, he nüz

bo zul ma mış; eşe ği ne de bir bak; (bu nu yap ma mız) se ni in san la ra ib ret-bel -

ge si kıl ma mız için dir. Ke mik le re de bir bak na sıl bi ra ra ya ge ti ri yo ruz, son ra

da on la ra et giy di ri yo ruz?" de di. O, ken di si ne (bun lar) apa çık bel li ol duk tan

son ra de di ki: "(Ar tık şim di) Bi li yo rum ki ger çek ten Al lah, her şe ye güç ye ti -

ren dir." (Ba ka ra Su re si, 259) 

Gö rül dü ğü gi bi bu ayet ler de za ma nın iza fi ol du ğu , mut lak ol ma dı ğı  açık ça bil -

di ril mek te dir. Ya ni za man, al gı ya ve al gı la ya na gö re de ğiş mek te dir; al gı la yan dı şın -

da ken di ba şı na bir var lı ğı olan sa bit bir var lık de ğil dir. 

Za ma nın İza fi ye ti, Ka der                                        
Ger çe ği ni de Açık la mak ta dır

Za ma nın iza fi ye ti ile il gi li açık la ma lar dan ve ayet ler den gö rül dü ğü gi bi, za man

al gı ya göre de ğiş ken lik gös te ren, sa bit ol ma yan bir kav ram dır. Ör ne ğin bi zim için

mil yar lar ca yıl sü ren bir za man di li mi, Al lah Ka tın da bir an dır. Bi zim için 50 bin yıl -

lık bir sü re me lek ler ve Ceb ra il için bir gün dür. 

Bu ger çe ğin bi lin me si, ka der ko nu su nun kav ran ma sı için çok önem li dir. Çün -

kü ka der, Al lah'ın geç miş ve ge le cek tüm olay la rı "tek bir an" için de ya rat mış ol ma -

sı dır. Bu da, Al lah Ka tın da ev re nin ya ra tı lış anın dan kı ya me te ka dar olan her ola yın

ya şan mış ve bit miş ol ma sı de mek tir. İn san la rın önem li bir bö lü mü, Al lah'ın he nüz

ya şan ma mış olay la rı ön ce den na sıl bil di ği ni, Al lah Ka tın da geç miş ve ge le cek tüm

olay la rın na sıl ya şa nıp bit ti ği ni ve ka de rin ger çek li ği ni bir tür lü kav ra ya maz lar. Oy -

sa "ya şan ma mış olay lar" bi zim açı mız dan ya şan ma mış olay lar dır. Çün kü biz

Al lah'ın ya rat tı ğı za ma na bağ lı ola rak ya şa mı mı zı sür dü rü rüz ve ha fı za mı za ve ri len

bil gi ler ol ma dan hiç bir şey bi le me yiz. Al lah, dün ya da ki im ti han or ta mı ge re ği "ge le -

cek" ola rak isim len dir di ği miz olay la rı ha fı za mı za ver me di ği için, ge le cek te ne ola ca -

ğı nı da bi le me yiz. Al lah ise za ma na ve me ka na bağ lı de ğil dir, za ten bun la rın tü mü -

nü yok tan ya ra tan Ken di si’dir. Bu ne den le Al lah için geç miş, ge le cek ve şu an hep si

bir dir ve hep si olup bit miş tir. Al lah bir ola yın so nu nu gör mek için bek le mez. Za ten

bir ola yın ba şı da so nu da O'nun Ka tın da tek bir an da ya şa nır. Ör ne ğin Fi ra vun'un

na sıl bir so na uğ ra dı ğı nı Al lah da ha Hz. Mu sa'yı Fi ra vun'a gön der me den. Hz. Mu sa
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da ha doğ ma dan, hat ta Mı sır dev le ti da ha ku rul ma dan ön ce bi lir ve tüm bu olay lar

Fi ra vun'un so nu ile bir lik te Al lah Ka tın da tek bir an ola rak ya şan mış tır. Ay rı ca

Al lah için geç mi şi ha tır la ma di ye bir şey de yok tur. Geç miş ve ge le cek ha zır ola rak

Al lah'ın dai ma kar şı sın da dır, hep si ay nı an da mev cut tur.

Bir in san tüm ha ya tı nı bir film şe ri di ola rak dü şü nür se, biz bu şe ri di vi de o ka -

set ten sey re der gi bi sey re de riz ve ka se di ile ri al mak gi bi bir im ka nı mız yok tur.

Al lah ise, bu film şe ri di nin ta ma mı nı ay nı an da gö rür ve bi lir. Za ten bu fil mi tüm

de tay la rıy la tes pit et miş ve ya rat mış olan O'dur. Biz na sıl bir cet ve lin ba şı nı, or ta sı nı

ve so nu nu bir ke re de gö re bi li yor sak, Al lah bi zim bağ lı ol du ğu muz za ma nı ba şın -

dan so nu na ka dar tek bir an ola rak sa rıp ku şat mış tır. İn san lar ise sa de ce za ma nı ge -

lin ce bu olay la rı ya şa yıp, Al lah'ın on lar için ya rat tı ğı ka de re ta nık olur lar. Bu, dün ya

üze rin de ki bü tün in san la rın ka der le ri için bu şe kil de dir. Bu gü ne ka dar ya ra tıl mış ve

bu gün den son ra da ya ra tı la cak olan bü tün in san la rın dün ya ve ahi ret te ki ha yat la rı,

her an la rı ile Al lah'ın Ka tın da ha zır ve ya şan mış ola rak bu lun mak ta dır. Al lah'ın

son suz "hıf zı"nda, mil yar lar ca in san la bir lik te tüm can lı la rın, ge ze gen le rin, bit ki le -

rin, eş ya la rın ka de rin de ya zı lı olay lar da hiç ek sil me den ve ya kay bol ma dan dur -

mak ta dır. Ka der ger çe ği, Al lah'ın Ha fız (Mu ha fa za eden, Ko ru yan) sı fa tı nın, son suz

gü cü nün, kud re ti nin ve bü yük lü ğü nün te cel li le rin den bi ri dir. 

"Geç miş" Kav ra mı Ha fı za mız da ki                              
Bil gi ler den Do la yı Olu şur
Biz, bi ze ve ri len tel kin den do la yı, geç miş, şu an ve ge le cek gi bi bö lüm le re ay rıl -

mış za man di lim le ri ni ya şa dı ğı mı zı zan ne de riz. Oy sa, "geç miş" gi bi bir kav ra ma sa -

hip ol ma mı zın tek ne de ni, -da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi- ha fı za mı za ba zı olay la rın

ve ril me si dir. Ör ne ğin, il ko ku la kay dol du ğu muz an ha fı za mız da bu lu nan bir bil gi dir

ve biz bu ne den le bu nu geç miş bir olay ola rak al gı la rız. Ge le cek le il gi li olay lar ise ha -

fı za mız da bu lun maz. Bu ne den le biz he nüz ha ber dar ol ma dı ğı mız bu olay la rı "ya şa -

na cak", "ge le cek te mey da na ge le cek" olay lar ola rak ka bul ede riz. Oy sa geç miş na sıl

bi zim için ya şan mış, tec rü be edil miş, gö rül müş olay lar ise, ge le cek de ay nı şe kil de ya -

şan mış tır. An cak bu olay lar bi zim ha fı za mı za ve ril me di ği için biz bun la rı bi le me yiz. 

Eğer Al lah, ge le cek le il gi li olay la rı da ha fı za mı za ver miş ol say dı, o za man ge le -

cek de bi zim için geç miş olur du. Ör ne ğin, 30 ya şın da ki bir in sa nın ha fı za sın da 30
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ŞU AN



yıl lık ha tı ra lar, olay lar bu lu nur ve bu ne den le bu in san 30 yıl lık bir geç mi şi ol du ğu -

nu dü şü nür. Eğer bu in sa nın ha fı za sı na 30 ile 70 yaş ara sın da ki ge le ce ği ne da ir olay -

lar da ve ri le cek ol sa, o za man 30 ya şın da ki bu in san için hem 30 yı lı hem de 30 ile 70

ya şı ara sın da ki "ge le ce ği" geç mi şi ha li ne ge lir. Çün kü, bu du rum da geç mi şi de ge le -

ce ği de ha fı za sın da mev cut bu lu na cak, her iki si de onun için ya şan mış, gö rül müş,

tec rü be edil miş olay lar ola cak tır. 

An cak Al lah, bi ze olay la rı bel li bir sı ra için de, kü çük ten bü yü ğe doğ ru aka cak

şe kil de, san ki geç miş ten ge le ce ğe akan bir za man var mış gi bi al gı lat tı ğı için, bi ze ge -

le ce ği miz le il gi li olay la rı bil dir mez, bun la rın bil gi si ni ha fı za mı za ver mez. Ge le cek bi -
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Ha fı za = Geç miş
Ha fı za = Geç miş

Bir in sa nın geç mi şi, as lın da o in sa nın ha fı za sın -

da yer alan bil gi ler den iba ret tir. Eğer bu in sa -

nın ha fı za sı si lin se, geç mi şi kal ma ya cak tır. Ge -

le cek ise in san la rın dü şün ce le rin den iba ret tir.

İn san, ge le ce ği için plan ya par, ge le ce ği ni dü -

şü nür. An cak in sa nın dü şün ce le ri de or ta dan kal dı rıl sa, bu kez ge le cek di ye bir kav ram

da kal ma ya cak tır. Ha fı za sı ve dü şün ce le ri alı nan bir in san için sa de ce için de ya şa dı ğı

"an", ya ni "şu an" ka la cak tır. 

Dü şün ce = Ge le cek

Dü şün ce = Ge le cek



zim ha fı za mız da yok tur, an cak Al lah'ın son suz hıf zın da, tüm in san la rın geç miş le ri

ve ge le cek le ri bu lun mak ta dır. Bu, da ha ön ce de be lir til di ği gi bi, bir in sa nın ha ya tı nı,

za ten mev cut olan bir film den iz le me si gi bi dir. Film, za ten çe kil miş ve bit miş tir. An -

cak, bu fil mi ile ri sar ma im ka nı bu lun ma yan in san, ka re le ri te ker te ker sey ret tik çe ha -

ya tı nı gö rür. He nüz sey ret me di ği ka re le rin ise ge le ce ği ol du ğu nu zan ne de rek ya nı lır. 

Geç miş ve Ge le cek Gayb Ha be ri dir

Al lah Ku ran'ın bir çok aye tin de gay bı, ya ni gö rün me ye ni, bi lin me ye ni, şa hit

olun ma ya nı bi le nin yal nız ca Ken di si ol du ğu nu bil dir mek te dir: 

De ki: "Ey gök le ri ve ye ri ya ra tan, gay bı ve mü şa he de edi le bi le ni bi len

Al lah'ım. An laş maz lı ğa düş tük le ri şey ler de, kul la rı nın ara sın da sen hü küm

ve re cek sin." (Zü mer Su re si, 46)

De ki: "El bet te si zin ken di sin den kaç tı ğı nız ölüm, şüp he siz si zin le kar şı la şıp-

bu lu şa cak tır. Son ra gay bı da, mü şa he de edi le bi le ni de bi len  (Al lah)a dön dü -

rü le cek si niz; O da si ze yap tık la rı nı zı ha ber ve re cek tir." (Cu ma Su re si, 8)

(Al lah:) "Ey Adem, bun la rı on la ra isim le riy le ha ber ver" de di. O, bun la rı on -

la ra isim le riy le ha ber ve rin ce de de di ki: "Si ze de me dim mi, gök le rin ve ye -

rin gay bı nı ger çek ten Ben bi li rim, giz li tut tuk la rı nı zı ve açı ğa vur duk la rı nı zı

da ben bi li rim." (Ba ka ra Su re si, 33)

Ge nel de gay bın sa de ce ge le ce ğe ait bi lin me yen bil gi ler ol du ğu dü şü nü lür, oy sa

hem geç miş hem de ge le cek gayb tır. Geç miş te ya şa nan lar da ge le cek te ya şa na cak

olan lar da Al lah Ka tın da sak lı bu lu nan bil gi ler dir. An cak Al lah, Ken di Ka tın da bu lu -

nan gayb bil gi le rin den ba zı la rı nı in san la rın ha fı za la rı na ve re rek, bun la rı bi li nir, ya ni

mü şa he de edi lir ha le ge tir mek te dir. Ör ne ğin Al lah Ku ran'da geç mi şe yö ne lik bil gi ler

ve re rek, Pey gam be ri miz (sav)'e bun la rın gayb ha ber le ri ol du ğu nu ha ber ve rir: 

Bun lar: Sa na vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir. Bun la rı sen ve kav min

bun dan ön ce bil mi yor dun. Şu hal de sab ret. Şüp he siz (gü zel olan) so nuç tak -

va sa hip le ri nin dir. (Hud Su re si, 49)

Bu, sa na (ey Mu ham med) vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir. Yok sa on lar,

(Yu suf'un kar deş le ri) o hi le li-dü ze ni ku rar lar ken, ya pa cak la rı işe top lu ca ka -

rar ver dik le ri za man sen yan la rın da de ğil din. (Yu suf Su re si, 102)
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Al lah Pey gam be ri miz (sav)'e he nüz ya şan ma mış ba zı olay lar dan da ha ber ler

ver miş tir ki, bun lar ge le ce ğe da ir gayb ha ber le ri dir. Ör ne ğin Mek ke'nin fet hi (Fe tih

Su re si, 27) ve Rum'un put pe rest le re kar şı ga li bi ye ti (Rum Su re si, 3-4), bu olay lar he -

nüz ya şan ma dan ön ce Pey gam be ri miz (sav)'e bil di ril miş tir. Pey gam be ri miz (sav)'in

kı ya met ala met le ri, ahir za man gi bi ko nu lar da ki ha dis le ri de, o dö nem tüm in san lar

için gayb olan bu bil gi le ri, Al lah'ın ken di si ne öğ ret ti ği ni gös ter mek te dir. Ku ran'da

pey gam ber le re ve di ğer ba zı sa lih mü min le re de gayb tan ha ber ler ve ril di ği açık lan -

mak ta dır. Ör ne ğin Hz. Yu suf'a kar deş le ri nin tu zak la rı nın bo şa çı ka ca ğı ha ber ve ril -

miş (Yu suf Su re si, 15), Hz. Mu sa'nın an ne si ne, be bek yaş ta ki oğ lu nun Fi ra vun zul -

mün den kur tu la ca ğı ve pey gam ber ola ca ğı va hiy le açık lan mış tır. (Ka sas Su re si, 7)

So nuç ola rak, bi zim geç miş ve ge le cek ola rak isim len dir di ği miz olay ve bil gi le -

rin ta ma mı, Al lah Ka tın da sak lı du ran gayb ha ber le ri dir. Al lah di le di ği za man di le -

di ği ki şi nin ha fı za sı na bu ha ber ler den ba zı la rı nı ve re rek, gay bın bir kıs mı nı bi li nir

ha le ge tir mek te dir. İş te mü şa ha de edi le bi lir ya ni gö rü le bi lir, şa hit olun muş ha le ge -

len bu olay lar, in san lar ta ra fın dan geç miş ola rak ni te len di ri lir. 

Ka de re Tes li mi ye tin Öne mi
Geç miş ve ge le ce ğin ger çek te Al lah Ka tın da ya ra tıl mış ve ya şan mış ola rak sak lı

ve ha zır olay lar ol ma la rı bi ze çok önem li bir ger çe ği gös te rir: Her in san ka yıt sız ve

şart sız ka de ri ne tes lim ol muş tur. İn san na sıl geç mi şi ni de ğiş ti re mez se, ge le ce ği ni

de de ğiş ti re mez. Çün kü geç mi şi gi bi ge le ce ği de ya şan mış tır; ge le ce ğin de ki tüm

olay lar, ne za man, ne re de, ne ye mek yi ye ce ği, ki min le ne ko nu şa ca ğı, ne ka dar pa ra

ka za na ca ğı, han gi has ta lık la ra ya ka la na ca ğı, ni ha ye tin de ne za man, na sıl, ne re de

öle ce ği hep si bel li dir ve bun la rı de ğiş ti re mez. Çün kü bun lar za ten Al lah Ka tın da,

Al lah'ın ha fı za sın da ya şan mış ola rak bu lun mak ta dır. Sa de ce bun la rın bil gi si he nüz

ken di ha fı za sın da de ğil dir.

Do la yı sıy la baş la rı na ge len olay la ra üzü len, si nir le nen, ba ğı rıp ça ğı ran lar, ge le -

ce ği için kay gı la nan lar, hırs la nan lar as lın da ken di le ri ni boş ye re üz mek te dir ler.

Çün kü, na sıl ola ca ğın dan kay gı ve kor ku duy duk la rı ge le cek le ri, za ten ya şan mış tır.

Ve ne ya par lar sa yap sın lar bun la rı de ğiş tir me im kan la rı bu lun ma mak ta dır. 

Bu nok ta da be lir til me si ge re ken çok önem li bir nok ta, yan lış bir ka der an la yı -

şın dan ka çın mak ge rek ti ği dir. Ba zı in san lar, "na sıl ol sa ka de rim de ne var sa o ola cak,

o za man be nim hiç bir şey yap ma ma ge rek yok" di ye rek çar pık bir ka der an la yı şı ge -
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liş ti rir ler. Her ya şa dı ğı mı zın ka de ri miz de bel li ol du ğu bir ger çek tir. Biz da ha o ola yı

ya şa ma dan ön ce o olay Al lah Ka tın da ya şan mış tır ve bil gi si de tüm de tay la rı ile

Al lah Ka tın da ki Levh-i Mah fuz isim li ki tap ta ya zı lı dır. An cak, Al lah her in sa na san -

ki olay la rı de ğiş tir me ye, ken di ka rar ve se çi mi ne gö re ha re ket et me ye im ka nı var -

mış gi bi bir his ve rir. Ör ne ğin in san, su iç mek is te di ğin de bu nun için "ka de rim de

var sa içe rim" di ye rek otu rup bek le mez. Bu nun için kal kar, bar da ğı alır ve su yu nu

içer. Ger çek ten de ka de rin de tes pit edil miş bar dak ta, tes pit edil miş mik tar da su yu

içer. An cak, bun la rı ya par ken ken di ira de si ve is te ği ile yap tı ğı na da ir bir his du yar.

Ve ha ya tı bo yun ca bu his si her yap tı ğı iş te ya şar. Al lah'a ve Al lah'ın ya rat tı ğı ka de ri -

ne tes lim ol muş bir in san ile bu ger çe ği kav ra ya ma yan bir in san ara sın da ki fark şu -

dur: Tes li mi yet li olan in san, ken di yap tı ğı his si ni ya şa ma sı na rağ men, bun la rın tü -

mü nü Al lah'ın di le me si ile yap tı ğı nı bi lir. Di ğe ri ise, her yap tı ğı nı ken di ak lı ve gü cü

ile yap tı ğı nı zan ne de rek ya nı lır. 

Ör ne ğin, bir has ta lı ğı ol du ğu nu öğ re nen tes li mi yet li bir in san, bu nun ka de rin -

de ol du ğu nu bil di ği için son de re ce te vek kül lü dav ra nır. "Al lah bu nu ka de rim de ya -

rat tı ğı na gö re, mut la ka bü yük bir ha yır var dır" di ye dü şü nür. Ama "na sıl sa ka de -

rim de iyi leş mek var sa iyi le şi rim" di ye rek ted bir al ma dan bek le mez. Ak si ne, ola bi le -

cek tüm ted bir le ri alır. Dok to ra gi der, bes len me si ne dik kat eder, ilaç la rı nı alır. An -

cak git ti ği dok to run, dok to run uy gu la dı ğı te da vi nin, al dı ğı ilaç la rın, bun la rın ken di

üze rin de ne ka dar et ki li ola ca ğı nın, iyi le şip iyi leş me ye ce ği nin, kı sa ca sı her de ta yın

ka de rin de ol du ğu nu unut maz. Bun la rın hep si nin, Al lah'ın ha fı za sın da, da ha ken di -

si dün ya ya gel me den ön ce ha zır ola rak bu lun du ğu nu bi lir. Al lah, Ku ran'da, in san -
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İn san na sıl geç mi şi ni de ğiş ti re mez se, ge le -

ce ği ni de de ğiş ti re mez. Bu ne den le olay lar

kar şı sın da ge ri li me dü şen ler, si nir le nen ler,

ka de re tes lim ol ma ma nın so nuç ge tir me -

yen sı kın tı ve zor lu ğu nu aşar lar. 



Bu re sim de ki in san lar ara ba yı gör me dik le ri gi bi ara ba da ki ler de yol da ki bu in san la rı gör me -

mek te dir ler. Her iki si de bir bir le rin den "şu an" için ha ber siz dir. An cak bu res me uzak tan, fark -

lı bir yer den ba kan bir in san, her iki ta ra fı da ko lay lık la ve tüm de tay la rıy la ay nı an da gö re bil -

mek te dir. İn sa nın ha ya tı için de ay nı du rum söz ko nu su dur. 

AL LAH Bİ ZİM GEÇ Mİ Şİ Mİ Zİ VE GE LE CE Ğİ Mİ Zİ 
TEK BİR AN OLA RAK Bİ LİR VE GÖ RÜR



Bi zim için geç miş ve ge le cek var dır ve biz za ma na bağ lı ol du ğu muz için ge le ce ği mi zi an cak za -

man ge çin ce gö re bi li riz. An cak Al lah za man dan ve me kan dan mü nez zeh ol du ğu için bi zim

geç mi şi mi zi, ge le ce ği mi zi ve için de bu lun du ğu muz anı, tek bir an da, tüm can lı lı ğı ve net li ği

ile gör mek te dir. Ör ne ğin bir an son ra, yol da ki in san la rı gö ren şo fö rün ani bir fren le du ru şu

da Al lah Ka tın da ön ce den bi lin mek te ve gö rül mek te dir.



la rın ya şa dık la rı her şe yin ön ce den bir ki tap ta ya zı lı bu lun du ğu nu şöy le bil di rir:

Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de mey da na ge len her han gi bir mu si -

bet yok tur ki, Biz onu ya rat ma dan ön ce, bir ki tap ta (ya zı lı) ol ma sın. Şüp he -

siz bu, Al lah'a gö re pek ko lay dır. Öy le ki, eli niz den çı ka na kar şı üzün tü

duy ma ya sı nız ve si ze (Al lah'ın) ver dik le ri do la yı sıy la se vi nip-şı mar ma ya sı -

nız. Al lah, bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (Ha did Su re si, 22-23)

İş te bu yüz den, ka de re iman eden bir in san, ba şı na ge len hiç bir olay dan do la yı

üzül mez, ümit siz li ğe ka pıl maz. Ak si ne son de re ce te vek kül lü, tes li mi yet li ve dai ma

hu zur lu olur. Çün kü Al lah in san la rın baş la rı na ge len her şe yin ön ce den bel li ol du -

ğu nu, bu ne den le baş la rı na ge len zor luk la ra üzül me me le ri ni ve ken di le ri ne ve ri len

ni met ler le şı mar ma ma la rı nı em ret miş tir. İn sa nın kar şı laş tı ğı zor luk lar da, el de et ti ği

ba şa rı ve zen gin lik ler de Al lah'ın tak di ri ile dir. Bun la rın hep si Rab bi mi z’in in san la rı

de ne mek için ka der le rin de ön ce den be lir le di ği olay lar dır. Bir ayet te bil di ril di ği gi bi,

"... Al lah'ın em ri, tak dir edil miş bir ka der dir". (Ah zab Su re si, 38)

Al lah bir baş ka aye tin de ise "Hiç şüp he siz, Biz her şe yi ka der ile ya rat tık." (Ka -

mer Su re si, 49) di ye bil dir mek te dir. Sa de ce in san la rın de ğil, tüm can lı la rın, eş ya nın,

Gü neş'in, Ay'ın, dağ la rın, ağaç la rın, her var lı ğın Al lah Ka tın da be lir len miş bir ka de ri

var dır. Ör ne ğin kı rı lan bir an ti ka va zo, ka de rin de tes pit edi len an da kı rıl mış tır. Bir -

kaç yüz yıl lık bu va zo, da ha ilk imal edi lir ken, kim le rin kul la na ca ğı, han gi evin han gi

kö şe sin de, han gi eş ya lar la bir lik te du ra ca ğı bel li ola rak üre ti lir. Va zo nun her de se ni,

üze rin de ki her renk ka der de ön ce den tes pit edil miş tir. Va zo nun han gi gün, han gi

sa at, han gi da ki ka, kim ta ra fın dan na sıl kı rı la ca ğı da Al lah'ın hıf zın da ya şan mış ola -

rak dur mak ta dır. Hat ta, va zo nun ilk imal edil di ği an, ilk kez sa tıl mak üze re vit ri ne

kon du ğu an, bir evin kö şe sin de dur du ğu an ve kı rı la rak par ça par ça ol du ğu an, kı sa -

ca sı an ti ka va zo nun yüz yıl lar ca için de bu lun du ğu her an, Al lah Ka tın da tek bir an

ola rak mev cut tur. Va zo yu kı ran ki şi, bir kaç sa ni ye ön ce bi le bun dan ha ber siz ken,

Al lah Ka tın da o an ya şan mış tır ve bi lin mek te dir. Bu ne den le Al lah, in san la ra el le rin -

den çı kan la ra üzül me me le ri ni bil di rir. Çün kü, el le rin den çı kan lar ka der le rin de çık -

mış tır ve o in san la rın bu nu de ğiş tir me ye güç le ri yok tur. An cak in san lar ka der le rin -

de mey da na ge len olay lar dan bir ders al ma lı, bun lar la eği til me li, bu olay lar da ki hik -

met ve ha yır la rı gö re rek, dai ma, ka der le ri ni ya ra tan son suz mer ha met li, şef kat li,

ada let li, kul la rı nı esir ge yen ve ko ru yan Rab bi mi ze yö nel me li dir ler. Bu önem li ger -
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çek ten ga fil ya şa yan in san lar, ha yat la rı bo yun ca hep en di şe ve kor ku için de olur lar.

Ör ne ğin ço cuk la rı nın ge le ce ği için çok en di şe le nir ler. Han gi okul da oku ya ca ğı, na sıl

bir mes lek sa hi bi ola ca ğı, sağ lı ğı nın na sıl ola ca ğı, na sıl bir ha yat sü re ce ği gi bi ko nu -

lar da te vek kül süz bir gay ret için de dir ler. Oy sa, her in sa nın, da ha tek bir hüc re ol du -

ğu ha lin den ilk oku ma yaz ma öğ ren di ği ana, üni ver si te sı na vın da ver di ği ce vap lar -

dan ha ya tı bo yun ca han gi şir ket te ne iş ya pa ca ğı na, han gi ka ğıt la ra kaç kez im za ata -

ca ğı na, ne re de ve na sıl öle ce ği ne ka dar her anı Al lah Ka tın da bel li dir. Bu olay la rın

tü mü, Al lah'ın hıf zın da sak lı ola rak dur mak ta dır. Ör ne ğin şu an da, her in sa nın ce -

nin ha li, il ko kul da ki ha li, üni ver si te de ki ha li, 35. yaş gü nü nü kut la dı ğı anı, işi ne baş -

la dı ğı ilk gü nü, öl dü ğün de me lek le ri gör dü ğü an, ya kın la rı ta ra fın dan def ne dil di ği

ve ahi ret te Al lah'a he sap ver di ği an lar, tek bir an ola rak Al lah'ın Ka tın da bu lun mak -

ta dır. 

O hal de, her anı Al lah'ın Ka tın da ya şan mış, gö rül müş ve ha len Al lah'ın ha fı za -

sın da ha zır bu lu nan bir ha yat için en di şe len mek, kor ku duy mak, üzül mek bü yük

bir gaf let tir. Ne ka dar ça ba lar sa ça ba la sın, ne ka dar kay gı la nır sa kay gı lan sın bir in -

sa nın ken di si de, ço cu ğu da, eşi ve ya kın la rı da ken di le ri için Al lah Ka tın da ha zır

bu lu nan ha yat la rı nı ya şa ya cak lar dır.

Öy le ise, akıl ve vic dan sa hi bi bir in sa nın bu ger çe ği kav ra ya rak, Al lah'a ve

Al lah'ın ya rat tı ğı ka de re gö nül den tes lim ol ma sı ge re kir. As lın da her in san za ten

Al lah'a tes lim ol muş ve bo yun eğ miş ola rak ya ra tıl mış tır. Çün kü, is te se de is te me se
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de Al lah'ın ken di si için ya rat tı ğı ka de re bo yun eğe rek ya şar. Ka de ri in kar eden in -

san da ka de rin de "ka de ri in kar et mek" ol du ğu için in kar cı dır. 

Al lah'a gö nül den tes lim ola rak bo yun eğen ler ise, hem Al lah'ın hoş nut lu ğu nu,

rah me ti ni ve cen ne ti ni ka zan ma yı uma bi lir ler, hem de dün ya da ve ahi ret te, gü ven

ve mut lu luk için de bir hu zur lu ya şam sü rer ler. Çün kü, Al lah'a tes lim olan, Al lah'ın

ya rat tı ğı ka de rin ken di si için en ha yır lı sı ol du ğu nu bi len bir in sa nı üze cek, kor ku ta -

cak, en di şe len di re cek hiç bir şey yok tur. Bu in san, elin den ge len her ça ba yı gös te rir,

an cak bu ça ba nın da ka de rin de ol du ğu nu, ne ya par sa yap sın ka de rin de ya zı lı olan -

la rı de ğiş tir me ye güç ye ti re me ye ce ği ni bi lir.

Mü min, Al lah'ın ya rat tı ğı ka de re tes lim ola cak, bu nun la bir lik te kar şı laş tı ğı

olay lar kar şı sın da elin den gel di ğin ce se bep le re sa rı la cak, ted bir ala cak, olay la rı ha -

yır yö nün de yön len dir mek için ça lı şa cak, ama tüm bun la rın ka der için de ger çek leş -

ti ği ve Al lah'ın en ha yır lı sı nı ön ce den tak dir et ti ği nin bi lin ci ve ra hat lı ğı için de ola -

cak tır. Ku ran'da bu tav ra ör nek ola rak Hz. Ya kub'un ço cuk la rı nın gü ven li ği için al -

mış ol du ğu bir ted bir den söz edi lir. Hz. Ya kup, kö tü ni yet li in san la rın dik ka ti ni çek -

me me le ri için oğul la rı na şeh re ay rı ay rı ka pı lar dan gir me yi öğüt le miş, ama bu nun

Al lah'ın be lir le miş ol du ğu ka de ri as la et ki le me ye ce ği ni de on la ra ha tır lat mış tır:

Ve de di ki: "Ey ço cuk la rım, tek bir ka pı dan gir me yin, ay rı ay rı ka pı lar dan gi -

rin. Ben si ze Al lah'tan hiç bir şe yi sağ la ya mam (gi de re mem). Hü küm yal nız -

ca Al lah'ın dır. Ben O'na te vek kül et tim. Te vek kül eden ler de yal nız ca O'na

te vek kül et me li dir ler." (Yu suf Su re si, 67)

Al lah, in san la rın ne ya par lar sa yap sın lar ka der le ri ni de ğiş ti re me ye cek le ri ni bir

aye tin de şöy le bil di rir:

Son ra ke de rin ar dın dan üze ri ni ze bir gü ven lik (duy gu su) in dir di, bir uyuk la -

ma ki, içi niz den bir gru bu sa rı ve ri yor du. Bir grup da, can la rı der di ne düş müş -

tü; Al lah'a kar şı hak sız ye re ca hi li ye zan nıy la zan la ra ka pı la rak: "Bu iş ten bi ze

ne var ki?" di yor lar dı. De ki: "Şüp he siz işin tü mü Al lah'ın dır." On lar, sa na

açık la ma dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu yor lar, "Bu iş ten bi ze bir şey ol say dı,

biz bu ra da öl dü rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say dı nız da üzer le -

ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar, yi ne dev ri le cek le ri yer le re gi de cek ti. (Bu nu)

Al lah, si ne le ri niz de ki ni de ne mek ve kalp le ri niz de ola nı arın dır mak için (yap -

tı). Al lah, si ne le rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (Al-i İm ran Su re si, 154)
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Ayet te de gö rül dü ğü gi bi, bir in san öl me mek için ha yır ve iba det olan bir iş ten

kaç sa bi le, eğer ken di ne ölüm ya zıl mış sa za ten öle cek tir. Hat ta, ölüm den kaç mak için

baş vur du ğu yol lar ve yön tem ler de ka de rin de bel li dir ve her in san ka de rin de ki ola yı

ya şa ya cak tır. Al lah, bu ayet te de, in san la ra ka der le rin de ya rat tı ğı olay la rın ama cı nın

on la rı de ne mek ve on la rın kalp le ri ni te miz le mek ol du ğu nu be lirt mek te dir. Fa tır Su re -

si'nde ise, her in sa nın öm rü nün Al lah Ka tın da bel li ol du ğu, ra him le re dü şen be bek le -

rin de Al lah'ın iz niy le ol du ğu bil di ri lir:

Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si zi çift çift kıl dı.

O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz ve do ğur maz da. Ömür sü -

re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta

(ya zı lı)dır. Ger çek ten bu, Al lah'a gö re ko lay dır. (Fa tır Su re si, 11)

Ka mer Su re si'nin aşa ğı da ki ayet le rin de ise, in sa nın her yap tı ğı nın sa tır sa tır ya zı lı

ol du ğu bil di ri lir ken, cen net hal kı nın ya şa dık la rı da ya şan mış olay lar ola rak an la tıl -

mak ta dır. Da ha ön ce de be lir til di ği gi bi, cen net te ki ger çek ha yat bi zim için ge le cek tir.

An cak, cen net te olan la rın ya şan tı la rı, soh bet le ri, zi ya fet le ri şu an da Al lah'ın hıf zın da

bu lun mak ta dır. Biz doğ ma dan ön ce de tüm in san lı ğın dün ya da ki ve ahi ret te ki ge le ce -

ği Al lah Ka tın da bir an için de ya şan mış tır ve Al lah'ın hıf zın da mu ha fa za edil mek te dir: 

On la rın iş le miş ol duk la rı her şey ki tap lar da (ya zı lı)dır.

Kü çük, bü yük her şey sa tır sa tır (ya zı lı)dır.

Hiç şüp he siz mut ta ki ler, cen net ler de ve ne hir (çev re sin)de dir ler.

Çok kud ret li, mül kü nün so nu ol ma yan (Al lah)ın ya nın da doğ ru luk ma ka mın -

da dır lar. (Ka mer Su re si, 52-55)

Al lah Ka tın da za ma nın tek bir an ol du ğu nu, Al lah için geç miş ve ge le cek ol ma -

dı ğı nı Ku ran'da kul la nı lan bu üs lup tan da an la rız. Gö rül dü ğü gi bi bi zim için ge le cek

za man da ola cak ba zı olay lar, Ku ran'da çok tan olup bit miş bir olay gi bi an la tıl mak ta -

dır. Çün kü Al lah geç mi şi de ge le ce ği de, bir an ola rak za ten ya rat mış tır. Bu ne den le

ge le cek te ola ca ğı an la tı lan bir olay za ten olup bit miş tir. Ama biz gör me di ği miz için

onu ge le cek zan ne de riz. Ör ne ğin, ahi ret te in san la rın Al lah'a ve re cek le ri he sa bın be lir -

til di ği ayet ler, bu nu çok tan olup bit miş bir olay gi bi an lat mak ta dır:

Sur'a üfü rül dü; böy le ce Al lah'ın di le dik le ri dı şın da, gök ler de ve yer de olan lar

çar pı lıp-yı kı lı ver di. Son ra bir da ha ona üfü rül dü, ar tık on lar aya ğa kalk mış du -

rum da gö zet li yor lar. Yer, Rab bi'nin nu ruy la pa rıl da dı; ki tap kon du; pey gam -
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ber ler ve şa hid ler ge ti ril di ve ara la rın da hak ile hü küm ve ril di, on lar hak sız lı ğa

uğ ra tıl maz lar. Her bir nef se yap tı ğı nın tam kar şı lı ğı ve ril di. O, on la rın iş le dik -

le ri ni da ha iyi bi len dir. İn kar eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sevk edil di ler.

So nun da ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on la ra (ce hen ne min) bek çi -

le ri de di ki: “Si ze Rab bi ni zin ayet le ri ni oku yan ve bu gün le kar şı la şa ca ğı nı zı

(söy le yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi?” On lar: “Evet.” de di ler. An cak azap

ke li me si ka fir le rin üze ri ne hak ol du. De di ler ki: “İçin de ebe di ka lı cı lar ola rak

ce hen ne min ka pı la rın dan (içe ri) gi rin. Bü yük lü ğe ka pı lan la rın ko nak la ma ye ri

ne kö tü dür.” Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar da, cen ne te bö lük bö lük sevk

edil di ler. So nun da ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on la ra (cen ne tin)

bek çi le ri de di ki: “Se lam üze ri niz de ol sun, hoş ve te miz gel di niz. Ebe di ka lı cı -

lar ola rak ona gi rin.”  (Zü mer Su re si, 68-73)

Bu ko nu da ki di ğer ör nek ler ise şöy le dir:

(Ar tık) Her bir ne fis ya nın da bir sü rü cü ve bir şa hid ile gel miş tir. (Kaf Su re si, 21)

Gök ya rı lıp-çat la mış tır; ar tık o gün, 'sark mış-za'fa uğ ra mış tır.' (Hak ka Su re si, 16) 

Ve sab ret me le ri do la yı sıy la cen net le ve ipek le ödül len dir miş tir. Ora da taht lar

üze rin de yas la nıp-da yan mış lar dır. Ora da ne (ya kı cı) bir gü neş ve ne de don du ru -

cu bir so ğuk gö rür ler. (İn san Su re si, 12-13) 

Gö re bi len ler için ce hen nem de ser gi len miş tir. (Naz'iat Su re si, 36) 

Ar tık bu gün, iman eden ler, ka fir olan la ra gül mek te dir ler. (Mu taf fi fin Su re si, 34) 

Suç lu-gü nah kar lar ate şi gör müş ler dir, ar tık içi ne ken di le ri nin gi re cek le ri ni de

an la mış lar dır; an cak on dan bir ka çış yo lu bu la ma mış lar dır. (Kehf Su re si, 53)

Yu ka rı da ki ayet ler de, ölü mü müz den son ra ya şa na cak olan olay lar, ya şan mış ve

bit miş olay lar ola rak an la tıl mak ta dır. Çün kü Al lah, bi zim bağ lı ol du ğu muz iza fi za -

man bo yu tun dan ve me kan dan mü nez zeh tir. Al lah tüm olay la rı za man sız lık ta di le -

miş, in san lar bun la rı yap mış, tüm bu olay lar ya şan mış ve so nuç lan mış tır. Kü çük bü -

yük her tür lü ola yın, Al lah'ın bil gi si da hi lin de ger çek leş ti ği ve bir ki tap ta ka yıt lı ol du -

ğu ger çe ği ise aşa ğı da ki ayet te şöy le ha ber ve ri lir:

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)
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M
ad de nin, as lıy la hiç bir za man mu ha tap ol ma dı ğı mı zı ve gör dü -

ğü müz her şe yin bey ni miz de olu şan bir al gı lar bü tü nü ol du ğu

ger çe ği ni tam ola rak kav ra ya ma yan ba zı in san lar, çe şit li ya nıl -

gı la ra düş mek te, bu ger çek ten yan lış so nuç lar çı kar mak ta dır lar.

Ör ne ğin bir kıs mı, mad de nin ha yal ol du ğu na da ir izah la rı "mad de yok" den miş gi bi

al gı la mak ta dır. Bir kıs mı ise, mad de nin an cak biz gör dü ğü müz za man ha yal ola rak

var ol du ğu nu, an cak gör me di ği miz de yok ol du ğu nu san mak ta dır. Bun la rın hiç bi ri

doğ ru de ğil dir. 

Ön ce lik le, "mad de yok" ve ya "in san lar, ağaç lar, kuş lar... bun la rın hiç bi ri yok"

de mek ke sin lik le doğ ru de ğil dir. Çün kü bun la rın hep si var dır, ve hep si ni Al lah ya -

rat mış tır. An cak Al lah tüm bu var lık la rı ki ta bın ba şın dan be ri an lat tı ğı mız gi bi bi -

zim için bir gö rün tü, al gı ola rak ya rat mış tır. Ya ni Al lah, bu var lık la rı ya rat tık tan

son ra on la rı, ken di baş la rı na var (ka im) olan sa bit var lık lar kıl ma mış tır. Her bi ri ni

her an ya rat ma ya de vam et mek te dir. 

Biz gör sek de gör me sek de bu var lık lar Al lah'ın ha fı za sın da son su za ka dar bu -

lun mak ta dır lar. Biz den ön ce ki ler gi bi biz den son ra ki var lık la rı da Al lah tek bir an

için de za ten ya rat mış tır. Za ma nın bir al gı ol du ğu ko nu sun da an la tıl dı ğı gi bi, za ma -

nı da Al lah ya rat mış tır ve Al lah za man dan mü nez zeh tir. Do la yı sıy la bi zim için ge le -

cek te var ola cak olan var lık lar da as lın da Al lah Ka tın da "tek bir an" için de ya ra tıl -

mış lar dır ve şu an da var dır lar. An cak biz za ma na ba ğım lı ol du ğu muz için on la rı he -

nüz gör me yiz. 

Ge le cek te gö re bi le ce ği miz ve ya bi zim için ge le cek te var

ola cak var lık lar na sıl Al lah'ın ha fı za sın da her an mev cut

ise ler, geç miş te ki ler de ay nı şe kil de, hiç kay bol ma dan

Al lah'ın ha fı za sın da mev cut tur lar. Ör ne ğin, si zin ce nin ola -

rak an ne rah min de ki ha li niz, oku ma yaz ma ya baş la dı ğı nız

gün kü ha li niz, ilk kar ne ni zi eli ni ze al dı ğı nız an, ilk ara ba

kul lan dı ğı nız an, bir gün oto büs te yer ver di ği niz yaş lı

ha nı mın yü zün de ki gü lüm se me nin ol du ğu an gi bi geç -
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miş te ya şa dı ğı nız tüm an lar la bir lik te ge le cek te ya şa ya ca ğı nız tüm an lar da şu an da

Al lah'ın hıf zın da dır ve hiç kay bol ma dan son su za ka dar ka la cak lar dır. 

Söz ge li mi yol da yü rür ken aya ğı nı za ta kı lan bir taş par ça sı, ka der de, siz da ha

doğ ma dan ön ce, aya ğı nı za ta kı la ca ğı za man be lir len miş şe kil de ya ra tıl mış tır. O ta -

şın da ha bü yük bir ka ya dan par ça lan dı ğı, bü tün gi rin ti ve çı kın tı la rı nın oluş tu ğu

her aşa ma Al lah Ka tın da, siz da ha o taş aya ğı nı za ta kıl ma dan ön ce mev cut tur.  Ay -

nı şey bir çöp ku tu su için de gör dü ğü nüz ölü bir ke le bek ve ya ba şı nı za ağaç tan dü -

şen ku ru bir yap rak için de ge çer li dir. Ke le be ğin, da ha tır tıl ha lin den, ko za dan çı kı -

şı na, ka nat la rı nı ku rut tu ğu an dan yer de ki çö pe ka rış tı ğı ana ka dar hep si, ka der de

son suz ev vel den bel li dir. Al lah Ka tın da bu ke le be ğin can lı hal le ri ve ölü ha li hiç

kay bol ma dan dur mak ta dır ve son su za ka dar dur ma ya de vam ede cek tir. 
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Resimde gördüğünüz kelebeğin daha yumurta olduğu anından koza haline, kozadan çıkıp

uçmaya başladığı andan ölüp çöplere karıştığı haline kadar her hali, şu anda Allah Katında

canlı olarak mevcuttur. Kelebek, Allah'ın hafızasında şu anda kozadan çıkmakta, şu anda

uçmaya başlamakta ve şu anda ölerek yere düşmektedir. 



Tüm Olay lar "Levh-i Mah fuz" İsim li                            
Ki tap ta Ka yıt lı dır

Ön ce ki bö lüm de de an lat tı ğı mız gi bi Al lah, bi zim için geç miş ve ge le cek olan

tüm olay ve var lık la rı, tek bir an da ya rat mış tır. Ku ran'da, tüm in san la rın ve var lık la -

rın ka der le ri nin Al lah'ın Ka tın da, Levh-i Mah fuz ola rak isim len di ri len "Ana Ki -

tap"ta sak lan dı ğı şöy le bil di ril mek te dir: 

Şüp he siz o, Bi zim Ka tı mız da olan Ana Ki tap'ta dır; çok yü ce dir, hü küm ve

hik met do lu dur. (Zuh ruf Su re si, 4)

... Ka tı mız da (bü tün bun la rı) sak la yıp-ko ru yan bir ki tap var dır. (Kaf Su re si, 4)

Gök te ve yer de giz li olan hiç bir şey yok tur ki, apa çık olan bir ki tap ta (Levh-i

Mah fuz'da) ol ma sın. (Neml Su re si, 75 )

Al lah, baş ka ayet le rin de de gök ler de ve yer de olan her şe yin bu ki tap ta ol du ğu

ger çe ği ni şöy le ha ber ve rir:

İn kar eden ler, de di ler ki: "Kı ya met-saa ti bi ze gel mez." De ki: "Ha yır, gay bı

bi len Rab bi me an dol sun, o mu hak kak si ze ge le cek tir. Gök ler de ve yer de

zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey O'ndan uzak (sak lı) kal maz. Bun dan da ha kü çük

ola nı da, da ha bü yük ola nı da, is tis na sız, mut la ka apa çık bir ki tap ta (ya zı -

lı)dır." (Se be' Su re si, 3)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, ev ren ya ra tıl dı ğın dan be ri var olan can lı can sız

her şey, ger çek le şen her olay Al lah'ın ya rat ma sı dır ve do la yı sıy la O'nun bil gi sin de -

dir; ya ni tüm bun lar Al lah'ın hıf zın da dır. Levh-i Mah fuz da Al lah'ın Ha fız sı fa tı nın

bir te cel li si dir.  

Geç miş ve Ge le cek As lın da "Şu An" Ya şan mak ta dır

Al lah Ka tın da za man ol ma dı ğı için, bü tün olay lar tek bir an da ger çek leş mek -

te dir ve o "şu an"dır. "Şu an da" bi zim için geç miş ve ge le cek olan tüm olay lar Al lah

Ka tın da, bi zim olay la rı gör dü ğü müz net lik ten çok da ha net ve can lı ola rak ya şan -

mak ta dır. Ör ne ğin, Hz. Yu nus şu an da ge mi de ki ku ra so nu cun da de ni ze atıl mak -

ta dır, Hz. Yu suf şu an da kar deş le ri ta ra fın dan ku yu ya atıl mak ta dır, şu an da zin -

dan da ki ilk ye me ği ni ye mek te, zin dan dan şu an da çı ka rak yü rü mek te dir. Hz. Mer -
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yem şu an da Ceb ra il ile ko nuş mak ta, Hz. İsa şu an da doğ mak ta dır. Hz. Nuh, ge mi -

si nin ilk çi vi si ni şu an da çak mak ta, Hz. Nuh ve ai le si şu an da ge mi den Al lah'ın

ken di le ri için seç ti ği top rak la ra in mek te dir ler. Hz. Mu sa'nın an ne si onun be şi ği ni

şu an da su ya bı rak mak ta, Hz. Mu sa şu an da ça lı lık ta Al lah'tan ilk vah yi ni al mak ta,

de niz şu an da iki ye ya rıl mak ta, ina nan lar şu an da de niz den ge çer ken, Fi ra vun şu

an da or du suy la bir lik te bo ğu la rak öl mek te dir. Hz. Mu sa şu an da Hı zır ile bu lu şup

gö rüş mek te dir, Hı zır da ye tim ço cuk la rın du va rı nı şu an da onar mak ta dır. Hz. Zül -

kar neyn'den ken di le ri ni ko ru mak için bir set in şa et me le ri ni is te yen ler, ta lep le ri ni

şu an da ona ilet mek te dir ler ve Hz. Zül kar neyn kı ya me te ka dar de li ne me ye cek ve

aşı la ma ya cak olan sed di şu an in şa et mek te dir. Hz. İb ra him ba ba sı na şu an da na si -

hat et mek te, put pe rest kav mi nin put la rı nı şu an da kır mak ta dır ve kav mi nin ken di -

si ni at tı ğı ateş Hz. İb ra him'e şu an da se rin lik ver mek te dir. Hz. Mu ham med (sav) şu

an da Ceb ra il'den va hiy al mak ta, tam şu an da Mes cid-i Ha ram'dan Mes cid-i Ak -

sa'ya gö tü rül mek te dir. Lut kav mi şu an da yer le bir ol mak ta dır. Cen net eh li şu an da

166 HA YA LİN Dİ ĞER ADI: MAD DE

Ha run Yah ya

Geçmişte kalmış olan olay-

lar, "şu anda" Allah'ın

hafızasında çok canlı ve net

olarak yaşanmaktadır.

Örneğin, piramitleri inşa

eden işçiler malzemeleri şu

anda taşımaktadırlar, şu

anda yorulmakta, şu anda

susayarak su içmektedirler. 



Hz. Musa ve yanındakiler

şu anda yarılan denizden

geçerek kurtulmaktadırlar.

Firavun'un ordusu şu anda

kapanan denizin içinde

boğulmaktadır. Hz.

Nuh'un gemisi ve Hz.

Süleyman'ın sarayı şu anda

inşa edilmektedir. Ve tüm

bu olaylar bizim

bildiğimizden çok daha net

ve canlı olarak şu anda

Allah'ın hafızasında mev-

cut bulunmaktadırlar. 



Bir muz ağacının tohumunun toprağa düşmesinden muzların ağaçtan toplanması-

na, o muzların paketlenerek markete getirilmesine, marketten satılıp nihayet bir

evin meyve sepetine yerleştirilmesine kadar her anı, tek bir an olarak Allah'ın

hafızasında saklıdır. Her anı Allah'ın Katında canlı olarak yaşanmaktadır. Muzun

hiçbir hali Allah Katında yok olmaz, sonsuza kadar saklı durur. 



taht lar da otur muş kar şı lık lı soh bet ler et mek te dir. Ce hen nem eh li ise şu an da ate şe

su nul mak ta, bü yük bir azap ve te la fi si ol ma yan bir piş man lık için de acı çek mek te dir. 

Al lah bu gö rün tü le rin ta ma mı nı, "şu an da", bi zim bi le me ye ce ği miz da ha kes -

kin bir net lik te gör mek te ve duy mak ta dır. Al lah bi zim du ya ma dı ğı mız dal ga bo yun -

da ki ses le ri de duy mak ta ve gö re me di ği miz gö rün tü le ri de gör mek te dir. Bi zim şa hit

ol du ğu muz ve ol ma dı ğı mız tüm olay lar ve tüm ses ler Al lah Ka tın da her an ha zır dır

ve tüm can lı lı ğı ile her an ya şan mak ta dır. Bun la rın hiç bi ri hiç bir za man kay bol maz,

her za man Al lah'ın ha fı za sın da tüm de tay la rı ile ya şa nır. 

Bu ger çek si zin ha ya tı nız için de ge çer li dir. Ör ne ğin de de niz den si ze ka lan evin

te me li as lın da şu an da atıl mak ta dır. Ba ba nız bu ev de şu an da doğ mak ta dır. Si zin ilk

ko nuş ma ya baş la dı ğı nız an da şu an dır. Bu gü nü nüz den tam 10 se ne son ra ye di ği niz

ye me ği as lın da şu an da ye mek te si niz. 

Tüm bu ör nek le rin kar şı mı za bir kez da ha çı kar dı ğı ger çek şu dur: Hiç bir an,

hiç bir ka re, hiç bir olay, hiç bir var lık yok ol ma mış tır ve ol ma ya cak tır. Na sıl te le viz -

yon da iz le di ği miz bir film, film şe ri di ne kay de dil diy se, çe şit li ka re ler den olu şu yor sa

ve bu ka re le ri bi zim gör me me miz on la rın ol ma dı ğı an la mı na gel mi yor sa, bi zim

"geç miş te ya şan mış" ve ya "ge le cek te ya şa na cak" de di ği miz olay lar için de ay nı şey

ge çer li dir. 

Fa kat bir nok ta nın yan lış an la şıl ma ma sı çok önem li dir: Bu sah ne le rin hiç bi ri bir

ha tı ra ya da bir anı gi bi ve ya ha yal gi bi de ğil dir. Bun la rın tü mü, ay nen şu an ya şa dı -

ğı nız an gi bi can lı dır. Her şey di ri ola rak ko run mak ta dır. Biz yal nız ca Al lah bi ze bu

al gı la rı ver me di ği için on la rı geç miş, bit miş olay lar ola rak gö rü rüz. Ve Al lah di le di -

ği an bi ze bu gö rün tü le ri gös te re bi lir, bu olay la ra ait al gı la rı ve re rek bi ze de bu olay -

la rı ya şa ta bi lir. 

Bu ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi, Al lah için geç miş, ge le cek, şim di hep si bir dir.

İş te bu ne den le Al lah'a hiç bir şey giz li kal maz. Ni te kim ayet te de Rab bi miz bu ger -

çe ğe şöy le dik kat çek miş tir:

Ey oğ lum, (yap tı ğın iş) ger çek ten bir har dal ta ne si ağır lı ğın da ol sa da, (bu,)

is ter bir ka ya par ça sın dan ya da gök ler de ve ya yer(in de rin lik le rin de) de bu -

lun sa bi le, Al lah onu ge ti rir (açı ğa çı ka rır). Şüp he siz Al lah, la tif olan dır,

(her şey den) ha ber dar dır. (Lok man Su re si, 16)

169Son suz Za man Al lah'ın Ha fı za sın da Sak lı dır

Ad nan Ok tar



Al lah, Cen net te Di le ye ne Geç mi şi Ay nı sı ile Gös te re bi lir

Cen net te ki bir kul eğer is ter se, Al lah ona dün ya ha ya tın dan olay la rı, ay nı sı ile

gös te re bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir) Ör ne ğin cen net te ki bir in san Al lah'tan öl müş olan

kö pe ği nin can lı ha li ni, yan mış olan evi nin yan ma dan ön ce ki ha li ni, Ti ta nik ge mi si nin

bat ma dan ön ce ki ha li ni gör mek is te di ği tak dir de Al lah ona bun la rın hep si ni gös te re -

cek tir. Hem de o an ki en can lı hal le riy le. Ör ne ğin Ti ta nik, de niz de yol alır ken, o an da

ci va rın da bu lu nan tüm ba lık lar yi ne ay nı yer le rin de ola cak, için de bu lu nan in san lar yi -

ne ay nı ko nu la rı, ay nı ke li me ler le ko nu şu yor ola cak tır lar. Ve ya geç miş te ya şa mış

bü yük uy gar lık lar, en ih ti şam lı dö nem le riy le, ya pı la rıy la, zen gin lik le ri ile bir bü -

tün ola rak gö rü le bi le cek ler dir. İn ka me de ni ye ti ni me rak eden bir in san, bu me de -

ni ye tin her dö ne mi ni is te di ği an gö re bi le cek tir. Al lah'ın ha fı za sın da her olay son -

su za ka dar ay nı can lı lık ta ya şan ma ya de vam et ti ği için, in san me rak et ti ği her şe yi

ay nı sı ile ha zır bu la cak tır.

Al lah bir aye tin de "... Or da ne fis le ri ni zin ar zu la dı ğı her şey si zin dir ve is te di -

ği niz her şey de si zin dir." (Fus si let Su re si, 31) di ye rek cen net te in sa nın di le di ği her -
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Bu yıkılan binanın her anı

Allah'ın hafızasında her an

hazır durmaktadır. Binanın

ilk temelinin atıldığı

andan, yıkılıp yerle bir

olduğu ana kadar her anı

sonsuza kadar kaybol-

madan hazır duracaktır. 
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YA ŞA NAN HİÇ BİR AN AL LAH KA TIN DA YOK OL MAZ



Ha run Yah ya

İN SAN YA ŞA DI ĞI HER ANI, BİR FİL MİN KA RE LE Rİ
Gİ Bİ SI RA SI GEL DİK ÇE İZ LER



şe ye sa hip ola ca ğı nı bil dir mek te dir. İn san la ra üzün tü ver me ye cek, on la rı ne şe len di -

rip ke yif len di re cek, dün ya ya ait her gö rün tü yü ve ola yı, Al lah, cen net te ki kul la rı na

di le dik le ri tak dir de gös te re cek tir. Bu, Rab bi mi zin cen ne te la yık kul la rı için ha zır la -

dı ğı bü yük bir ni me ti dir. 

Bu Ko nu nun İn san lar İçin Öne mi

Bu ko nu, in san lar için bü yük bir önem ta şı mak ta dır. Çün kü, bi zim gün için de

ya şa dı ğı mız ve hat ta ak şam ol du ğun da da hi unut tu ğu muz her ko nuş ma mız, her

tav rı mız, her ba kı şı mız, ak lı mız dan ge çir di ği miz her dü şün ce, Al lah Ka tın da unu -

tul maz ve ay nı sı ile mu ha fa za edi lir. Ör ne ğin, bir ar ka da şıy la soh bet eder ken, de di -

ko du ya pan bir in san bu nu önem se mez, hat ta unu tur. An cak onun de di ko du yap tı -

ğı an Al lah Ka tın da son su za ka dar ka lır. Ve ya, için den Müs lü man lar aley hi ne bir

dü şün ce ge çen bir in sa nın o dü şün ce si, onu dü şün dü ğü an da ki yüz ifa de si, için den

ge çir di ği cüm le ler, Al lah Ka tın da son su za ka dar du rur. Ve ya, ken di si aç ol ma sı na

rağ men fe da kar lık ya pa rak bir dos tu nu do yu ran bir in sa nın fe da kar lı ğı, o an ki du -

ru mu, ba kı şı, dü şün ce le ri de Al lah Ka tın da kay bol ma dan son su za ka dar ka la cak tır.

Ya da kar şı sı na çı kan bir zor lu ğa Al lah rı za sı için sab re den, ken di si ne sı kın tı ve ren

bir ki şi ye gü zel söz söy le yen ki şi nin gü zel ah lak lı dav ra nı şı da hiç bir za man kay bol -

ma dan son su za ka dar mu ha fa za edi lir. Ve Al lah, ahi ret gü nün de, her ke si yap tı ğı bu

iyi ve kö tü dav ra nış lar dan sor gu ya çe ke cek tir. İn san la rın, ken di le ri yap tık la rı hal de

unut tuk la rı şey ler, hiç unu tul ma dan ve ya bir de ği şik li ğe de uğ ra ma dan kar şı la rı na

çı ka cak tır. Hat ta ba zı kim se ler, sor gu la ma sı ra sın da ken di si ne ve ri len ki ta bın ne ka -

dar de tay lı ol du ğu na şa şı ra cak ve şöy le di ye cek ler dir:

(Ön le ri ne) Ki tap ko nul muş tur; ar tık suç lu-gü nah kar la rın, on da olan lar dan

do la yı deh şet le-kor ku ya ka pıl dık la rı nı gö rür sün. Der ler ki: "Ey vah lar bi ze,

bu ki ta ba ne olu yor ki, kü çük bü yük bı rak ma yıp her şe yi sa yıp-dö kü yor?"

Ya pıp-et tik le ri ni (ön le rin de) ha zır bul muş lar dır. Rab bin hiç kim se ye zul -

met mez. (Kehf Su re si, 49)

Bu ne den le, bu ger çe ğin far kın da olan bir in san, her tav rı nın ve dü şün ce si nin

son su za ki lit len di ği ni, son su za ka dar Al lah'ın ha fı za sın da var ol ma ya de vam ede ce -

ği ni hiç unut ma ma lı ve ahi ret te ki sor gu la ma dan kor kup sa kın ma lı dır. 
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The End of Ti me (Za ma nın So nu) ki ta bı nın ya za rı ün lü fi zik çi Ju li an

Bar bo ur, Dis co ver der gi si ta ra fın dan ya pı lan bir rö por ta jın da, bu bö lüm de de -

ğin di ği miz ko nu la rın bi lim sel ger çek ler ol du ğu na dik kat çek mek te dir. Ju li an Bar -

bo ur'un "Bu ra dan Son suz lu ğa" baş lı ğı ile ya yın la nan rö por ta jın da be lirt ti ği ko -

nu lar ve ya zı yı ha zır la yan Dis co ver der gi si ya za rı Tim Fol ger'ın yo rum la rın dan

ba zı la rı şöy le dir:

Bar bo ur'a gö re bu an ve içer dik le ri -Bar bo ur'ın ken di si, Ame ri ka lı zi ya ret çi

ve uzak ga lak si le re ka dar olan her şey- hiç de ğiş me ye cek. Ne geç miş var ne

de ge le cek. As lın da za man ve ha re ket il lüz yon dan baş ka bir şey de ğil. Bar -

bo ur'ın ev re nin de her bi re yin ya şa mın da ki her an -do ğum, ölüm ve bun la -

rın ara sın da olan her şey- son su za ka dar var ol mak ta dır. Bar bo ur şöy le di -

yor, "Ya şa dı ğı mız her an as lın da son suz." 

Ev re nin müm kün olan her kon fi gü ras yo nu, geç miş za man ve ge le cek, ay rı

ay rı ve son su za ka dar var olu yor lar. Za man da yol cu luk eden tek bir ev ren -

de ya şa mı yo ruz. Ak si ne biz ler -ve ya ken di mi zin fark lı ver si yon la rı- her han -

gi bir za man da, her şe yi içe ren ev ren de, bir çok sta tik ve son su za ka dar sü -

ren tab lo da ay nı za man da bu lu nu yo ruz. Bar bo ur bun la rın her bi ri ne ola sı

du ra ğan ya şam kon fi gü ras yon la rı ya ni "şim di" di yor. Her "şim di" ek sik siz,

ken di ken di ni içe ren za man sız, de ğiş me yen bir ev ren. As lın da her bi ri son -

su za dek sü rüp gi der ken biz ler yan lış lık la "şim di"le ri ça bu cak ge çip gi di -

yor gi bi al gı lı yo ruz, çün kü ev ren ke li me si tüm ola sı "şim di"le ri kap sa mak

için faz la sıy la ufak. Bar bo ur bu nun için ye ni bir ke li me tü ret ti: Pla to ni a.

Bu isim, du yu la rı mız la al gı la dı ğı mız fi zik sel dün ya sa bit ola rak akı yor gi bi

gö zük se de, ger çek li ğin son suz ve de ğiş me yen şe kil ler den mey da na gel di -

ği ni id di a eden es ki bir Yu nan fi lo zo fu nu şe ref len di ri yor du.

(Bar bo ur) Ger çek lik an la yı şı nı si ne ma fil mi nin şe rit le ri ne ben ze ti yor.

Her ka re, in ce uzun çi men le ri, ma vi gök yü zün de ki bu lut la rı, Ju li an Bar bo -

ur'ı, şaş kın lık için de ki bir Dis co ver ya za rı nı, uzak ta ki ga lak si le ri içe ren ola -

sı bir "şim di" yi içe ri yor. Ve her han gi bir ka re de ki hiç bir şey ha re ket  et mi -

yor ve de ğiş mi yor. 

ZA MAN SIZ LI ĞI VE SON SUZ LU ĞU AN LA TAN 
BİR Fİ ZİK Çİ



Ad nan Ok tar

Ju li an Bar bo ur, in sa nın her anı nın hiç bir za man kay bol ma dı ğı nı ve son su za ka dar di ğer le ri

ile bir lik te ya şa ma ya de vam et ti ği ni söy lü yor. İn sa nın ha ya tı nın son su za ka dar ya şan ma ya

de vam et ti ği yer ise Al lah'ın ha fı za sı dır.
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"Bu ha ya tı nı zın önem li an la rı nı ha tır la ma ya ben zi yor" di yor. "Ba zı sah ne -

le ri ens tan ta ne fo toğ raf gi bi çok net ha tır lar sı nız. Bir ke re sin de ken di ni

vu ran bir ada ma git mek zo run da kal dı ğı mı ha tır lı yo rum. Ha la ka pı yı aç tı -

ğım da ada mın mer di ven le rin di bin de elin de si lah kan lar için de yer de ya tar -

ken gör dü ğüm sah ne yi ha tır la mak ta hiç zor lan mı yo rum. Ha la bir fo toğ raf

gi bi ak lım da ba sı lı du rum da. Bu şe kil de ha tır la dı ğım da ha bir çok anım var.

İn san la rın güç lü gör sel ha fı za la rı var dır. Eğer bu bir ens tan ta ne fo toğ raf

de ğil se o za man ha tır la dı ğı nız bir film den bir kaç sah ne de ola bi lir. Bel ki de

en önem li ha tı ra la rı nı zı dü şü nür sü nüz. Bun la rı bir sa ni ye de dü şü nüp, bi -

tir mez si niz. Hep si ni ak lı nı zın gö zün den ens tan ta ne fo toğ raf lar ola rak ge -

çi rir si niz, öy le de ğil mi? Ya vaş ya vaş yok ol maz lar. Her han gi bir sü rek li lik -

le ri var mış gi bi de gö rün mez ler. Sa de ce ora da dır lar, tıp kı bir ki ta bın say fa -

la rı gi bi. Bir say fa nın kaç sa ni ye sür dü ğü nü so ra maz sı nız. Sa li se ve ya sa ni ye

sür mez; sa de ce ora da dır."

Bar bo ur sa kin ce ka çı nıl maz iti raz la rı bek li yor du. O za man bir ne vi bir ka re -

den di ğe ri ne geç mi yor mu yuz? Ha yır. Ev re nin bir sta tik dü ze nin den di ğe ri -

ne ge çiş yok tur. Ev re nin ba zı kon fi gü ras yon la rı sa de ce "şim di"yi oluş tu ran

geç miş di ye ni te len di ri len ha tı ra lar la, bi linç par ça la rı içe rir. Ha re ket il lüz -

yo nu mey da na ge lir çün kü biz le rin çok az fark lı bir çok ver si yo nu muz -ki

bun la rın hiç bi ri ha re ket et mez- ay nı an da mad de nin çok az fark lı lık gös te -

ren dü zen le me le riy le bir lik te bu ev ren ler de bu lu nur lar. 

Her ver si yo nu muz fark lı bir ka re gö rür ben zer siz, ha re ket siz, son suz bir

"şim di". Be nim gö rü şü me gö re her han gi iki an da hiç bir za man ay nı de ği -

liz." di yor Bar bo ur. "Bar bo ur'un evi nin ya nın da ki ki li se de, İn gil te re'de çok

na dir bu lu nan du var re sim le rin den ba zı la rı var. 1340 yı lın da ta mam la nan

bir re sim de, 12 yy.'da ya şa mış olan ve inanç la rı Kral II. Henry ile ça tı şan

baş pis ko pos Tho mas à Bec ket'ın öl dü rü lü şü can lan dı rıl mış. Du var res mi

kra lın kı lı cı nın Bec ket'in ka fa sı nı vü cu dun dan ayır dı ğı anı ya ka la mış. Kan

ke si len yer den fış kı rı yor.

Eğer Bar bo ur'ın te ori si doğ ruy sa, o za man Bec ket'in şe hit edil di ği an, tıp kı

ken di ölü mü müz gi bi ha la son suz bir 'şim di' ola rak ev re nin her han gi bir

kon fi gü ras yo nun da var ol mak ta; an la şı la ma ya cak ka dar mu az zam bü yük -

lük te ki, don muş bir ya pı nın sa yı sız par ça sın dan bir ta ne si. Ya şa dı ğı mız
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tüm de ne yim ler son su za ka dar sa bit ka la cak lar, tıp kı ölüm süz bir mü cev -

her de ki kris tal ler gi bi. Ar ka daş la rı mız, ai le miz, ço cuk la rı mız, her za man

ora da lar. 

"Her za man tek bir ana ki lit le ni yo ruz" di yor Bar bo ur. Za ma nın için den geç -

mi yo ruz. Ak si ne her ye ni an ta ma men fark lı bir ev ren. Tüm bu ev ren ler de

hiç bir şey ha re ket et mi yor ve ya yaş lan mı yor çün kü hiç bi rin de za man yok.

Ev ren ler den bi ri si zin be bek ken an ne ni zin yü zü ne ba kar ken ki ha li ni zi sak -

lı yor. Bu ev ren de ki du ra ğan gö rün tü de hiç bir ye re ha re ket et mi yor su nuz.

Di ğer bir ev ren de ise son su za dek ölüm den bir ne fes uzak ta ola cak sı nız.

Tüm bu ev ren ler ve da ha bir ço ğu, yan ya na ha yal edi le me ye cek bir bo yut

ve çe şit te ki koz moz da dai ma var ol mak ta. Böy le ce de ölüm süz siz den sa -

de ce bir ta ne yok, ak si ne bir çok var: emek le me ye baş lar ken, ha va lı züp pe,

iyi ce yaş la nıl dı ğın da. Tra jik olan -bel ki de ha yır lı olan- bu ver si yon la rın

hiç bi ri nin ken di ölüm süz lü ğü nün far kın da ol ma ma sı. Son su za ka dar 14

ya şın da olup yurt taş lık der si nin bit me si ni bek le me yi is ter miy di niz?" (Tim

Fol ger, "Bu ra dan Son suz lu ğa, Dis co ver, Ara lık 2000, s.54)

Ju li an Bar bo ur'un yu ka rı da ki açık la ma la rı, bu bö lüm de an la tı lan la rın bi lim -

sel yö nü nü son de re ce iyi vur gu la mak ta dır. Bu açı dan ki ta bın ko nu su ile bü yük

bir pa ra lel lik için de dir. An cak be lir til me si ge re ken önem li bir nok ta şu dur: Bar -

bo ur, geç miş te ya şa nan hiç bir anın kay bol ma dı ğı nı, an cak bu olay la rın ka re ka re

fo toğ raf lar gi bi şu an da mev cut ol duk la rı nı be lirt mek te dir.

Ger çek ten de geç miş ve ge le cek, Al lah'ın ha fı za sın da her an ha zır bu lun -

mak ta dır. An cak bun lar ka re ka re fo toğ raf lar gi bi de ğil dir; şu an da fii len ya şan -

mak ta dır lar. Ör ne ğin şu an da Hz. Yu suf'un kar deş le ri fii len Hz. Yu suf'u ku yu ya

bı rak mak ta dır lar. Mı sır pi ra mit le ri şu an da fii len in şa edil mek te, iş çi ler taş la rı

yer leş tir mek te dir ler. Na sıl biz şu anı fii len, can lı ola rak ya şa mak tay sak, yi ne bu

an için de, Al lah Ka tın da tüm geç miş ve ge le cek can lı ola rak fii len ya şan mak ta dır. 

Gü nü müz de fi zik ala nın da ki ge liş me ler le bi lim sel ola rak da is pat la nan bu

ger çek ler, Ku ran'da za man sız lık ve son suz luk hak kın da bil di ri len ayet ler le bü yük

bir uyum için de dir. Al lah'ın ya ra tı şın da ki bu bü yük mu ci ze, Al lah'ın son suz kud -

re ti ni ve yü ce li ği ni gös te ren ola ğa nüs tü bir bil gi, üze rin de önem le dü şü nül me si

ve kav ra nıl ma sı ge re ken bü yük bir ha ki kat tir. 
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M
ad de nin ger çe ği ko nu su, son de re ce açık, net ve an la şı lır ol ma sı -

na rağ men, da ha ön ce ki ko nu lar da da de ği nil di ği gi bi, ba zı in -

san lar bir çok ne den le bu ger çe ği ka bul et mek ten ka çın mak ta ve

an la maz lık tan gel mek te dir. 

Bu ger çe ğin ulaş tı ğı bir çok in san "mad de nin ar dın da ki sır"rı öğ ren mek ten do -

la yı ya şa dı ğı ola ğa nüs tü he ye ca nı di le ge tir miş, bu ger çe ğin ha ya tı nı ve tüm dü şün -

ce le ri ni te me lin den de ğiş tir di ği ni be lirt miş tir. Bir çok ki şi ise, bu ger çe ği da ha iyi

kav ra ya bil mek için da ha de tay lı so ru lar so ra rak, ko nu yu da ha de rin le me si ne an la -

ma ya ça lış mış lar dır. Bu ki şi ler den ba zı la rı nın yo rum la rı nı "Mad de nin Sır rı nı Öğ re -

nen ler Bü yük Bir He ye can Ya şı yor lar" bö lü mün de gö re bi lir si niz.  

Ba zı çev re ler ise, bu ko nu yu kö rü kö rü ne red det mek te ve ken di le rin ce ba zı

man tık lar öne sü re rek, bu ola ğa nüs tü ger çe ği in kar ede bil me nin yol la rı nı ara mak ta -

dır lar. Oy sa, bu ko nu nun red di bi lim sel ola rak müm kün de ğil dir. Bu ko nu yu red de -

den in sa nın, gö rün tü nün ve ya ses le rin, bey ni nin için de oluş ma dı ğı nı bi lim sel ola rak

is pat et me si ge re kir. Ama ge len iti raz la rın hiç bi rin de, hiç bir bi lim ada mı, nö ro lo ji

pro fe sö rü, be yin uz ma nı, psi ko log, psi ki yat rist ve ya bi yo lo ji pro fe sö rü ol sun, hiç

kim se, tüm al gı la rı mı zın bey ni miz de oluş tu ğu nu red det me mek te dir. Çün kü bu, bi -

lim sel ola rak ke sin li ği bi li nen bir ger çek tir. 

Bu na rağ men ba zı kim se ler, "gö rün tü bey ni niz de oluş tu ğu na gö re..." di ye baş -

la yan bir cüm le nin ar dın dan ge le cek olan apa çık ger çek ten ka ça bil mek için, ba zı laf

oyun la rı yap mak ta, bu ger çe ğin üze ri ni ke li me oyun la rı ve ya ağ da lı bi lim sel bir üs -

lup la ka pat ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun en açık ör nek le rin den bi ri, ken di si ne "gö rün -

tü be yin de mi olu şur" di ye so ru lan ba zı bi lim adam la rı nın ver dik le ri ce vap lar dır. 

Bu bi lim adam la rın dan bi ri söz ko nu su so ru ya şöy le bir ce vap ver mek te dir:

"Ha yır, be yin de gö rün tü oluş maz. Ge len uya rı lar gör sel bir de ne yi min içe ri ği ni

oluş tu ran bir tem sil oluş tu rur lar". 

Şim di bu bi lim ada mı nın, ger çek le ri göz ar dı et mek için kul lan dı ğı yön te mi

in ce le ye lim. Bu bi lim ada mı, "gö rün tü be yin de mi olu şur?" so ru su na, ön ce ke sin

bir "ha yır" de mek te dir. Ar dın dan ise, ge len uya rı lar ile gö rün tü yü gör me mi zi sağ -

la yan bir tem si li gö rün tü oluş tu ğu nu be lirt mek te dir. So nuç ta, so ru lan so ru ya as -

lın da "evet" de mek te dir. Be yin de olu şan gö rün tü el bet te ki "tem si li bir gö rün -

tü"dür. Ya ni bey nin için de hiç bir za man ma sa nın, gü ne şin ve ya gök yü zü nün ken -
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di si ol maz. Tem si li ve ya baş ka bir de yiş le kop ya sı olan bir gö rün tü sü olur. Biz de,

"dün ya yı gö rü yo ruz" der ken, bu "tem si li dün ya yı", "kop ya dün ya yı" ve ya "ha yal

olan dün ya yı" gö rü rüz. Bun la rın hep si, ay nı ger çe ğin fark lı şe kil ler de ifa de si dir.

Bu bi lim ada mı nın yap tı ğı, "bey ni miz de gör dü ğü müz dün ya tem si li bir dün ya mı -

dır?" so ru su na "ke sin lik le ha yır, bey ni miz de gör dü ğü müz dün ya nın kop ya sı dır"

gi bi bir ce vap ver mek tir. Ya ni so ru lan so ru yu ön ce ke sin lik le red de dip, ar dın dan

da fark lı bir an la tım la, bi raz da ha ka rı şık cüm le ler le as lın da bey ni miz de gör dü ğü -

mü zü onay la mak ta dır. Bu, ba zı bi lim adam la rı nın, bu ger çe ği ka bul et tik le rin de,

tek mut lak var lık ola rak ka bul et tik le ri mad de yi kay bet me nin ge tir di ği kor ku ve

en di şe ile baş vur duk la rı sa mi mi yet siz bir yön tem dir.

Ba zı la rı ise, gö rün tü nün bey ni miz de oluş tu ğu nu in kar ede me mek te ama yi ne

"evet tüm dün ya yı bey ni min için de gö rü yo rum" de mek ten ka çın mak için, "Be yin sa -

de ce ge len uya rı la rı iş ler ve si nir sel ak ti vi te le ri ayar lar, böy le ce gö rün tü yü gö rür, se -

si du yar sı nız" di ye rek do lam baç lı bir ce vap ver mek te dir ler. Za ten, asıl ko nu, be yin

tüm iş lem le ri yap tık tan son ra gö rün tü nün ne re de oluş tu ğu dur. Bu bi lim ada mı nın

ver di ği ce vap, so ru nun bir ce va bı de ğil, gö rün tü oluş ma dan ön ce ki aşa ma nın kı sa

bir an la tı mı dır. Be yin ge len uya rı la rı iş ler, ama son ra bu iş le dik le ri ni tek rar gö ze ve -

ya ku la ğa ge ri gön der mez. Do la yı sıy la gö ren göz, du yan da ku lak de ğil dir. Öy le ise,

be yin ge len uya rı la rı iş le dik ten son ra ne ya par? Bu iş le nen bil gi ne re de ka lır, bu bil -

gi gö rün tü ye ve ya se se ne re de dö nü şür? Bu bil gi yi gö rün tü ola rak gö ren, ses ola rak

du yan kim dir? Bu bi lim adam la rın dan is te nen ce vap lar bun lar ken, on lar bir çok do -

lam baç lı ce vap la, ger çe ği iti raf et mek ten ka çın mak ta dır lar. As lın da bu ka dar açık

bir ger çe ğin tar tı şıl ma sı bü yük bir mu ci ze dir. 

An cak bu iti raz ve ya ka çış yön tem le ri nin hep si ge çer siz ve za yıf tır. Bu ra da

an la tı lan la rı in kar ede cek ki şi nin, tüm al gı la rı mı zın bey ni miz de oluş tu ğu ger çe ği -

ni red de de cek bil gi ler le gel me dik çe, söy le ye cek le ri nin bir de ğe ri ol ma ya cak tır.

Gö rün tü nün ve tüm his le ri mi zin bey ni miz de oluş tu ğu ger çek tir. An cak bir in san

açık ger çe ği kav ra dı ğı hal de bu gö rün tü le ri oluş tu ra nın -ken di ak lın ca ve ca hil ce

bir inat la- Al lah ol du ğu nu in kar ede bi lir, "bu ko nu yu dü şün mek key fi mi ka çı rı -

yor" di ye bi lir, "mad de nin as lı nı hiç bir za man gö re me di ği mi dü şün dük çe içim sı kı -

lı yor", "ha ya tı mın hiç bir an la mı kal ma dı" di ye bi lir. Ama şu nu he men be lirt mek

ge re kir ki, mad de nin aslı ko nu sun da ki bu önem li ger çe ği öğ ren mek as la ke yif ka -
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çı rı cı bir du rum de ğil dir. Tam ter si ne Al lah'ın üs tün aklını ve sonsuz gü cü nü da ha

de rin tak dir et me ye, Al lah'ın üs tün ya rat ma sa na tı nı da ha iyi kav ra ma ya, Al lah'ı

da ha çok sev me ye, do la yı sıy la gör dü ğü tüm gö rün tü le rin de Al lah'ın te cel li le ri ol -

du ğu bi lin ciy le herşeyi da ha çok sev me ye, hep sin den da ha çok zevk al ma ya, gü -

zel bir de rin lik ya şa ma ya ve si le dir. Kı sa cası, çok bü yük ve kıy met li bir ni met tir.

Bu na rağ men, hiç lik ha li ne ge lip, Al lah'tan baş ka hiç bir var lık kal mı yor ol ma sı

ima nın de rin li ği ni kav ra ya ma mış ba zı in san la rın ağı rı na gi di yor ola bi lir. An cak

bu in san lar as la, "gör dük le ri mi göz le rim le gö rü yo rum" ve ya "gör dük le ri m dı şa rı -

da ki mad de nin as lı dır" di ye mez ler. Çün kü bun la rı ka nıt la ya cak hiç bir bi lim sel de -

li le ve ya göz le me sa hip de ğil dir ler, ola maz lar da. Za ten, en ko yu ma ter ya list da hi

tüm gö rün tü yü bey nin de gör dü ğü nü ka bul et mek te dir. 

Bu bö lüm de, ge nel de bu ger çe ği ka bul et me ye ya naş ma yan ki şi ler den ge len iti -

raz la ra ve ri len ce vap la ra yer ve ri le cek tir. Aşa ğı da ki iti raz la rı ve ce vap la rı nı oku du -

ğu nuz da, sa mi mi ve ön yar gı sız ola rak dü şü nül dü ğün de as lın da bu so ru la rın ce -

vap la rı nın çok açık ol du ğu nu siz de gö re cek si niz. 

İti raz: "Yol da oto büs gör dü ğü nüz de ezil me mek için ka çar sı nız. De mek ki
oto büs var. Eğer bey ni niz de gö rü yor sa nız ne den ka çı yor su nuz?" 
Ce vap: Bu ve ben ze ri so ru la rı so ran la rın ya nıl dık la rı ve an la ya ma dık la rı nok ta,

"al gı" kav ra mı nın sa de ce gör me du yu su ile il gi li ol du ğu nu san ma la rı dır. Oy sa sa de -

ce gör me de ğil, do kun ma, çarp ma, dar be, sert lik, acı, sı cak lık, so ğuk luk, ıs lak lık gi bi

tüm his ler, ay nı gör me gi bi in sa nın bey nin de olu şan al gı lar dır. Ör ne ğin oto bü se bin -

mek için oto bü sün ka pı sı nın so ğuk me ta li ni elin de his se den bir in san, as lın da bu

"so ğuk me tal his si ni" bey nin de al gı lar. Bu çok açık ve bi li nen bir ger çek tir. Do kun -

ma du yu su, da ha ön ce de be lir til di ği gi bi, bir in sa nın -ör ne ğin par mak la rın dan ge -

len si nir uya rı la rı nın- bey ni nin bel li bir nok ta sın da oluş tur du ğu bir his tir. His se den

par mak la rı mız de ğil dir. İn san lar bu nu bi lim sel ola rak da açık lan dı ğı için ka bul et -

mek te dir ler. An cak, ko nu oto bü sün ka pı sı nı tut mak de ğil de, oto bü sün in sa na çarp -

ma sı olun ca, ya ni bu do kun ma his si da ha şid det li ve acı ve ri ci olun ca, bu ger çe ğin

ge çer li ol ma dı ğı nı san mak ta dır lar. Oy sa, acı ve ya dar be de be yin de his se di lir. Bir

oto bü sün çarp tı ğı bir in san dar be nin şid de ti ni ve tüm acı yı bey nin de his se der. 

Bu nu da ha iyi an la mak için rü ya la rı dü şün mek fay da lı ola cak tır. İn san rü ya sın -
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Ba zı in san lar, oto bü se do kun duk la rın da, so ğuk me tal his si nin be yin le rin de oluş tu ğu nu ka bul eder ler.

An cak oto büs çarp tı ğın da mey da na ge le cek olan acı his si nin de be yin de oluş tu ğu nu ka bul et mez ler.

Oy sa, in san rü ya sın da da ken di si ne oto büs çarp tı ğı nı gör se ay nı acı yı his se de cek tir. 



da da ken di si ne oto büs çarp tı ğı nı, ka za dan son ra gö zü nü has ta ne de aç tı ğı nı, ame li -

ya ta alın dı ğı nı, dok tor la rın ko nuş ma la rı nı, ai le si nin te laş ile has ta ne ye ge li şi ni, sa kat

kal dı ğı nı ve ya ca nı nın çok yan dı ğı nı gö re bi lir. Rü ya sın da ya şa dı ğı tüm bu olay la rın

gö rün tü le ri ni, ses le ri ni, sert lik his si ni, acı yı, ışı ğı, has ta ne de ki renk le ri, her tür lü his -

si çok ber rak ve net ola rak al gı la mak ta dır. Ve bun la rın hep si ger çek ya şam da ki ler

ka dar do ğal ve inan dı rı cı dır. O an, rü ya nın için de ki bi ri ona rü ya gör dü ğü nü,

gör dük le ri nin bir ha yal ol du ğu nu söy le se ona inan maz. Oy sa, gör dük le ri nin hep si

bir ha yal dir ve ne oto bü sün, ne has ta ne nin, ne de rü ya sın da gör dü ğü be de ni nin dış

dün ya da mad di kar şı lı ğı yok tur. Rü ya sın da gör dü ğü be de nin ve oto bü sün mad di

kar şı lık la rı ol ma ma sı na rağ men, "ger çek bir be de ne" "ger çek bir oto büs" çarp mış gi -

bi his se de bil mek te dir. 

Öy le ise ma ter ya list le rin "mad de nin var lı ğı nı to kat yi yin ce an lar sın", "di zi ne bir

tek me ge lin ce, mad de nin var lı ğın dan şüp hen kal maz", "kö pek gö rün ce ka çar sın

ama", "oto büs çar pın ca bey nin de mi de ğil mi an lar sın", "ma dem al gı o za man oto ba -
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İn san bir kö pe ğin sal dı rı sı na uğ ra sa da, tüm

bun la rı bey nin de gör dü ğü ger çe ği de ğiş mez.

Çün kü in san ay nı ola yı rü ya sın da da tüm

ger çek li ği ile gö re bi lir, ay nı he ye can ve kor -

ku yu rü ya sın da da ya şa ya bi lir. 



na çı kıp ara ba lar dan kaç ma dan or ta da dur" gi bi iti raz la rı nın hiç bir an la mı ve ge çer -

li li ği yok tur. Hız lı bir dar be, can acı tan kö pe ğin diş le ri, şid det li bir to kat, mad de nin

as lı ile mu ha tap ol du ğu nu zun ka nı tı de ğil ler dir. Çün kü bah se dil di ği gi bi bun la rın

ay nı sı nı rü ya nız da da, mad di kar şı lık la rı ol ma dı ğı hal de ya şa ya bi lir si niz. Ay rı ca,

bir his sin şid det li ol ma sı, o his sin be yin de oluş tu ğu ger çe ği ni de de ğiş tir me mek te -

dir. Bu, bi lim sel ola rak is pa tı olan çok açık bir ger çek tir. 

Ba zı in san la rın oto ban dan hız la ge çen bir oto bü sü ve ya bu oto bü sün se bep ol -

du ğu bir ka za yı, mad de nin fi zik sel var lı ğı ile mu ha tap ol duk la rı nın çar pı cı bir de li li

san ma la rı nın ne de ni, gö rün tü nün in sa nı al da ta cak ka dar ger çek çi gö rül me si ve his -

se dil me si dir. Me kan gö rün tü le rin de ki, ör ne ğin oto ban da ki de rin lik ve pers pek ti fin

ku sur suz lu ğu, me kan da gö rü len ci sim le rin renk, şe kil, göl ge ola rak mü kem mel li ği,

ses, ko ku ve sert lik his le ri nin çok net ol ma sı ve gö rün tü nün için de bir man tık bü tün -

lü ğü bu lun ma sı ki mi le ri ni ya nıl ta bil mek te dir. Ve ba zı in san lar bu olay lar ne ti ce sin -

de bun la rın al gı ol du ğu nu unu ta bil mek te dir. Ama zi hin de mey da na ge len al gı lar ne

ka dar ek sik siz ve mü kem mel olur sa ol sun, bun la rın bi rer al gı ol du ğu ger çe ği de ğiş -

me ye cek tir. İn san oto ban da yü rür ken bir ka za ya şa sa da, dep rem de yı kı lan bir evin

al tın da kal sa da, yan gın da alev ler ta ra fın dan sa rıl sa da, mer di ven le re ta kı lıp düş se

de tüm bu olay la rı zih nin de ya şar ve as la ger çek le ri ile mu ha tap ola maz. 

Bir in san oto ban da ki bir oto bü sün önü ne at la dı ğın da, zih nin de ki oto büs, zih -

nin de ki be de ni ne çar par. O in sa nın bu ka za so nu cun da ha ya tı nı yi tir me si, be de ni -

nin par ça lan ma sı da bu ger çe ği de ğiş tir mez. Eğer in sa nın zih nin de gör dü ğü bu

olay ölüm ile so nuç la nır sa, Al lah o in sa na gös ter di ği gö rün tü yü bir per de nin kal -

dı rıl ma sı gi bi kal dı rır ve o ki şi ye baş ka bir gö rün tü, ahi re te ait gö rün tü le ri gös te -

rir. Bu ger çe ği şim di sa mi mi yet le dü şü nüp an la ma yan lar, ölüm le riy le bir lik te he -

men an la ya cak lar dır. 

İti raz: "Tüm nes ne le ri bey nim de gör dü ğüm doğ ru, an cak bun la rın hep si -
nin kop ya gö rün tü ol ma sı na ina na mı yo rum."
Ce vap: Tüm dün ya yı bey ni miz de al gı la dı ğı mız, bi li min ke sin ola rak is pat la dı -

ğı ve bil gi sa hi bi hiç kim se nin ak si ni id di a ede me ye ce ği bir ger çek tir. An cak in san la -

rın asıl kav ra ya ma dık la rı ko nu şu dur: "Biz tüm nes ne le ri zih ni miz de al gı lı yor sak,

zih ni mi zin dı şın da var olan nes ne le rin asıl la rı nı hiç bi le me ye cek mi yiz?" Bu şüp he
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Beyne giden sinirler kesildiğinde beyinde hiçbir görüntü oluşmayacaktır. 



doğ ru dur; biz hiç bir za man zih ni miz de al gı la dık la rı mı zın dı şa rı da mad de nin as lı

olup ol ma dı ğın dan emin ola ma yız. Çün kü biz, bey ni mi zin dı şı na çı kıp da dı şa rı da

ne ol du ğu nu gö re me yiz. Be yin de ki gö rün tü le rin dış dün ya da kar şı lı ğı nın na sıl ol -

du ğu nu bil me miz iş te bu yüz den müm kün de ğil dir. Çün kü ne bu id dia yı öne sü ren

ki şi ne bir nö ro log ne bir be yin cer ra hı ne bir fel se fe ci ne de her han gi bir baş ka in san

bu gü ne ka dar bey ni nin dı şı na çı ka ma mış tır ki, bey ni nin dı şın da ki mad de nin na sıl

ol du ğu nu bi le bil sin. 

İn sa nın ha ya tı na da ir bil di ği her şey, bey ni ne ge len elek trik sin yal le ri nin bey ni

ta ra fın dan al gı la nış şek lin den kay nak la nır. Ya ni in san, dai ma ken di bey ni nin için de

olu şan dün ya sın da ya şar. Gök yü zü ne bak tı ğı mız da gör dü ğü müz kuş lar, cad de nin

öbür ucun da göz den kay bol mak üze re olan bir ara ba, oda mız da ki eş ya lar, eli miz de -

ki bu ki tap, dost la rı mız, ak ra ba la rı mız, bun la rın hep si bey ni mi ze ula şan kop ya gö -

rün tü ler dir. Ve kim se bey ni nin için de olu şan bu ha ya tın dı şı na çı ka maz. Bu, ne bi -

lim le ne de tek no lo ji ile ula şıl ma sı im kan sız bir du rum dur. Çün kü bir bi lim ada mı

ne icat eder se et sin, yi ne onu bey ni nin için de ki gö rün tü nün için de icat ede cek tir.

Do la yı sıy la, o "dış dün ya yı gör mek için icat et ti ği şey" de bey ni nin için de ka la cak tır. 

Hiç bir in sa nın bir mad de nin as lı nın ne ye ben ze di ği ni bil me si müm kün de ğil -

dir; çün kü hiç bir in san mad de nin as lı ile hiç bir za man mu ha tap ol ma mış tır. İlk in -

san dan bu ya na yer yü zün de bir se sin as lı nı du yan, bir man za ra nın as lı nı gö ren ve ya

bir gü lün as lı nı kok la yan tek bir in san bi le ya şa ma mış tır. 

İti raz: "Bı ça ğı bi raz kay dır dı ğım da elim de his set ti ğim acı, sız la ma, 
elim den akan kan bir gö rün tü de ğil. Ay rı ca bu nu ya nım da ki ar ka da şım 
da gör dü."
Ce vap: As lın da bu ko nu yu bun dan ön ce ki iti raz la rın ce vap la rın da de tay lan -

dır mış tık. An cak ko nu nun öne mi açı sın dan bu ra da bir kez da ha vur gu la mak ta ya -

rar var dır. 

Bu iti ra zı ge ti ren le rin en önem li ya nıl gı sı, gö rün tü dı şın da ses, ko ku, do kun ma

gi bi di ğer his le rin de be yin de oluş tu ğu nu göz ar dı et me le ri dir. Bu ne den le "bı ça ğı

bey nim de gö rü yor ola bi li rim, ama bı ça ğın kes kin li ği ba kın ger çek, çün kü eli mi kes -

ti" de mek te dir ler. Oy sa bu ki şi nin elin de ki acı, akan ka nın ver di ği sı cak lık ve ıs lak lık

his si ve tüm di ğer al gı la rı yi ne bey nin de olu şur. Ya nın da ki ar ka da şı nın bu ola ya şa -
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hit ol ma sı bu ger çe ği de ğiş tir mez, çün kü ar ka da şı da, bı çak la ay nı yer de ya ni bey -

nin de ki gör me mer ke zin de oluş mak ta dır. Bu ki şi ay nı his le ri, bı çak la eli ni kes ti ği ni,

elin de ki acı yı, ka nın gö rün tü sü nü ve sı cak lı ğı nı ay nı sı ile rü ya sın da da ya şa ya bi lir.

Eli ni kes ti ği ni gö ren ar ka da şı nı da yi ne rü ya sın da gö rür. Ama ar ka da şı nın var lı ğı,

bu gör dük le ri nin rü ya ol ma dı ğı nın bir ka nı tı ol maz. 

Hat ta rü ya sın da eli ni kes ti ği sı ra da bi ri ge lip, "bu gör dük le rin bir al gı, bu bı çak

ger çek de ğil, elin den akan kan, his set ti ğin acı lar da ger çek de ğil, bun la rın hep si şu

an zih nin de iz le di ğin olay lar" de se, ki şi bu na inan ma ya cak ve yi ne iti raz ede cek tir.

Hat ta bel ki "Ben ma ter ya lis tim. Böy le id di ala ra inan mam. Şu an da gör dük le ri min

hep si ni his se di yo rum, bak ka nı gör mü yor mu sun?" di ye cek tir. 

İş te, mad de nin as lıy la mu ha tap olu yo rum di ye ıs rar eden ler, yu ka rı da ki ör nek -
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te gö rü len ki şi gi bi dir ler. İçin de ya şa dık la rı al gı lar dün ya sın da "tüm bun lar bir al gı

ve bu al gı la rın as lı na as la ula şa maz sın" den mek te, an cak on lar bu ger çe ğe şid det le

kar şı çık mak ta dır lar. 

An cak şu nu da unut ma mak ge re kir ki, bir in san, eli ke sil di ğin de, "bu na sıl sa bir

gö rün tü" di ye rek ted bir al ma dan otur maz. Çün kü Al lah, bu gö rün tü ler için de in -

san la rı ba zı se bep le re bağ lı ola rak ya rat mış tır. Ör ne ğin eli ke si len in san bu nun için

ge rek li ilaç la rı kul la nır, eli ni sa rar ve ya dok to ra gi der. An cak bu iş lem le rin hep si nin

bey nin de olu şan gö rün tü le riy le mu ha tap olur. Sar gı be zi de, kul lan dı ğı ilaç lar da

bey nin de olu şan gö rün tü ler dir.  

İti raz: "Mad de nin zih ni miz de gör dü ğü müz bir ha yal ol du ğu nu 
söy le mek İs lam di ni ile bağ da şır mı?" 
Ce vap: Ba zı Müs lü man lar, mad de nin bir ha yal ol du ğu ger çe ği nin İs lam di ni

ile bağ daş ma dı ğı nı öne sür mek te ve geç miş te din alim le ri nin bu ger çe ği ka bul et me -

dik le ri ni id di a et mek te dir ler. Oy sa bu doğ ru de ğil dir. Ak si ne bu ra da an la tı lan lar

Ku ran ayet le ri ile ta ma men mu ta bık tır; hat ta bir çok aye tin, cen net ve ce hen nem,

son suz luk, za man sız lık, ölüm den son ra di ri liş, ahi ret gi bi Ku ran'da bil di ri len ko nu -

la rın ke sin bir kav ra yış la an la şıl ma sı açı sın dan da son de re ce önem li dir. 

El bet te ki bu ko nu bi lin me se de, bir in san ger çek ima nı ya şa ya bi lir. Al lah'ın

Ku ran'da bil dir di ği her şe ye gö nül den ve hiç bir şüp he duy ma dan iman ede bi lir.

Ama şu nu be lirt mek ge re kir ki, bu ko nu in sa nın iman da ve ya kin de de rin leş me si ni

sağ lar ve ni te kim geç miş te bir çok önem li İs lam ali mi de, bu ger çe ği bu yön de açık la -

mış lar dır. Yal nız ca ya şa dık la rı dö nem de bi li min bu ko nu yu he nüz açı ğa çı kar ma -

mış ol ma sı ve ko nu yu yan lış an la ma ya mü sa it akım la rın var lı ğı, on la rın bu an lat tık -

la rı nın ya yıl ma sı nı ve ge niş kit le ler ce bi lin me si ni en gel le miş tir.

Mad de nin ger çek ma hi ye ti ni açık la yan İs lam alim le rin den bi ri ve en önem li si

"hic ri onun cu as rın mü ced di di" sa yı lan ve asır lar dır tüm İs lam dün ya sı nın bü yük

say gı sı nı ka zan mış olan İmam Rab ba ni'dir. İmam Rab ba ni'nin, Mek tu bat ad lı ese -

rin de bu ko nuy la il gi li çok de tay lı izah lar bu lun mak ta dır. İmam Rab ba ni, Al lah'ın,

ka ina tı "his ve ve him mer te be sin de", ya ni al gı de re ce sin de ya rat tı ğı nı bir mek tu bun -

da şöy le açık la mak ta dır:

Yu ka rı da şöy le bir cüm le kul lan dım: 'Süb han Hak'kın hal kı (Al lah'ın ya ra tı şı), his ve
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ve him mer te be sin de dir.' Bu nun ma na sı şu de me ye ge lir: 'Al lah-u Tea la, eş ya yı öy le

bir mer te be de ya rat mış tır ki, o mer te be de eş ya için his ve ve him den gay rı bir yer de sü -

but (sa bit lik) ve hu sul (var lık) yok tur.45

Dik kat edi lir se, İmam Rab ba ni, bi zim gör dü ğü müz ale min, ya ni tüm var lık la -

rın "his ve ve him mer te be sin de", ya ni al gı dü ze yin de ya ra tıl dı ğı nı özel lik le vur gu la -

mak ta dır. Bu ve him mer te be sin de ki ale min dı şın da (ha riç te) ise sa de ce Al lah'ın Za tı

var dır. İmam Rab ba ni, tek mut lak var lı ğın Al lah ol du ğu nu şöy le an la tır:

Ha riç te Yü ce Hak'tan baş ka mev cut de ğil dir... Bel ki de şa nı bü yük Al lah'ın ya -
rat ma sı ile ve him mer te be sin de sü but (sa bit lik) bul muş tur... Eğer onun için bir

gö rün tü sa bit olur ise, o ve him mer te be sin de dir. Eğer onun bir sü bu tu (sa bit li ği) var

ise, o da hi, yü ce Al lah'ın ve him mer te be sin de ki sa na tı ile dir. Hu la sa, onun sa bit -

li ği ve gö rün tü sü tek mer te be de ol mak ta dır. Sü bu tu bir yer de, gö rün tü sü da hi ay rı bir

yer de de ğil dir..."46

So nuç ola rak, İmam Rab ba ni'nin de izah la rın dan açık bir şe kil de an la dı ğı mız

gi bi, madde mutlak varlık değildir ve biz onun hakkında çok sınırlı bir bilgiye sahi-

biz. Biz sa de ce zih ni miz de bi ze gös te ri len gö rün tü yü gö rü rüz. Bu gö rün tü yü tüm

de tay la rı ile ya ra tan ve bi ze iz let ti ren ise alem le rin Rab bi olan Al lah'tır. 

Ye ga ne mut lak var lı ğın Al lah ol du ğu nu, Al lah'ın tüm ka ina tı ve him mer te be -

sin de ya rat tı ğı nı açık la mış olan bir di ğer bü yük İs lam ali mi, Muh yid din Ara bi'dir.

İlim de ki de rin li ği ne de niy le "Şeyh-i Ek ber" (en bü yük şeyh) ola rak da anıl mış olan

Muh yid din Ara bi, Fu süs-ül Hi kem (Hik met le rin Özü) ad lı ki ta bın da ka ina tın Yüce

Al lah'ın te cel li le rin den olu şan bir göl ge var lık ol du ğu nu şöy le açık la mış tır:

Biz di yo ruz ki, bil me li sin ki, Hak'tan baş ka var lık lar, ya hut alem adıy la anı lan şey,

Hak'ka nis pet le bir şah sın göl ge si gi bi dir. Böy le olun ca ma si va, ya ni Al lah'tan baş ka

olan var lık lar, Al lah'ın göl ge si dir... Göl ge şüp he siz his te mev cut tur.47

Muh yid din Ara bi'nin bu söz le rin de be lirt ti ği gi bi, in san Al lah'ın Ken di si’nden

üf le di ği ru hu ta şı yan, Al lah'ın te cel li si olan bir var lık tır. Tek mut lak var lık Al lah'tır.

İn san ise ha yal olan dır. Bu çok önem li bir ger çek tir ve ak si dü şü nül dü ğün de in san

bü yük bir ya nıl gı nın içi ne düş müş olur.

İmam Rab ba ni'nin  ya nı sı ra Mev la na Ca mi de, Ku ran'ın işa ret le ri ve akıl yo -

luy la bul du ğu bu hay ret ve ri ci ger çe ği, "kai nat ta ne var sa hep si ve him ve ha yal dir.
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Ya ay na lar da ki akis ler dir, ya da göl ge ler gi bi dir" di ye rek di le ge tir miş tir.

Gö rül dü ğü gi bi, bü yük İs lam alim le ri bu ger çe ği bü tün açık lı ğı ile açık la mış lar -

dır ve do la yı sıy la bu ko nu nun Ku ran'a ve sün ne te kar şı ol du ğu nu id di a et mek ve ya

İs lam alim le ri nin ka bul et me di ği ni öne sür mek inan dı rı cı de ğil dir. Ay rı ca, şu da

unu tul ma ma lı dır ki, tüm gö rün tü le ri bey ni miz de gör dü ğü müz kim se nin in kar ede -

me di ği ke sin ola rak is pat lan mış bir ger çek tir. Geç miş te bu ger çek bi lim sel ola rak bi -

li ne me ye ce ği için, ba zı İs lam alim le ri nin bu ger çe ği or ta ya koy ma mış ol ma la rı do -

ğal dır. Ay rı ca, mad de nin ha yal ol du ğu ger çe ği ni ba zı çev re ler sap kın bir inanç la

açık la mış lar ve di nin hü küm le ri ni ve ku ral la rı nı or ta dan bu şe kil de kal dır ma ya ça -

lış mış lar dır. Bu tür sap kın ve sa mi mi yet siz akım lar ne de niy le de, ba zı İs lam alim le ri

Müs lü man la rı bu tür teh li ke le re kar şı uyar mış lar dır. Fa kat bun lar bu ger çe ğin sap -

kın yo rum la rı dır. Bu ra da an la tı lan lar la ka rış tı rıl ma ma lı dır.

Doğ ru su, baş tan be ri vur gu la dı ğı mız gi bi, mad de yi Al lah'ın ya rat tı ğı ve bi zim

onun as lı ile mu ha tap ola ma dı ğı mız dır.

İti raz : "Her şe yin ha ya liy le mu ha tap isek Al lah'ın ba zı sı fat la rı nı na sıl 
açık la ya bi le ce ğiz?" 
Ce vap: Ba zı ina nan lar, mad de nin ger çek ma hi ye ti nin ka bul edil me si ile

Al lah'ın bir çok is mi ne "per de çe kil di ği ni", mad de nin ha yal ol ma sı ile Al lah'ın ba zı

isim le ri nin te cel li si nin açık la na ma ya ca ğı nı zan net mek te dir ler. Bu da yi ne de rin dü -

şün me mek ten ve an la tı lan la rı tam kav ra ya ma mak tan kay nak la nan bir ha ta dır. 

Her şey den ön ce, Al lah'ın isim le ri ne hiç bir dü şün ce, hiç bir güç per de çe ke mez.

Hiç bir bi lim sel ger çek, Al lah'ın isim le ri nin te cel li et me si ni en gel le ye mez. Za ten bu

bi lim sel ger çek le ri ya ra tan da Al lah'tır. Al lah Ken di ya rat tı ğı var lık lar dan ve ka nun -

lar dan mü nez zeh tir. Do la yı sıy la, yer yü zün de var olan hiç bir güç ve ya hiç bir bil gi,

Al lah'ın isim le ri nin te cel li le ri ni or ta dan kal dır maz. Böy le bir şe yi dü şü ne bil mek,

Al lah'ın son suz kud re ti ni tak dir ede me mek olur.

Ay rı ca, mad de nin zih ni miz de olu şan kop ya sıy la mu ha tap ol du ğu muz ger çe ği,

bu ki şi le rin zan la rı nın ak si ne Al lah'ın isim le ri nin her an her yer de dur mak sı zın te -

cel li et ti ği ni gös te ren önem li bir de lil ni te li ğin de dir. Çün kü tıp kı bir film gö rün tü sü

gi bi, ve him ve ha yal mer te be sin de olu şan bir gö rün tü, ken di ken di ne mey da na ge le -

me ye ce ği ne, mut la ka onu gös te ren bir var lık ol ma sı ge rek ti ği ne gö re, bu nu var eden

191Mad de nin Ger çe ği Ko nu su na Ge len İti raz la ra Ce vap lar

Ad nan Ok tar



bir Ya ra tı cı var de mek tir. Bu Ya ra tı cı üs tün güç ve kud ret sa hi bi olan Yü ce Al lah'tır.

Gö rün tü nün ke sin ti siz, sü rek li ol ma sı ise, Ya ra tı cı mız olan Al lah'ın her an ya -

rat ma yı sür dü rü yor ol du ğu nun açık de li li dir. Ni te kim, gök le rin ve ye rin, ya ni ev re -

nin sa bit ve ka rar lı ol ma dı ğı, sa de ce Al lah'ın ya rat ma sıy la var lık bul duk la rı ve Yüce

Al lah ya rat ma yı dur dur du ğun da yok ola cak la rı bir ayet te şöy le ifa de edi lir:

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 si’nden son ra ar tık

kim se on la rı tu ta maz. Doğ ru su O, Ha lim'dir, ba ğış la yan dır. (Fa tır Su re si, 41)

Al lah Neml Su re si'nin 64. aye tin de ise "hal kı sü rek li ya rat mak ta olan" ol du ğu -

nu ha ber ver miş tir. "Ken di le ri ya ra tı lıp du rur ken, hiç bir şe yi ya ra ta ma yan şey le ri

mi or tak ko şu yor lar? (A'raf Su re si, 191) aye tin de ise yi ne in san la rın her an ya ra tı lıp

dur duk la rı na dik kat çe kil mek te dir.  

Ya ni gör dü ğü müz gö rün tü le rin ke sin ti siz, sü rek li ol ma ları nın ne de ni, bu gö -

rün tü le rin sa bit bir var lık la rı nın ol ma sı de ğil, Al lah'ın on la rı her an ya ra tı yor ol -

ma sı dır. Do la yı sıy la, in san her anın da, her gör dü ğü, his set ti ği var lık ta, Al lah'ın sü -

rek li ya ra tı şı nın bir te cel li si ni gö rür. 

So nuç ola rak bu ger çek, Al lah'ın sı fat la rı nın kai nat üze rin de ki te cel li le ri nin gö -

rül me si ni da ha da net leş tir mek te dir. Ör ne ğin bir bah çe ye gir di ğin de, bah çe de ki

mey ve le rin, çi çek le rin, ağaç la rın, as lın da zih nin de ken di si ne gös te ri len ha ya li ile

mu ha tap ol du ğu nu bi len bir in san, he men bu ha ya li ken di si ne gös te ren, ken di si ne

sa yı sız ni me ti ve gü zel li ği su nan, Rez zak olan Al lah'ı anar. Çok gü zel bir ev sa hi bi

olan, an cak bu evin, için de ki tüm eş ya la rın, an ti ka la rın, al tın la rın, gü müş le rin ger -

çek ma hi ye ti ni bi len, ya ni ta ma mı nın bey nin de ki görüntüleriyle mu ha tap ol du ğu -

nun far kın da olan bir in san bu mülk ile şı ma rıp bö bür len mez. Ay nı Hz. Sü ley man

gi bi, ken di si ne bu mül kün gü zel li ği ni gös te ren, onu bu nun la zen gin eden Veh hab

(ba ğı şı çok olan, kar şı lık sız ar ma ğan eden) olan Al lah'ı tes bih eder. Ve ya, bir kişiye

Al lah'ın var lı ğı nı, bir li ği ni, Al lah'ın tek mut lak var lık ol du ğu nu, cen ne tin ve ce hen -

ne min var lı ğı nı an la tan biri, kar şı sın da ki in san iman et ti ğin de Al lah'ın Ha di (Hi da -

yet lüt fe den, doğ ru yo la ulaş tı ran) is mi nin bir te cel li si ni gö rür. 

Şu ger çe ği tek rar ha tır lat mak ge re kir ki, her in sa nın bey nin de olu şan gö rün tü -

le ri iz le di ği, bu gö rün tü le rin ses le ri ni bey nin de duy du ğu, bey nin de ki gö rün tü le re

do kun du ğu ke sin bi lim sel bir ger çek tir. Ve biz, sa hip ol du ğu muz al gı la rı mız la, bey -
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ni mi zin dı şın da ne ol du ğu nu, bun la rın asıl la rı nın olup ol ma dı ğı nı as la bi le me yiz.

Öy le ise, bi ze bu gö rün tü le ri gös te ren, bu ses le ri din le ten ve gö rün tü yü dai ma bir

se bep so nuç iliş ki si için de ya ra tan bir gü cün var lı ğın dan emin olu ruz. Bu güç

Al lah'tır. Ve Al lah, bi zim için bu gö rün tü le ri ya rat ma dı ğın da bi zim için dün ya ha -

ya tı, ya şam ol maz. Öy le ise bi zim her anı mız da, Al lah'ın ya ra tı şı ve Al lah'ın isim le -

ri nin te cel li le ri ke sin ti siz de vam eder. Ör ne ğin bu ki ta bı oku yan ki şi için Al lah ke -

sin ti siz ola rak bu ki ta bın ve üze rin de ki ya zı la rın, re sim le rin gö rün tü le ri ni ya rat ma -

ya de vam et mek te dir. 

Bu bi ze Al lah'ın Ha lik sı fa tı nı ve ya rat ma da ki gü cü nü gös te rir. Al lah şu an da,

yer yü zün de ki mil yar lar ca in sa na mil yar lar ca ay rı gö rün tü yü iz let tir mek te dir. Ve bu

gö rün tü le rin her bi ri ke sin ti siz ola rak, bü yük bir uyum la, en in ce de ta yı na ka dar ya -

ra tıl mak ta dır. Hiç bir in sa nın gö rün tü sün de en kü çük bir ay rın tı da hi ek sik kal ma -

dan ken di si ne gös te ril mek te dir. Bu ha ki ka ti dü şün mek, in san la ra Al lah'ın son suz

gü cü nü, alem le rin tek ha ki mi ol du ğu nu gös te re cek tir. 

İmam Rab ba ni mad de nin ha yal mer te be sin de ya ra tıl dı ğı nı an la tır ken, Al lah'ın

isim le ri ni his ve ve him mer te be sin de te cel li et tir di ği ni şöy le açık la mış tır: 

... Süb han Hak, ke mal-i kud re ti ile, adem (yok luk) ale min de isim ler den her bir
isim için maz har lar dan bir maz har ta yin et ti. Ve onu, his ve ve him mer te be -
sin de ya rat tı. Hem de di le di ği va kit te ve is te di ği şe kil de... Ale min sü bu tu (sa bit li -
ği), his ve ve him mer te be sin de olup ha riç mer te be de de ğil dir... Ha riç te (dı şa rı -

da) da hi, yü ce Va cib Zat'ın (Al lah'ın) zat ve sı fat la rın dan baş ka sı da sa bit ve mev cud

ol ma ya...48

Bu ger çe ğin far kın da olan bir in sa nın ba şa rı la rı nı, el de et ti ği zen gin li ği, eş ya la -

rı nı, ün van la rı nı ken di sin den bil me si, bun la rı sa hip le ne rek bö bür len me si de im kan -

sız ha le ge lir. Çün kü her an, her yer de Al lah'ın is mi nin bir te cel li si ni, Al lah'ın ken di -

si ne al gı lat tı ğı bir gö rün tü yü iz le di ği ni çok iyi bi lir. Al lah'a kar şı ne ka dar muh taç ve

aciz ol du ğu nu as la unut maz. Al lah'ın aşa ğı da ki aye tin de de bil dir di ği ger çe ğe,

"hak ku'l-ya kin" (ke sin bir ger çek ola rak) iman eder:

Ey in san lar, siz Al lah'a (kar şı fa kir olan) muh taç lar sı nız; Al lah ise, Ğa niy

(hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ha mid (övül me ye la yık)tır. (Fa tır Su re si,

15)
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Sahip olduğumuz veya

çevremizde gördüğümüz

tüm güzellikler ve nimet-

ler Allah'ın Vehhab (bağı-

şı çok olan, karşılıksız

armağan eden) sıfatının

bir tecellisidir. 

TÜM GÜ ZEL LİK LER AL LAH'IN 
YA RA TI ŞI NIN ESE Rİ DİR



İti raz: "Bu, geç miş te idea list le rin öne sür dü ğü es ki bir fel se fe dir."
Ce vap: Ba zı çev re ler, mad de nin ger çe ği nin an la tıl ma sın dan bü yük bir ra hat -

sız lık duy duk la rı için, mad de nin bey ni miz de gör dü ğü müz bir ha yal ol du ğu ger çe -

ği ni, geç miş te öne sü rül müş fel se fe ler den bi ri ola rak gös ter me ye ça lış mak ta dır lar.

Oy sa bi lim sel ge liş me ler, bu ko nu nun bir fel se fe de ğil, bi lim sel bir ger çek ol du ğu nu

or ta ya koy mak ta dır. Do la yı sıy la söz ko nu su ki şi le rin ça ba la rı bo şu na dır.

Kal dı ki, bir fik rin da ha ön ce ki de vir ler de de baş ka dü şü nür ler ta ra fın dan sa -

vu nul muş ol ma sı o fik ri ne ge çer siz kı lar ne de de ğer siz leş ti rir. Mad de nin al gı sıy la

mu ha tap ol du ğu muz ger çe ği geç miş te de ça ğı mız da da ki mi in san lar ta ra fın dan an -

la şıl mış ve ifa de edil miş tir.   

Ay rı ca geç miş te ya şa mış olan idea list le rin fi kir le ri, on la ra kar şı çık mış olan ma -

ter ya list ler ta ra fın dan çü rü tü le bil miş de ğil dir ki, "geç miş te de bu ko nu söy len di" di -

yen le rin bir hak lı ta ra fı ol sun. 

Dün ya yı Bey ni miz de Gör dü ğü müz                                   
Ko nu su Bir Fel se fe De ğil dir:

Mad de nin as lı hak kın da ki ger çek ler, ilk de fa keş fe dil miş bir ko nu de ğil dir, geç -

miş te bu ger çe ğin sa de ce bir fel se fe ola rak an la tıl dı ğı doğ ru dur. An cak gü nü müz de

bu ger çek bi lim sel ola rak is pat lan mış tır. 

Ta rih bo yun ca bir çok dü şü nür, din ve bi lim ada mı bu ko nu yu gün de me ge tir -

miş, mad de nin sa de ce kop ya la rıy la mu ha tap ol du ğu mu zu an lat mış tır. Ör ne ğin Es -

ki Yu nan fel se fe ci le rin den Pi sa gor, Ele a oku lu, özel lik le "Ma ğa ra İde si" ile Ef la tun

gi bi bir çok dü şü nür bu ko nu yu bir yö nüy le açık la mış tır. Zer düşt lük, Bu dizm, Tao -

izm, gi bi ba tıl ina nış la rın, Ya hu di lik ve Hı ris ti yan lık gi bi din le rin el de ka lan me tin -

le rin de de bu ko nu dan bah se dil di ği gö rü lür. İmam Rab ba ni, Muh yid din Ara bi,

Mev la na Ca mi gi bi bü yük İs lam alim le ri de mad de nin ha ki ka ti ko nu su nu bü tün

açık lı ğı ile an lat mış lar dır. Bu ko nu da gö rüş le ri ne yer ve ril me si ge re ken en önem li

isim, İr lan da lı bir din ada mı ve fi lo zof olan Ber ke ley'dir. 

Mad de nin sa de ce zih ni miz de ki kop ya ha li ni bil di ği mi zi açık la yan Ber ke ley, dö -

ne min de ya şa yan ve mad de yi mut lak bir var lık ola rak ka bul eden ma ter ya list ler ta -

ra fın dan ağır sal dı rı la ra uğ ra mış, ha ka ret ve if ti ra yo luy la sus tu rul ma ya ça lı şıl mış tır. 
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An cak ne Ber ke ley ne de di ğer dü şü nür ler, ya şa dık la rı dö nem de mev cut bi lim -

sel bul gu la rın ye ter siz li ği ne de niy le, bu gö rüş le ri ni bi lim sel de lil ler ile des tek le ye -

me miş ler dir. Bu ne den le, kar şıt gö rüş le rin bas kı sı nın da et ki siy le, ko nu nun tam ola -

rak an la şıl ma sı ve ya yay gın laş ma sı müm kün ol ma mış tır. Bir kıs mı ise keş fet tik le ri

bu önem li ger çe ği yan lış de ğer len dir miş, ger çe ğe ya kın laş sa bi le en doğ ru so nuç la rı

çı ka ra ma mış tır. Ba zı art ni yet li çev re ler de bu ger çe ği sap kın bir yö ne çek me ye ça lış -

mış lar dır. 

Mad de nin As lı Ko nu su Tek nik Bir Ger çek tir:

An cak gü nü müz de, "mad de nin zi hin de al gı lan dı ğı ha li ni bil di ği miz", fel se fi bir

ko nu ol mak tan çık mış, bi lim sel de lil ler le is pat la nan tek nik bir ger çe ğe dön müş tür.

Bi lim dün ya sın da ki ge liş me ler, in sa nın du yu or gan la rı nın iş le yi şi ni çöz müş tür. Bu

iş le yiş, ki ta bın ba şın da da an lat tı ğı mız gi bi, her du yu or ga nı için ay nı dır: Dış dün ya -

dan du yu or gan la rı na ge len et ken ler, hüc re le ri miz ta ra fın dan elek trik uya rı la rı na

dö nüş tü rü lür ve si nir ler ara cı lı ğı ile be yin de ki al gı mer kez le ri ne ulaş tı rı lır. Ve in san,

dış dün ya yı bey nin de ki kü çü cük al gı mer kez le rin de gö rür, du yar, kok lar, ta dar ve -

ya his se der.

Bu tek nik ger çek ler, bu gün her han gi bir fiz yo lo ji ki ta bın da ve ya li se bi yo lo ji ki -

tap la rın da da hi bu lu na bi le cek son de re ce açık ger çek ler dir. Gö rün tü nün ve his le rin

be yin de na sıl oluş tu ğu, bü tün tıp fa kül te le rin de de tay lı bi çim de oku tul mak ta dır.

Ge li şen bi lim le be ra ber fi zik, ku an tum fi zi ği, psi ko lo ji, nö ro lo ji, bi yo lo ji, tıp gi bi bi -

lim ler bu ger çe ğin tek nik yön le ri ni açık ça or ta ya çı kar mış tır. 

Ör ne ğin yap tı ğı ça lış ma la rı ile bü yük il gi top la yan, hep si ödül lü se kiz ki ta bın

ya za rı, teo rik fi zik çi Dr. Fred Alan Wolf, bi lim sel ge liş me le rin, özel lik le de ku an tum

fi zi ğin de el de edi len so nuç la rın in san la ra gö rü nen dün ya nın as lın da bir ha yal ol du -

ğu nu gös ter di ği ni şöy le açık la mak ta dır:

Tüm ma ter ya liz min, fi zik sel dün ya nın, bil di ği miz ger çek li ğin, tüm var lı ğın öte sin de

bir şey var. Bu ge le nek sel dua liz mi de dış la ya cak tır. Ben bu nu mis tik bir gö rüş ola rak

de ğil, ku an tum fi zi ği ola rak gö rü yo rum. Bi zim en mo dern fi zik sel dün ya an la yı şı mı -

za gö re, ta nım la na maz bir dün ya, mis tik bir dün ya, "ha ya li" bir dün ya ola bi lir. Al -

man fi zik çi ve ku an tum me ka ni ği nin ön der le rin den Wer ner Hei sen berg'in öne sür -

dü ğü gi bi, bi lin ci fi zi ğe ge tir di ği niz de, gö rü ne ni oluş tu ran ba kan ki şi dir. Ya ni gö rü -

196 HA YA LİN Dİ ĞER ADI: MAD DE

Ha run Yah ya



nen, ba kıl dı ğı için olu şur... Ben ger çek li ği da ha fark lı gö rü yo rum. Ger çek, da ha çok

bir rü ya gi bi dir, ben rü ya da bir ger çek lik gö rü yo rum. He pi mi zin bir par ça sı ol du -

ğu, bu rü ya yı oluş tu ran bir var lı ğı ve ya bü yük bir Ruh'un var lı ğı nı ka bul edi -

yo rum. Ve bu bi lim sel açık la ma lar la va ra bi le ce ği miz bir so nuç.49

Bu bi lim ada mı, mad de sel dün ya nın ger çek te al gı la nan bir "ha yal" ol du ğu ger -

çe ği ni bi lim sel bul gu lar ışı ğın da gör müş ve kav ra mış bir çok bi lim ada mın dan yal -

nız ca bi ri dir. Bu çok açık bi lim sel ger çe ği ka bul et me yen le rin, red de diş le rin de ki se -

bep ise bi lim sel de ğil, ide olo jik tir. Çün kü, bu bi lim adam la rı, bü yük bir tu tu cu luk la

bağ lı ol duk la rı ma ter ya liz mi te me lin den çö ker te cek olan bu ger çe ği göz gö re gö re

ka bul et mek is te mez ler. Ni te kim, Dr. Wolf, bu ger çe ğin ma ter ya liz mi dış la ya ca ğı nı

be lirt mek te dir. 

21. yüz yıl da va rı lan bi lim sel so nuç lar göz önün de bu lun du rul du ğun da, dış

dün ya nın be yin de al gı lan dı ğı ger çe ği ni bir fel se fe ola rak ka bul et mek hiç inan dı rı cı

de ğil dir. Çün kü bu bir fel se fe de ğil dir ve bi lim sel bu luş la rın açık ça gös ter di ği

tek nik bir ger çek tir. Bu, in san la rın biz zat için de ya şa dık la rı, in kar edi le mez bir ko -

nu dur. Din siz de ol sa din dar da ol sa her ki şi bu ko nu yu ka yıt sız şart sız bi lir, za ten

red det se de bu nun bir an la mı ol maz. 

İti raz: "Mad de nin ger çe ği ko nu su, Vah det-i Vü cud 
dü şün ce si ile ay nı mı dır?" 
Ce vap: Vah det-i Vü cud dü şün ce si ni an la tan bir çok önem li İs lam ali mi nin, geç -

miş te, bu ki tap ta yer alan ba zı ko nu la rı te fek kür ede rek an lat tık la rı doğ ru dur. An -

cak bu ra da an la tı lan lar Vah det-i Vü cud dü şün ce si ile ay nı de ğil dir. Ta rih bo yun ca

bir çok alim ve dü şü nür bu ger çe ği an lat mış tır. An cak bir kıs mı yan lış fi kir le re

ka pı la rak, Al lah'ın ya rat tı ğı var lık la rı ta ma men yok say mış lar dır. Oy sa, mad de -

nin bey ni miz de olu şan bir ha yal ol du ğu nu söy le mek, "gör dü ğü müz var lık la rın

hiç bi ri yok tur" de mek de ğil dir. Çün kü, gör dü ğü müz tüm var lık lar, dağ lar, ova -

lar, çi çek ler, in san lar, de niz ler, kı sa ca sı gör dü ğü müz her şey, Al lah'ın Ku -

ran'da var ol du ğu nu be lirt ti ği her var lık, ya ra tıl mış tır ve var dır. An cak, bun la -

rın her bi ri bi rer gö rün tü ola rak var dır. 

Al lah'ın ya rat tı ğı her var lık, biz gör sek de gör me sek de var dır. Çün kü za ten bu
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var lık ya ra tıl mış tır, ve da ha ön ce de söz edil di ği gi bi, ilk ya ra tıl dı ğı ha lin den öl dü ğü

ana ka dar ki her ha li Al lah'ın hıf zın da son su za ka dar var ol ma ya de vam ede cek tir.

(Bu ko nu hak kın da ki de tay lı bil gi için ba kı nız Son suz luk Baş la mış Du rum da, Ha run

Yah ya, Araş tır ma Ya yın cı lık) 

So nuç ola rak, mad de nin bey ni miz de olu şan bir ha yal ol ma sı, onu "yok" ha le

ge tir mez. An cak bi ze mad de nin ma hi ye ti hak kın da bil gi ve rir, ki bu da mad de nin

bir gö rün tü ol du ğu ger çe ği dir. 

İti raz: "İn san, ha yal ol du ğu nu bil di ği bir şe yi na sıl se ver? Her şe yin zih ni -
miz de olu şan bir ha yal ol du ğu nu ka bul eder sek, an ne mi zi, ba ba mı zı, dost la rı -
mı zı, Pey gam be ri miz (sav)'i na sıl se ve ce ğiz?" 

Ce vap: Bu so ru yu so ran in san en baş ta ken di si nin de bir ha yal ol du ğu nu bil -

me mek te ya da kav ra ya ma mak ta dır. Ken di si ni mut lak, ar ka daş la rı nı, ya kın la rı nı,

ai le si ni ise ha yal gi bi ka bul et mek te dir. Oy sa ken di si de di ğer ya kın la rı gi bi ha yal

olan bir var lık tır. Gör dü ğü, do kun du ğu be de ni, ay nen ya kın la rı nın be den le ri gi bi

bey nin de olu şan bir gö rün tü dür. 

Ay rı ca bu so ru yu so ran in san la rın ya kın la rı nın, dost la rı nın zi hin le rin de mey -

da na ge len bi rer al gı ol ma la rı on la rın se vil me le ri ni en gel le mek te dir. Eğer bir in san,

ya kın la rı nı ve dost la rı nı, on la rın be den le rin den ve ya mad di var lık la rın dan do la yı

se vi yor sa bu za ten yan lış bir sev gi şek li dir. Doğ ru olan, bir in sa nı, Al lah'ın o in san -

da te cel li eden özel lik le rin den do la yı sev mek tir. Ör ne ğin biz Pey gam ber Efen di miz

(sav)'i hiç gör me di ği miz hal de, on da Al lah'ın Ve li, Me lik, Ke rim, Ve kil, Ha di gi bi

bir çok sı fa tı nın çok gü zel te cel li et ti ği ni, Al lah'ın en be ğen di ği ah la kı on da te cel li et -

tir di ği ni bil di ği miz için kal bi miz de ona kar şı çok bü yük bir sev gi ve mu hab bet du -

ya rız. Ama bu sev gi mi zin tek kay na ğı as lın da Pey gam be ri miz (sav)'in asıl sa hi bi

olan Al lah'a olan sev gi ve mu hab be ti miz dir. 

Müs lü man lar, in san la rı da, tüm di ğer var lık la rı da Al lah'a olan sev gi le rin den,

bu var lık lar Al lah'ın bir te cel li si ol duk la rın dan do la yı se ver ler. Ör ne ğin bir cey lan

yav ru su nu se ven bir Müs lü man, o cey lan da Al lah'ın mer ha me ti nin, şef ka ti nin bir

te cel li si ni, Al lah'ın o cey lan da ya rat tı ğı se vim li li ği be ğen di ği için, gö rü nü mü mer ha -

met his si ni tah rik et ti ği için ona sev gi gös te rir. Cey la nı ve ya her han gi bir baş ka can -

lı yı tek ba şı na, müs ta kil bir var lık ola rak sev mez. 
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"Tüm varlıklaırn

beynimizdeki

görüntüleriyle

muhatap oluruz"

demek, "bu varlık-

lar yoktur" demek

değildir. Allah'ın

yarattığı herşey,

insanlar, binalar,

göletler, gökyüzü

ve diğer tüm var-

lıkların hepsi

vardır. Ancak biz

bunların hepsinin

sadece zihnimizde

algıladığımız hali-

ni biliriz ve biz

onları sadece

beynimizde göre-

biliriz. 



Bir Müs lü man hiç bir in sa na ve ya var lı ğa müs ta kil bir sev gi ve ya bağ lı lık duy -

maz. Tüm sev gi le rin kay na ğı Al lah sev gi si dir. Ku ran'da, "... Si zin Al lah'tan baş ka

ve li niz ve yar dım cı nız yok tur." (Ba ka ra Su re si, 107) aye tiy le, in sa nın Al lah'tan baş -

ka dos tu ol ma dı ğı na dik kat çe kil miş tir. Baş ka bir ayet te ise in sa na "Al lah, ku lu na

ye ter li de ğil mi?" (Zü mer Su re si, 36) di ye so rul mak ta dır. O hal de sev dik le ri miz de

Al lah'tan ay rı, müs ta kil var lık lar ola rak bi zim ve li miz ve yar dım cı mız ola maz lar.

Do la yı sıy la, tüm ya kın la rı mı zın, dost la rı mı zın zih ni miz de bir al gı ol ma sı bu ger çe ği

da ha da kuv vet len dir mek te dir. Biz ler, ör ne ğin an ne mi zi se ver ken, as lın da sev di ği -

miz, Al lah'ın an ne gö rün tü sün de te cel li et tir di ği Ra him, Ra uf (Esir ge yen), Asim

(Ko ru yu cu) sı fat la rı dır. Ve ya mü min bir kar de şi mi zi se ver ken, on da Al lah'ın te cel li

et tir di ği ve ra zı ol du ğu gü zel ah la kı se ve riz. Onun tak va sın dan ve ta vır la rın dan

Al lah'ın ra zı ol du ğu nu um du ğu muz için, biz de on dan ra zı olu ruz. Onun Al lah'ı

sev di ği ni, Al lah'tan kor kup sa kın dı ğı nı gör dü ğü müz için, Al lah'ın ya rat tı ğı bu

iman lı gö rün tü den biz de zevk alır, hoş la nı rız. Do la yı sıy la, biz bir in sa nı sev di ği -

miz de ger çek te Al lah'ı se ve riz ve o gö rün tü ye olan mu hab bet ve sev gi mi zin asıl

kay na ğı Rab bi miz'e olan mu hab bet ve sev gi miz dir.  

İn san la rı, Al lah'tan ay rı tu ta rak se ven ler, in san la ra Al lah'tan ba ğım sız müs ta kil

var lık lar mış gi bi bağ la nan lar, in san la rı Al lah'ı se ver gi bi se ven ler ise çok bü yük bir

ya nıl gı için de dir ler. Çün kü Ku ran'a gö re tek sev gi ve bağ lı lık Al lah'a kar şı dır, var -

lık lar ise Al lah'ın te cel li le ri ola rak se vi lir. Al lah, in san la ra müs ta kil bir de ğer ve re rek

bağ la nan lar için Ku ran'da şöy le bu yur muş tur:

İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak' tu tan lar var dır ki, on lar

(bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se ver ler. İman eden le rin ise  Al lah'a olan sev gi le -

ri da ha güç lü dür. O zul me den ler, aza ba uğ ra ya cak la rı za man, mu hak kak bü -

tün kuv ve tin tü müy le Al lah'ın ol du ğu nu ve Al lah'ın ve re ce ği aza bın ger çek -

ten şid det li ol du ğu nu bir bil se ler di. (Ba ka ra Su re si, 165)
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Allah'ın yarattığı varlıklara sevgi, şefkat, muhabbet

duyan bir Müslüman, gerçekte sevgisini ve muhabbetini

Allah'ın yaratışına, O'nun yaratışındaki üstün sanata ve

güce duyar. Bir canlının yüzünde tecelli eden güzelliğin

aslının Allah'a ait olduğunu bilir. 



Ayet te de bil di ril di ği gi bi, in san la ra ve ya var lık la ra Al lah'ın var lı ğı nın dı şın da

bir güç is nat et mek ve on la ra bu şe kil de bağ lan mak on la rı Al lah'a eş ve or tak tut -

mak tır. Oy sa Al lah'ın dı şın da hiç bir var lık her han gi bir şe yi yap ma ya, her han gi bir

fii li iş le me ye ka dir de ğil dir. 

Ku ran'ın pek çok aye tiy le, Al lah'tan baş ka var lık la ra güç at fe den in san la ra bu

ger çek bil di ril miş tir:

Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız siz ler gi bi kul lar dır. Eğer doğ ru ise niz, he men

on la rı ça ğı rın da si ze ica bet et sin ler. On la rın yü rü ye cek ayak la rı var mı? Ya

da tu ta cak la rı el le ri mi var? Ve ya gö re cek göz le ri mi var? Yok sa işi te cek ku -

lak la rı mı var? De ki: "Or tak koş tuk la rı nı zı ça ğı rın, son ra bir dü zen (tu zak)

ku run da ba na göz bi le aç tır ma yın." Hiç şüp he siz, be nim ve lim Ki ta bı in di -

ren Al lah'tır ve O sa lih le rin ko ru yu cu lu ğu nu (ve li li ği ni) ya pı yor. O'ndan

baş ka tap tık la rı nız ise si ze yar dı ma güç ye ti re mez ler, ken di le ri ne de. Eğer

on la rı doğ ru yo la ça ğı rır sa nız işit mez ler. On la rı sa na ba kar (gi bi) gö rür sün,

oy sa on lar gör mez ler bi le. (A'raf Su re si, 194-198)
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Bir Müslüman, bir insanı sevdiğinde gerçekte Allah'a olan sevgisini gösterir. Allah'ın yarattığı

bir görüntüye olan sevgi ve muhabbetin asıl kaynağı, o görüntüyü seveceğimiz şekilde yaratan

Allah'a olan sevgi ve muhabbetimizdir.



Yu ka rı da ki ayet ler de açık ça ha ber ve ril di ği gi bi, Al lah'tan baş ka hiç kim se nin

her han gi bir şe kil de bir in sa na yar dım et me si müm kün de ğil dir. İn sa nın en sev di ği,

ha ya tı bo yun ca mut lak var lık lar ol duk la rı nı zan net ti ği an ne si, ba ba sı, ço cuk la rı, ar -

ka daş la rı da ol sa, zor bir du rum da kal dı ğın da o in sa na yar dım ede mez ler. Bir in sa -

nın ya kın la rı nın, dost la rı nın yar dı mı, an cak Al lah'ın di le me si ve iz niy le dir. Al lah'ın

di le me si dı şın da hiç bir in sa nın ken di ken di ne da hi yar dım et me si müm kün de ğil -

dir. Hat ta Al lah'ın di le me si dı şın da bir in sa nın yü rü me si, gör me si, duy ma sı kı sa ca sı

var lı ğı nı sür dür me si de im kan sız dır. Ay rı ca unu tul ma ma lı dır ki, as lı nın na sıl ol du -

ğu nu bil me di ği miz, sa de ce kop ya gö rün tü le riy le mu ha tap ol du ğu muz var lık lar,

ahi ret te bu id dia yı öne sü ren ler den uzak laş tı rı la cak tır. Ve Ku ran'da bil di ril di ği gi bi

her kes "ya pa yal nız" sor gu ya çe ki le cek tir. Ya ni dün ya da na sıl her kes as lın da sa de ce

Al lah ile be ra ber se, ahi ret te de öy le he sa ba çe ki le cek tir. Al lah, bu ger çe ği bir aye tin -

de şöy le bil di rir:

An dol sun, si zi ilk de fa ya rat tı ğı mız gi bi (bu gün de) 'te ker te ker, ya pa yal nız

ve ya lın (bir tarz da)' Bi ze gel di niz ve si ze lüt fet tik le ri mi zi ar ka nız da bı rak tı -

nız. İçi niz den, ger çek ten or tak lar ol duk la rı nı san dı ğı nız şe fa at çi le ri ni zi şim -

di ya nı nız da gör mü yo ruz. An dol sun, ara nız da ki (bağ lar) par ça la nıp-ko pa rıl -

mış tır ve hak la rın da zan lar bes le dik le ri niz siz ler den uzak laş mış tır. (En'am

Su re si, 94)

Her in san, ör ne ğin bir dos tu na ba kar ken, zih nin de Al lah'ın ken di si için ya rat tı -

ğı dost gö rün tü sü nü gö rür. Bey ni ne gi den si nir ler ke sil se, dos tu nun gö rün tü sü kay -

bo la cak tır. Dai ma Di ri ve Ka im olan sa de ce Al lah'tır. Öy le ise, in san, as lı ile as la bağ -

lan tı ku ra ma ya ca ğı, sa de ce zih nin de olan bir var lı ğa ne den bağ lan sın? Unu tul ma -

ma lı dır ki, in sa nın bağ la na ca ğı, se ve rek bo yun eğe ce ği tek dos tu Yü ce Al lah'tır. 

İti raz: "İn san sev dik le ri nin de ken di si gi bi ger çek ve dai mi 
ol ma sı nı is ti yor."
Ce vap: Bu ko nu ya iti raz ge ti ren ba zı kim se ler şöy le de mek te dir ler: "Hal bu ki

in san is ter ki dost la rı da ken di si gi bi ger çek ve dai mi ol sun. Baş ka tür lü na sıl ola -

bi lir?"

Bu ifa de ler, bu ki şi le rin mad de nin ger çek ma hi ye ti ile il gi li an la tı lan ko nu yu
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an la ma dı ğı nı ve ya üze rin de ge re ği gi bi dü şün me di ği ni gös ter mek te dir. Çün kü bu

söz le ri söy le yen ki şi nin ken di si de "ger çek ve dai mi" de ğil dir ki, ya kın la rı nın da

ken di si gi bi ol ma sı nı is te sin. Bu ger çe ğin üze rin de ge re ği gi bi dü şü nül dü ğün de, in -

san ken di be de ni nin de Al lah'ın ru hu na iz let tir di ği bir gö rün tü ol du ğu nu an la ya -

cak tır. 

Ba zı in san la rın be den le ri ne do ku nu yor ol ma la rı, par mak la rı nı kes tik le rin de acı

his set me le ri, sa hip ol duk la rı be de nin ba zı ih ti yaç la rı nı kar şı lı yor ol ma la rı bu in san -

la ra ken di be den le ri nin kop ya bir gö rün tü ol du ğu nu unuttu ru yor ola bi lir. Oy sa,

tüm di ğer var lık lar gi bi in sa nın ken di be de ni de bir al gı dır ve in sa nın ken di si, ken di

be de ni nin mad di bir ger çek li ği nin as lı nı bi le mez. Ör ne ğin par ma ğı nı kes ti ğin de

duy du ğu acı, yi ne bir al gı dır. Ve ya kar nı acı kıp da ye mek ye di ğin de duy du ğu tok -

luk his si yi ne bir al gı dır. İn sa nın bey ni ne dı şa rı dan ve ri le cek olan su ni uya rı lar bu

tok luk his si ni ye mek ye me den de mey da na ge ti re bi le cek tir. An cak, in san hiç bir za -

man ken di be de ni nin as lı nın na sıl ol du ğu nu bi le mez. Acı la rı his se den, do ku nan, bu

ya zı yı oku ya rak an la yan, eleş ti ri ler ya zan, Al lah'ın in sa na ver di ği ruh tur, do la yı sıy -

la in sa nın ken di si de Al lah'ın bir te cel li si dir. Bu ki şi le rin san dık la rı gi bi mut lak ve

dai mi de ğil dir.  

İti raz: "Ev re nin bir al gı lar bü tü nü ol du ğu so nu cu na var mak, ev re nin 
na sıl iş le di ği ni araş tır ma yı, ya ni bi li mi terk et me yi ge rek ti rir." 
Ce vap: Bu, da ha çok ma ter ya list le rin öne sür dü ğü ve bu bü yük ger çe ği, ken di -

le rin ce bi li me kar şı, bi li mi yok ede cek bir ko nu ola rak gös ter mek için di le ge tir dik le -

ri bir iti raz şek li dir. Bu iti ra zın ge çer siz li ği ve man tık sız lı ğı ise açık tır. 

Al lah, bi ze ya şa dı ğı mız gö rün tü le ri, bir se bep so nuç iliş ki si için de, ba zı ka nun -

la ra bağ lıy mış gi bi gös te rir. Ör ne ğin, ge ce ile gün düz, bi zim bey ni miz de olu şan gö -

rün tü ler dir. Ve biz ge ce ile gün dü zün Gü neş'e ve Dün ya'nın ha re ket le ri ne bağ lı ola -

rak de ğiş ti ği ni al gı la rız. Ör ne ğin bey ni mi zin için de ki gö rün tü de Gü neş en te pe dey -

ken, öğ le saa ti ol du ğu nu bi li riz ve Gü neş ba tar ken de ha va nın ka rar dı ğı na şa hit olu -

ruz. Al lah, ev re ne ait al gı la rı ya ra tır ken, bu se bep so nuç iliş ki si ile bir lik te ya rat mış -

tır. Hiç bir za man Gü neş bat tı ğı hal de gün dü zü ya şa ma yız. İş te Al lah'ın zih ni miz de

ya rat tı ğı bu se bep so nuç iliş ki si nin göz lem len me si ve araş tı rıl ma sı ise bi lim dir. 

Bir baş ka ör nek da ha ve re lim: Bey ni mi zin için de ki ha yal de, eli miz den bı rak tı -
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ğı mız bir ka lem hep ye re düş mek te dir. Bu na ne den olan se bep so nuç iliş ki si nin

araş tı rıl ma sı ne ti ce sin de "yer çe ki mi ka nu nu nu" bu lu ruz. Al lah, ru hu mu za iz let tir di -

ği gö rün tü le ri bel li se bep le re ve ka nun la ra bağ lıy mış gi bi gös ter mek te dir. Bu se bep -

le rin ve ka nun la rın ya ra tıl ma sı nın bir ne de ni, ha ya tın im ti han için ya ra tıl mış ol ma sı -

dır. Bu ka nun la rın ve "ev ren" is mi ve ri len al gı lar bü tü nü nün na sıl bir dü zen için de iş -

le di ği nin araş tı rıl ma sı ise bi li mi oluş tu rur. Do la yı sıy la bi lim, Al lah'ın ya rat tı ğı ola ğa -

nüs tü gö rün tü le rin bağ lı gi bi gö rün dük le ri ka nun la rı an la mak için önem li dir. 

So nuç ola rak, ma ter ya list le rin id di a et tik le ri gi bi, mad de nin as lıy la mu ha tap

ol ma dı ğı mız ger çe ği ni ka bul et mek bi li mi red det me yi ge rek tir mez. Ak si ne, bu ger -

çe ği sa mi mi bir ni yet le ka bul eden ler, bi li mi, bu al gı lar bü tü nü nü an la mak, bu bü -

tün de ki sır la rı kav ra mak için önem li bir yol ola rak gö rür ler. 

Bu bi lim an la yı şı ile ma ter ya list bi lim an la yı şı ara sın da ise bü yük bir fark var -

dır. Söz ko nu su al gı lar bü tü nü nü göz lem le ye rek bul du ğu muz do ğa ka nun la rı, bu

bü tü nü ya rat mış olan Al lah'ın ka nun la rı dır. Mad de yi mut lak var lık zan ne den, do ğa

ka nun la rı nın mad de nin ken di sin den kay nak lan dı ğı nı dü şü nen, ken di le ri ni ya ra ta -

nın da do ğa ka nun la rı ol du ğu ya nıl gı sı na ka pıl mış ma ter ya list le rin bi lim an la yı şı

ise bu ger çek le bir lik te çök mek te dir.  
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İn san bey ni ne dı şa rı dan ve ri le cek olan su ni

uya rı lar ile tok luk his si ni oluş tur mak

müm kün dür. Bir in san ye mek ye me se da hi,

su ni uya rı lar la ken di si ni tok his se de bi lir. 



Şu nu da unut ma mak ge re kir ki, Al lah tüm bu al gı la rı, hiç bir ka nu na ve se be be

ih ti yaç duy ma dan ya rat ma ya güç ye ti ren dir. Ör ne ğin Al lah, to hum ol ma dan bir gü -

lü ya ra ta bi lir, bu lut ol ma dan yağ mur yağ dı ra bi lir ya da Gü neş ol ma dan göl ge yi, ge -

ce yi ve gün dü zü ya ra ta bi lir. Al lah bir aye tin de bu ger çe ği şöy le bil dir mek te dir:

Rab bi ni gör me din mi, göl ge yi na sıl uza tı ver miş tir? Eğer di le miş ol say dı onu

dur gun kı lar dı. Son ra Biz gü ne şi ona bir de lil kıl mı şız dır. Son ra da onu tu -

tup Ken di mi ze ağır ağır çek mi şiz dir. O, ge ce yi si zin için bir el bi se, uy ku yu

bir din len me ve gün dü zü de ya yı lıp-ça lış ma (za ma nı) kı lan dır. (Fur kan Su -

re si, 45-47) 
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Güneş'in doğuşu da batışı da insanın beyninde meydana gelen görüntülerdir. İnsan, beyninin

içindeki Güneş'in batışını izler ve bu görüntüden hoşlanan ise ruhudur. 
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Ayet te de gö rül dü ğü gi bi Al lah, ön ce göl ge yi ya rat tı ğı nı, son ra da Gü neş'i ona

de lil kıl dı ğı nı bil dir mek te dir. Rü ya la rı mız bu ya ra tı lı şı da ha iyi kav ra ya bil me miz

için bir ör nek tir ler. Rü ya mız da Gü neş'in mad de sel bir kar şı lı ğı ol ma dı ğı hal de, Gü -

neş'in ver di ği ışı ğı, ısı yı, ay dın lı ğı ay nı ger çek ha yat ta gi bi his se de riz. Bu yön le riy le

rü ya lar, Al lah'ın, Gü neş ol ma dan da Gü neş'e ait his le ri zih ni miz de ya ra ta bi le ce ği -

nin gös ter ge le rin den bi ri dir. 

An cak Al lah ya rat tı ğı im ti han or ta mın da in san lar için her şe yin bir se be bi ni de

ya rat mış tır. Gün dü zün se be bi Gü neş'tir, yağ mu run se be bi ise bu lut tur. Bun la rın tü -

mü, bey ni miz de Al lah'ın ay rı ay rı var et ti ği gö rün tü ler dir. Bir se be bin so nuç tan ön -

ce ya ra tıl ma sı ile de, Al lah, bu im ti han or ta mın da her şe yin bel li ka nun lar la iş le di ği -

ne dü şün me mi zi ve bu şe kil de bi lim sel araş tır ma yap ma mı zı sağ la mak ta dır. 
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Allah, yarattığı

görüntüleri belli

sebeplere bağlıymış

gibi gösterir. Örne-

ğin bir elma dalın-

dan koptuğunda

hep yere düşer, hiç-

bir zaman göğe

doğru yükselmez

veya havada asılı

kalmaz. Allah'ın

yarattığı bu sebeple-

rin ve kanunların

araştırılması ise bili-

min konularını oluş-

turur. Sonuç olarak

tüm evrenin bir

algılar bütünü

olması, ne bilimi ne

de bilim için yapılan

araştırmaları gerek-

siz kılmaz, ortadan

kaldırmaz.
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Allah, sebep olmadan da sonucu

yaratmaya güç yetirendir. Örneğin

rüyasında Güneş olmadığı halde

Güneş'in ışıklarıyla ısındığını

hisseden bir insan bunun bir

delilidir. 

İti raz: "Bir yan da Al lah'ı iman ha ki kat le ri ile açık lar ken öte 
yan da O'nun var lık de li li ola rak sun du ğu 'var lık ale mi'ni 'yok 
arz et mek' bir çe liş ki de ğil mi dir?" 
Ce vap: Mad de nin as lı ko nu sun da ki izah la rı tam kav ra ya ma yan ba zı kim se -

ler, "mad de sel dün ya nın as lıy la mu ha tap ola ma yız, sa de ce zih ni miz de ki kop ya

gö rün tü ler le mu ha tap olu ruz" ifa de si ni, "hiç bir şey yok tur" şek lin de yan lış an la -

mak ta dır. Oy sa, "mad de bir al gı lar bü tü nü dür ve ya bey ni miz de gör dü ğü müz bir

gö rün tü dür" de mek, "mad de yok tur" de mek de ğil dir. Mad de sel ev ren var dır, ama

Ha run Yah ya



biz as lı nı hiç bir za man bi le me yiz. Biz sa de ce mad de nin zih ni miz de ki kop ya sıy la

ya ni ha ya liy le mu ha tap olu ruz.

Mad de nin ha ya liy le mu ha tap ol ma mız, Al lah'ın var lı ğı nın çok ke sin bir de li -

li dir. Çün kü (tıp kı bir gö rün tü gi bi) ve him ve ha yal mer te be sin de olan bir var lık,

ken di ken di ne mey da na gel me ye ce ği ne gö re, bu, bu nu var eden bir Ya ra tı cı ’nın

ol du ğu nu, ya ni üs tün güç sa hi bi Al lah'ı gös te rir. Do la yı sıy la, mad di ev re nin bir

gö rün tü ol du ğu ger çe ği, Al lah'ın var lı ğı nın ve bir li ği nin ke sin bir ka nı tı dır. O ne -

den le, mad de nin gö rün tü süy le mu ha tap ol ma mız ile var lık la rın Al lah'ın var lı ğı na

de lil teş kil et me si ara sın da hiç bir çe liş ki yok tur, ak si ne tar tı şıl maz bir man tık ba ğı

var dır. 

Al lah, tüm var lık la rı ya rat mış tır, an cak biz bu var lık la rın sa de ce zih ni miz de -

ki al gı la rı nı, gö rün tü le ri ni bi li riz. Ve bu gö rün tü var lık la ra ait özel lik le rin in ce len -

me si, araş tı rıl ma sı, Al lah'ın ya rat ma da ki üs tün lü ğü nün, sa na tı nın ve son suz ak lı -

nın de lil le ri ni gös ter mek te dir. So nuç ola rak, "mad de bir al gı lar bü tü nü dür" de mek

ve son ra bu gö rün tü le re ait özel lik le ri in ce le ye rek, Al lah'ın yü ce li ği ni, bü yük lü ğü -

nü ve kud re ti ni gör mek ke sin lik le bir çe liş ki de ğil dir. 

Ay rı ca şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ba zı kim se ler an cak Al lah'ı dü şü nen var -

lık lar ol du ğun da Al lah'ın var ol du ğu nu (Al lah'ı ten zih ede riz) san mak ta ve bu bü -

yük ya nıl gı doğ rul tu sun da ba zı iti raz lar ge tir mek te dir ler. Oy sa Al lah, di ler se ya rat -

tı ğı tüm gö rün tü le ri si le bi lir, tüm var lık la rı yok ede bi lir. An cak, Al lah yi ne var ol -

ma ya de vam eder. Çün kü o eze li ve ebe di dir; ba şı ve so nu yok tur, Ev vel ve Ahir'dir.

Al lah di le di ği ni bir an da yok ede bi le ce ği ne bir çok aye tin de dik kat çek mek te dir:

Eğer di ler se, ey in san lar, si zi gi de rir (yok eder) ve baş ka la rı nı ge ti rir. Al lah,

bu na güç ye ti ren dir. (Ni sa Su re si, 133)

Ey in san lar, siz Al lah'a (kar şı fa kir olan) muh taç lar sı nız; Al lah ise, Ğa niy

(hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ha mid (övül me ye la yık)tır. Di le ye cek ol sa,

si zi gi de rir (yok eder) ve yep ye ni bir halk ge ti rir. Bu, Al lah'a gö re güç de ğil -

dir. (Fa tır Su re si, 15-17)

Al lah, tüm var lık la rı ya rat ma dan ön ce de var dır, tüm var lık lar yok ol sa lar da

var ola cak tır. Rab bi miz ayet ler de şöy le bil di rir:

(Yer) Üze rin de ki her şey yok olu cu dur; Ce lal ve ik ram sa hi bi olan Rab bi nin

yü zü (Ken di si) ba ki ka la cak tır. (Rah man Su re si, 26-27)
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İti raz: "Bu açık la ma lar ka bul edil di ğin de, ha ram ve he lal 
kav ram la rı kal ma mak ta dır." 
Ce vap: Bu, ta ma men ger çek dı şı bir id dia dır. Çün kü mad di dün ya nın as lı ile

mu ha tap ol ma dı ğı mız ger çe ği, im ti ha nın sır rı nı or ta dan kal dır maz. Mad de nin as lı nı

hiç bir za man bil me sek de, Al lah'ın ha ram kıl dık la rı ha ram, he lal kıl dık la rı ise he lal -

dir. Ör ne ğin, Al lah do muz eti ni ha ram kıl mış tır. "Do mu zun na sıl ol sa al gı sıy la mu -

ha ta bım" di ye rek bu hay va nın eti ni ye me nin, bü yük bir sa mi mi yet siz lik ve akıl sız -

lık ola ca ğı açık tır. Ve ya, "kar şım da ki in san la rın hep si nin sa de ce zih nim de olu şan

gö rün tü le ri ni bi li yo rum, bun la ra ya lan söy le sem hiç bir şey ol maz" de mek de,

Al lah'tan kor kan ve bu ger çe ği ge re ği gi bi kav ra yan bir in sa nın ya pa ca ğı bir şey de -
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Bir fok balığına bakan bir insan bu canlıyı beyninde görür. Beyninde gördüğü bu canlının

özelliklerini yine beyninin içinde araştırır ve inceler. Öğrendikleri ise, ona Allah'ın yaratışın-

daki kusursuzluğu, O'nun ilminin üstünlüğünü gösterir. 



ğil dir. Bu, Al lah'ın tüm sı nır la rı, emir ve ya sak la rı için ge çer li dir. Ör ne ğin, bu ger çek

5 va kit na ma zı mı zı kıl ma yı, ze kat ver me yi or ta dan kal dır maz. Ver di ği miz ze ka tın

mad de si nin, bu ze ka tı ken di si ne ver di ği miz in san la rın zih ni miz de ki al gı lar ol ma la rı

farz olan bu iba de tin ye ri ne ge ti ril me si ni en gel le mez. Al lah, tüm dün ya yı al gı lar bü -

tü nü ola rak ya rat mış tır, an cak biz le ri bu al gı lar için de Ku ran'da bil dir dik le rin den

so rum lu tut muş tur. 

Geç miş te, ba zı çev re le rin bu ger çe ği sap tı ra rak he lal ve ha ram la rı or ta dan kal -

dır ma ya ça lış tı ğı gö rül müş tür. An cak, bu çev re ler za ten te mel inanç ola rak sap kın

bir an la yı şa sa hip tir ler ve bu ger çe ği de ne fis le ri ve çı kar la rı yö nün de kul lan mak is -

te miş ola bi lir ler. An cak bi lin me li dir ki, on la rın var dık la rı so nuç doğ ru de ğil dir, çar -

pı tıl mış tır. 

So nuç ola rak sa mi mi dü şü nen bir in san çok açık ça gö re cek tir ki, im ti han için

mad de nin as lıy la mu ha tap ol ma sı şart de ğil dir. Al lah, im ti han or ta mı nı gö rün tü

ale mi için de ya rat mış tır. Bir in sa nın na maz kıl ma sı, he la le ha ra ma dik kat et me si için

mad de nin as lı nı bil me si ge rek ti ği ni öne sü ren le rin hiç bir ge rek çe le ri yok tur. Ay rı ca,

önem li olan ruh tur. Ahi ret te, ce za lan dı rı lan ve ya cen net ni met le ri ile rı zık lan dı rı lan

da ruh tur. Al lah'ın im ti han et ti ği var lık da in sa nın ru hu dur. Do la yı sıy la, mad de nin

bey ni miz de ki bir ha ya liy le mu ha tap ol du ğu muz ger çe ği he lal ve ha ram la rın uy gu -

lan ma sı nı ve iba det le rin ya pıl ma sı nı ke sin lik le en gel le mez. 

Bu nok ta da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, gö rün tü den so rum lu ol ma ya cak la rı nı

id di a eden ler, ce hen ne me gir dik le rin de de "biz bun dan so rum lu ol ma ya ca ğı mı zı

söy le dik, onun için bu ra da yız" di ye an la ta cak lar dır. Ancak şu  da unu tul ma ma lı dır

ki, dün ya ha ya tı gi bi, ce hen ne m de bir gö rün tü ol du ğu hal de, ce hen nem aza bı

-Allah’ın dilemesi dışında- son su za ka dar ya şa na cak tır. Al lah, bu gö rün tü için de in -

kar cı la ra aza bı her yö nüy le his set ti re cek tir. 

İti raz: "Bü tün in san lar bir ağaç gör dük le rin de onun yap rak la rı 
için ye şil di yor lar. Her kes bu ağa cı ay nı şe kil de ta rif et ti ği ne 
gö re, de mek ki bu ağaç sa de ce be nim zih nim de yok." 
Ce vap: Ya nı mız da ki in san la rın ye şil de di ği ne biz de ye şil de riz. An cak, on la rın

ye şil ola rak isim len dir dik le ri renk, bi zim zih ni miz de gör dü ğü müz ye şil mi dir, yok -
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Bizim yeşil dediğimiz rengi, yanımızdaki bir diğer kişi aynı şekilde mi görüyor hiçbir zaman bile-

meyiz. Örneğin bu resim iki insanın beyninde farklı renklerde görülebilir. Birinin yeşil dediğini

diğeri aynı isimle bilmesine rağmen mavi görüyor olabilir. Bu, hiçbir zaman tespit edilemez. 



sa on lar bi zim ma vi gör dü ğü mü ze mi ye şil der ler, bu nu as la öğ ren me im ka nı mız

yok tur. Çün kü da ha ön ce de be lir til di ği gi bi, zih ni mi zin dı şın da renk ler yok tur. Dı -

şa rı da sa de ce ışı ğın fark lı dal ga boy la rı var dır ve bu dal ga boy la rı nı renk le re çe vi ren

bey ni miz dir. Do la yı sıy la renk ler bi zim içi miz de olu şur lar ve bir baş ka ki şi nin bi zim

bey ni miz de olu şan ren gi gör me im ka nı ola maz. Bu ko nu bir çok fel se fe ci ve bi lim

ada mı ta ra fın dan da tar tı şı lan bir ko nu dur ve bi lim adam la rı nın or tak ka naa ti şu -

dur: "Biz bi zim kır mı zı de di ği miz bir gü lü, ya nı mız da ki ki şi de bi zim gör dü ğü müz

gi bi mi gö rü yor, yok sa o bi zim ma vi de di ği mi ze mi kır mı zı di yor hiç bir za man bi le -

me yiz." Bu sa de ce renk ler için de ğil, tüm al gı la rı mız için ge çer li dir. Ör ne ğin Da ni el

Den net, bu ko nu hak kın da ki dü şün ce le ri ni ve me ra kı nı şöy le ifa de et mek te dir:

Nes ne le rin gö rün tü le ri nin, ses le ri nin ve ko ku la rı nın ba na gel me şe kil le ri var dır. Bu

ka da rı açık tır. Yi ne de nes ne ler di ğer in san la ra da ba na gö rün dü ğü gi bi gö rü nü yor

mu me rak edi yo rum.

... Bir şe ye bak tı ğı mız da si zin ve be nim ay nı öz nel ren gi gör dü ğü mü zü ne re den bi le bi -

li rim? İki mi ze de renk isim le ri, ge nel ola rak renk len di ril miş ci sim ler de gös te ri le rek

öğ re til miş tir, ta ma men fark lı öz nel renk de ne yim le ri ya şa sak da, ke li me sel dav ra nış la -

rı mız uya cak tır. Ör ne ğin kır mı zı şey le rin ba na gö rün me si, ye şil şey le rin si ze gö rün -

me si gi bi ol sa bi le.50

Har vard Üni ver si te si'nden psi ko lo ji pro fe sö rü Drew Wes ten ise, bi lim sel açı -

dan, bir di ğer ki şi nin bir gü lü bi zim le

ay nı şe kil de al gı la yıp al gı la ma dı ğı nı

bi le me ye ce ği mi zi şöy le açık lar:

Eğer al gı, ya ra tı cı ve ya pı sal bir sü reç se

in san lar dün ya yı han gi de re ce ye ka dar

ay nı şe kil de al gı la mak ta dır lar? Kır -

mı zı, bir in sa na gö zük tü ğü gi bi di -

ğer in sa na da ay nı mı gö rün mek -
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Kır mı zı la le le re ba kan iki in san,

bir bi riy le tı pa tıp ay nı ton da bir

kır mı zı mı gö rü yor bu nu as la

tes pit ede me yiz. 



te dir? Eğer bir in san sa rım sa ğı se vi yor sa ve di ğe ri nef ret edi yor sa bu ay nı ta dı se ven

ve nef ret eden 2 ay rı ki şi mi dir, yok sa sa rım sak her bi ri için ay rı bir ta da mı sa hip tir?

Al gı nın ya pı sal do ğa sı in san la rın dün ya yı ne de re ce ye ka dar ger çek te ol du ğu gi bi gö -

rüp gör me dik le ri so ru nu nu uyan dır mak ta dır. Pla ton, bi zim al gı la dık la rı mı zın bir

ma ğa ra nın du va rın da ki göl ge ler den bi raz da ha faz la ol du ğu nu id di a et mek te dir. Bir

fin can kah ve nin sı cak ol du ğu nu söy le mek ne an la ma gel mek te dir? Ve çi men ger çek -

ten ye şil mi dir? Gör sel sis te mi ışı ğın be lir li dal ga boy la rı nı ayırt ede bil mek ten yok -

sun olan ve ye şi le kar şı renk kö rü olan bir in san çi me ni ye şil ola rak gör me ye cek tir.

Ye şil lik, bir ob je nin (çi men), al gı la yı cı nın bir özel li ği mi dir? Ya da göz lem ciy le göz -

lem le nen ara sın da ki bir ta kım iliş ki ler mi dir? Tüm bun lar du yu ve al gı nın can alı cı

nok ta sın da ki fel se fik so ru lar dır.51

Gö rül dü ğü gi bi, ay nı ta rif le ri ya pı yor ol ma mız ve ya ay nı renk is mi ni söy lü yor

ol ma mız ay nı şey le ri gör dü ğü müz an la mı na gel me mek te dir. İn san la rın, al gı la rı nı kı -

yas la mak ise ke sin lik le im kan sız dır, çün kü her kes bey ni nin için de ki ken di ne ait dün -

ya yı gö rür. Bu iti raz la il gi li bir baş ka açık la ma ise, bir son ra ki iti raz da ve ril mek te dir.

İti raz: "Be nim le bir lik te üç ki şi bah çe de do la şı yor ve üçü müz de hep 
ay nı şey le ri gö rü yo ruz. He pi mi zin zih nin de gör dük le ri bir bi ri nin 
ay nı sı ise, o za man zih ni miz de ki gö rün tü le rin ha yal ol du ğu nu na sıl   
söy le ye bi lir si niz?"
Ce vap: Si zin le bir lik te baş ka in san la rın da ay nı şey le ri gö rü yor ol ma sı, mad de -

nin dı şa rı da ki as lı nı gör dü ğü nüz an la mı na gel mez. Çün kü, siz ya nı nız da ki le ri de

bey ni ni zin için de gö rür sü nüz. Ör ne ğin, mey ve bah çe sin de dost la rı nız la bir lik te ge -

zer ken, gör dü ğü nüz el ma, ka yı sı, dut ağaç la rı, ren ga renk çi çek ler, kuş la rın se si, ılık

esen rüz gar, mis gi bi çi çek ve mey ve ko ku su na sıl bey ni niz de olu şu yor ise, ar ka daş -

la rı nız da, on la rın ko nuş ma la rı da bey ni niz de oluş mak ta dır. Ya ni ar ka daş la rı nız, dı -

şa rı da ki bah çe de de ğil, si zin zih ni niz de gör dü ğü nüz bah çe de do laş mak ta dır lar. Do -

la yı sıy la, ar ka daş la rı nı zın si zin le ay nı gö rün tü yü gö rü yor ol ma sı, gör dük le ri ni zin

mad de sel kar şı lık la rı nın ol du ğu an la mı na gel me mek te dir. 

Hat ta, bü yük bir stad yum do lu su in san la bir ma çı iz le di ği niz de, bin ler ce in sa -

nın atı lan go lü ay nı an da gör me si ve bu na ay nı an da tep ki ver me si de, ne o stad yu -

mun ne fut bol cu la rın ne ha kem le rin ne de stad yu mu dol du ran in san la rın asıl var -
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Dostlarıyla kırlarda dolaşan bir

insan, gerçekte beyninin içindeki

kırda, beyninin içinde gördüğü

arkadaşlarıyla dolaşır, beyninin

içindeki temiz havayı koklar. Kırda

dolaşırken çiçekleri inceleyen üç

kişinin zihninde üç ayrı çiçek

görüntüsü oluşur. Bu, söz konusu

çiçeklerin dışarıdaki asıllarını

gördüklerine bir kanıt olarak gös-

terilemez.
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BİR STAD YUM DO LU SU İN SA NIN HER Bİ Rİ
BEY NİN DE Kİ AY RI BİR MA ÇI İZ LER

Bir fut bol ma çı iz le mek için stad yum dan

içe ri gi ren ki şi, içe ri de bu lu nan bin ler ce

ki şi ile ay nı ma çı iz le ye ce ği ni zan ne der -

ken, ger çek te çok bü yük bir ya nıl gı ya düş -

mek te dir.

Çün kü stad yum da ki her ki şi nin bey nin de

ay rı bir sa ha, ay rı fut bol cu lar, ay rı iz le yi -

ci ler, kı sa ca ay rı bir gö rün tü olu şur. An -

cak her kes tek bir stad yu mun, tek bir ma -

çın ol du ğu nu ve bin ler ce ki şi nin ay nı ma -

çı iz le di ği ni zan ne der. Hat ta ev le rin de ki

te le viz yon lar dan bu ma çı iz le yen her ki şi -

nin de ek ran da ki ay nı ma çı iz le di ği ni zan -

ne der ler. 

Oy sa her bir ki şi nin bey nin de ger çe ğin -

den ayırt edil me ye cek de re ce de ay nı olan,

iz le yi ci sa yı sı ka dar kop ya ya ra tı lır. Ne

stad yum da otu ran lar dı şa rı da ki gö rün tü -

yü, ne de ev le rin de ki te le viz yo nun kar şı -

sın da otu ran lar ek ran da ki ger çek gö rün -

tü yü gö re mez ler. Çün kü hiç bir in sa nın

bey ni nin için de ki ek ran dan çı kıp, dı şa rı -

da ki gö rün tü nün as lıy la mu ha tap ol ma sı

müm kün de ğil dir. Bu in san la rın tek gö re -

bil dik le ri şey, be yin le ri ne ula şan bil gi le -

rin be yin le rin de ki ek ran dan yo rum lan -

ma sı dır. Gö ren ruh tur. Hem ru hu, hem

as lı na bi re bir ben ze yen gö rün tü le ri, üs te -

lik her bir in san için ay rı ay rı ya ra tan ise

gök le rin ve ye rin Rab bi olan Al lah'tır.



lık la rı nı gör dü ğü nü ze da ir bir ka nıttır. Çün kü stad yum ve için de ki fut bol cu lar, se -

yir ci ler, ya pı lan te za hü rat ve ora da gör dü ğü nüz her şey si zin bey ni niz de oluş mak ta -

dır. Go lü atan fut bol cu da, bu go le se vi nen se yir ci ler de si zin içi niz de dir. Siz, bey ni -

niz de atı lan go le se vi nir si niz, yi ne bey ni niz de ki ka la ba lık la bir lik te te za hü rat ya par -

sı nız. So nuç ola rak, ya nı nız da gör dü ğü nüz in san la rın si zin gör dük le ri ni zi doğ ru lu -

yor ol ma sı, dış dün ya da ki asıl la rıy la mu ha tap ol du ğu nuz an la mı na gel mez. Çün kü

"ya nım da" de di ği niz in san lar da –ne ka dar ka la ba lık olur lar sa ol sun lar- ger çek te

bey ni ni zin için de dir ler.  

İti raz: "Dış dün ya yı ol du ğu gi bi al gı lı yo ruz ki, dav ra nış la rı mız da 
bir anor mal lik ol mu yor. Ör ne ğin bir uçu rum dan aşa ğı ya düz 
yol day mı şız gi bi yü rü mü yo ruz. Uçu ru mu gö rüp du ru yo ruz." 
Ce vap : Bu iti raz, bu ki şi nin önem li bir dü şün ce kar ma şa sı için de ol du ğu nu ve

an la tı lan la rı hiç an la ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Çün kü, bu ki şi nin iti ra zı şöy le bir id -

dia ya da yan mak ta dır: "Dı şa rı da bir mad de sel ger çek lik var dır. An cak her kes bu

mad de sel dün ya yı ken di zih nin de fark lı gö re bi lir." Bu ki şi, or ta da böy le bir id di a

var mış zan net mek te ve bu na iti raz ede rek, "dı şa rı da mad de sel ger çek lik var dır ve

biz onu ol du ğu gi bi gö rü rüz, kim se dış dün ya yı ol du ğun dan fark lı gör mez. Bu nun

ka nı tı da, dış dün ya da uçu rum ol du ğun da onu uçu rum ola rak gö rü rüz ve ke na rı na

gel di ği miz de du ru ruz" di ye rek bu id dia yı çü rüt tü ğü nü zan net mek te dir. 

Oy sa, bu ra da bah se di len ger çek, bu ki şi nin an la dı ğın dan çok fark lı dır. Bu ra da

"dış dün ya var dır, ama bu dün ya yı biz ay nı sı de ğil fark lı gö rü yo ruz" den me mek te -

dir. Bu ra da, "Biz bü tün ya şa dık la rı mı zı zih ni miz de gö rü rüz ve asıl la rı ile hiç bir za -

man mu ha tap ola ma yız. Bu yüz den dış dün ya da ki asıl la rı nın na sıl ol du ğu nu biz bi -

le me yiz" den mek te dir.  

Bir yol da yü rür ken, uçu rum dan düş mü yor ol ma mız ise mad de nin dı şa rı da ki

ori ji na liy le mu ha tap ol du ğu muz an la mı na gel mez. Biz düz bir yol da yü rür ken de,

uçu ru mun ke na rı na ge lip dur du ğu muz da da, bey ni mi zin için de ki yol da yü rür, bey -

ni mi zin için de ki uçu ru mu gö rü rüz. Hat ta bu uçu rum dan dü şe cek olur sak da bey ni -

miz de gör dü ğü müz uçu rum dan düş tü ğü mü ze da ir al gı la rı yi ne bey ni miz de his se -

de riz. Tıp kı da ha ön ce an lat tı ğı mız oto büs çarp ma sı, kö pek ısır ma sı vs. gi bi ör nek -
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ler de ol du ğu gi bi. Uçu rum dan düş tü ğü müz de mey da na ge len ya ra lan ma, kı rıl ma

ve ya acı gi bi his le rin ta ma mı bey ni miz de mey da na ge len gö rün tü ve his ler dir. 

İti raz: "Al lah'ın bi ze bu gö rün tü le ri sey ret tir me si nin ama cı bi zi 
im ti han et mek tir. Fa kat za ten bü tün fi il le rin ya ra tı cı sı olan Al lah ne den 
böy le bir im ti han or ta mı mey da na ge tir miş tir?"

Ce vap: El bet te ki, in san la rın ta vır la rı nın na sıl ol du ğu nu gör mek için Al lah'ın

on la rı de ne me ye ih ti ya cı yok tur. Çün kü tüm olay la rı, za man la rı ve me kan la rı ya ra -

tan Rab bi miz'dir.  Al lah za man dan ve me kan dan mü nez zeh tir. Bi zim için geç miş ve

ge le cek olan olay lar, O'nun Ka tın da tek bir an için de ya şa nıp son bul muş tur. An cak,

Al lah, ya rat tı ğı im ti han ve se bep ler için de, in san la rın ken di ta vır la rı na şa hit ol ma la -

rı, ne den cen ne te ve ya ne den ce hen ne me git tik le ri ni bil me le ri için, biz le re bun la rı

ya şat mak ta dır. Al lah'ın dost ol du ğu nu, son suz ada let li, mer ha met li ve şef kat li ol du -

ğu nu bi len bir in san, Al lah'ın bu ya ra tı şın dan ra zı olur.

Al lah, biz le re Ken di Ka tın da olup bit miş olay la rı iz let tir mek te dir. İn sa na ise,

bun la rı ken di ya pı yor muş his si ni ver mek te dir. Ve bu his için de bi ze, Ku ran ara cı lı ğı

ile bil dir di ği her şey den so rum lu ol du ğu mu zu ha ber ver mek te dir. Bi zim so rum lu lu -

ğu muz, Rab bi miz’in bi ze em ret tik le ri ni ye ri ne ge tir mek tir. Bu nun öte si ni ise an cak

Rab bi miz di ler se öğ re ne bi li riz. Bu sır rı ve hik me ti Al lah di ler se bi ze dün ya da ve ya

ahi ret te gös te re bi lir. Ve ya hiç bir za man gös ter me ye bi lir. Al lah'ın bir aye tin de bil dir -

di ği gi bi, "... 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..." (Ba ka ra Su re si, 255) Her ne olur sa ol sun Al lah bi zim sa hi bi miz ve ve -

li miz dir. O hal de bi ze dü şen, bi ze son suz ni met ler ba ğış la yan Al lah'a gü ven mek,

O'nun her ya rat tı ğın dan ra zı ol mak tır. 

Ba zı kim se ler ta rih te mad de nin ha ki ka ti ko nu su nu kav ra mış lar, an cak Al lah'a

olan iman la rı ve Ku ran'ı kav ra yış la rı za yıf ol du ğu için sap kın inanç lar üret miş ler dir.

"Her şey na sıl sa ha yal, o za man iba det le re ne ge rek var" di yen ler ol muş tur. Bun lar

son de re ce sap kın ve ca hil ce fi kir ler dir. Her şe yin Al lah'ın bi ze gös ter di ği bir gö rün -

tü ol du ğu doğ ru dur. An cak, Al lah'ın biz le ri Ku ran'dan so rum lu tut tu ğu da ke sin bir

ger çek tir. Bi zim yap ma mız ge re ken Al lah'ın emir ve ya sak la rı na bü yük bir ti tiz lik le

uy mak tır. 

Al lah Ku ran'da, in sa na ruh ile il gi li çok az bil gi ve ril di ği ni bil di rir. So nuç ola -
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rak, Al lah bu im ti han gö rün tü sü nü bir amaç la ya rat mış tır. Al lah bu ama cı ayet le rin -

de şöy le bil di rir:

An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan, can lar dan ve

ürün ler den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır gös te ren le ri müj de le. (Ba ka -

ra Su re si, 155)

An dol sun, mal la rı nız la ve can la rı nız la im ti han edi le cek si niz ve siz den ön ce

ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den ve şirk koş mak ta olan lar dan el bet te çok ezi -

yet ve ri ci (söz ler) işi te cek si niz. Eğer sab re der ve sa kı nır sa nız (bu) emir le re

olan azim den dir. (Al-i İm ran Su re si, 186)

Bu im ti ha nın bir çok hik me ti var dır. Bun lar dan bi ri bi zim de nen me miz ve bu -

na gö re son suz ya şa mı mız da ne re de ola ca ğı mı zın be lir len me si dir. Di ğer bir hik -

me ti ise, in san la rın ken di yap tık la rı na ha yat la rı bo yun ca şa hit ol ma la rı, ah lak la rı -

nı ahi ret gü nün de Ku ran ah la kı ile kı yas la yıp ne den cen ne ti ve ya ne den ce hen ne -

mi hak et tik le ri ni gör me le ri ola bi lir. An cak, bu nun doğ ru su nu Al lah bi lir. Biz an -

cak du a ile Al lah'tan bi ze il mi ni aç ma sı nı, gös ter me si ni is te ye bi li riz.

İti raz: "Bu an la tı lan lar dan an la şıl dı ğı ka da rıy la, ölüm den son ra 
da al gı lar ile mu ha tap ol ma du ru mu de vam ede cek. Al gı lar la 
mu ha tap ol ma du ru mu son su za ka dar sü re cek mi? Cen net ve 
ce hen nem de gö rün tü ler bü tü nü mü?"
Ce vap: Al lah dün ya da tüm in san la rı sa de ce ruh la rı na iz let ti ri len gö rün tü le ri

al gı la ya bi le cek le ri şe kil de ya rat mış tır. Ya ni biz sa de ce zih ni miz de bi ze gös te ri len le ri

gö re bi li riz, zih ni mi zin dı şın da ki le ri gör me ve ya on la ra do kun ma im ka nı mız yok tur.

An cak Al lah, ölüm den son ra in sa nı baş ka bir ya ra tı lış la ya ra ta cak tır. Bu ya ra tı lış yi -

ne gö rün tü nün için de ola cak tır, ya ni biz yi ne cen net gö rün tü sü nü zih ni miz de gö re -

ce ğiz. Bu ye ni ya ra tı lı şın na sıl ola ca ğı nı bi le me yiz. An cak, şu nu da unut ma mak ge -

re kir ki, cen net ve ce hen ne min bi rer al gı ola rak his se dil me si, ne cen net ten alı na cak

olan zev ki ne de ce hen nem de ya şa na cak olan aza bı ha fif let me ye cek tir. Bir in san na -

sıl dün ya ha ya tın da, zih nin de eli nin yan dı ğı nı tüm be lir ti le ri ile his se der, acı yı du -

yar sa, bu al gı nın ger çek li ği ahi ret te de de vam ede cek tir. 

Acı gi bi his ler de be yin de his se di lir. An cak, tüm in san la rın tec rü be et ti ği gi bi bu
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acı al gı sı, tüm di ğer al gı la rı mız gi bi son de re ce ger çek çi ya ra tı lır. Hat ta ba zen in san

his set ti ği acı nın şid de tin den ba yı lır. Ben zer şe kil de ba zı gö rün tü ler de, zih ni miz de

bi rer al gı ola rak ya ra tıl ma la rı na rağ men, son de re ce ger çek çi ol duk la rı için in sa na

bir çok açı dan ra hat sız lık lar ya şa ta bi lir ler. Ör ne ğin kö tü bir gö rün tü, pis bir ko ku, ra -

hat sız eden bir ses in san da bü yük ra hat sız lık lar mey da na ge ti rir. Bun la rın be yin de

al gı la nı yor ol ma sı bu ger çe ği de ğiş tir mez. Do la yı sıy la ce hen ne min, in san la rın ru -

hu na bir al gı ola rak gös te ri le cek ol ma sı, in kar eden le rin son su za dek çe ke cek le ri

azap tan hiç bir şe yi ha fif let me ye cek tir. Al lah, ku sur suz ya ra tı şı ile na sıl dün ya ha -

ya tı nı in san la ra "mut lak bir ger çek" zan ne de cek le ri ka dar net ve inan dı rı cı şe kil de ya -

ra tı yor sa, ahi ret ha ya tı nı da öy le ya rat ma ya güç ye ti ren dir. Al lah bir çok aye tin de ce -

hen nem aza bı nın da ya nıl maz bir azap ol du ğu nu bil dir mek te dir:

Ve şüp he siz aza bım; o acık lı bir azap tır. (Hicr Su re si, 50)

Ar tık ger çek ten o in kar eden le re şid det li bir azap tad dı ra ca ğız ve yap tık la rı -

nın en kö tü süy le ce za lan dı ra ca ğız. Bu, Al lah'ın düş man la rı nın ce za sı olan

ateş tir. Bi zim ayet le ri mi zi in kar et me le ri do la yı sıy la bir ce za ola rak, ora da

on lar için ebe di lik yur du var dır. (Fus si let Su re si, 27-28)

Ay nı du rum cen net için de ge çer li dir. Bir in sa nın dün ya ha ya tın da zevk al dı ğı,

hoş lan dı ğı, gü zel gör dü ğü her şey ger çek te zih nin de mey da na ge len bir al gı dır. Ör -

ne ğin en ya kın, can dan dos tu ile soh bet eden bir in san ger çek te zih nin de olu şan ar -

ka da şı ile soh bet et mek te dir. Ve ya bir şe la le nin muh te şem gö rün tü sü nü, gür le yen

se si ni din le yen bir in san, as lın da zih nin de olu şan şe la le yi iz ler, zih nin de olu şan se si -

ni din ler. Bu ke sin bir ger çek tir. An cak bu du rum, in sa nın bu gö rün tü den zevk al -

ma sı nı en gel le me mek te dir. Bu ne den le Al lah, Ku ran ayet le rin de cen ne tin in san lar

için bü yük bir kur tu luş ve mut lu luk ola ca ğı nı, cen net te ne fis le ri nin hoş la na ca ğı her -

şey den bu lu na ca ğı nı bil dir mek te dir:

Ama Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar; on lar için Al lah Ka tın da -bir şö len ola -

rak- alt la rın dan ır mak lar akan -için de ebe di ka la cak la rı- cen net ler var dır.

İyi lik ya pan lar için, Al lah'ın Ka tın da olan lar da ha ha yır lı dır. (Al-i İm ran Su -

re si, 198)

Rab le ri on la ra Ka tın dan bir rah me ti, bir hoş nut lu ğu ve on lar için, ken di si ne

sü rek li bir ni met bu lu nan cen net le ri müj de ler. On da ebe di ka lı cı dır lar. Şüp -

he siz Al lah, bü yük mü ka fa at Ka tın da olan dır. (Tev be Su re si, 21-22)
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İş te, ki min tar tı la rı ağır ba sar sa, ar tık o, hoş nut olu nan bir ha yat için de dir.

(Kaa ri'a Su re si, 6-7)

Ay rı ca tüm bu gü zel gö rün tü le ri ken di si ne iz let ti re nin Al lah ol du ğu nu bi len

bir in san, bun dan çok da ha bü yük bir zevk alır. Ör ne ğin, da lın dan ko par dı ğı bir el -

ma nın ta ze ve gü zel ko ku su nu alan ve bu ko ku yu, mey ve nin es te tik gö rü nü şü nü,

ta dı nı ve gü zel li ği ni ken di si için ya ra tan Al lah'ı dü şü nen bir in san, bu gö rün tü den

di ğer in san la rın al dık la rın dan çok da ha bü yük bir zevk alır. Cen net te de, Al lah her

mü min için cen net gö rün tü sü nü ay rı ay rı ya ra ta cak ve her mü mi ne nef si nin is te di ği

her şe yi en gü ze liy le ora da ve re cek tir. İn san dün ya da da ahi ret te de, tek dos tu, ve li si,

ko ru yu cu su ve ya ra tı cı sı olan Al lah ile be ra ber dir. İn sa nın cen net te ya nın da gö re ce -

ği pey gam ber ler, el çi ler, sa lih mü min ler, hu ri ler ve gıl man lar ise, Al lah'ın dost lu ğu -

nu, sev gi si ni ve ya kın lı ğı nı  en yo ğun te cel li et tir di ği var lık lar dır. 

Al lah'ın tüm ha ya tı mı zı bir al gı lar bü tü nü ola rak iz let tir di ği çok açık bir ger -

çek tir. Bu ger çe ğin far kı na va ran sa mi mi bir in san, Al lah'ın ada le tin den, her şe yi

ku sur suz ya ra tı şın dan ve Al lah'ın ya rat tı ğı her şe yin en gü ze li ve en ha yır lı sı

ol du ğun dan hiç bir şüp he duy ma ma lı dır. Al lah, cen ne ti de ce hen ne mi de bir al gı

ola rak ya ra ta cak tır. An cak, bu ger çek, Al lah'ın Ku ran'da ki va adi ni de ğiş tir mez.

Cen net te in sa na en bü yük zevk ler ve gü zel lik ler son su za ka dar su nu lur ken, in kar

eden ler için de ce hen nem de en şid det li azap lar son su za ka dar de vam ede cek tir.

Al lah'ın ya ra tı şı ku sur suz dur ve Al lah vaa din den dön mez. 

İş te bun lar; yap tık la rı nın en gü ze li ni ka bul ede riz ve kö tü lük le rin den ge çe -

riz; (bun lar) cen net hal kı için de dir ler. (İş te bu,) On la ra va'do lu nan doğ ru bir

va ad dir. (Ah kaf Su re si, 16)

Ayet ler de de be lir til di ği gi bi, cen net şu an da Al lah Ka tın da mev cut tur. Al lah,

cen ne ti ve ce hen ne mi ya rat mış tır, ve her iki si de her hal ve an la rı ile Al lah'ın hıf zın -

da şu an da bu lun mak ta dır. 

İti raz: "Hiç bir za man mut lak var lık lar ile yüz yü ze ge le me ye cek 
mi yiz? Sü rek li al gı sal or tam la mu ha tap ol du ğu mu bil mek ba na 
sı kın tı ve ri yor." 
Ce vap: Tek mut lak var lık Al lah'tır. Gör dü ğü müz di ğer var lık lar Al lah'ın te cel -

li le ri dir. İn san la rın ge nel ka nı sı hep ken di le ri nin ve gör dük le ri di ğer var lık la rın

mut lak ol duk la rı, Al lah'ın ise, rad yo dal ga la rı gi bi ken di le ri ni sar dı ğı yö nün de dir.
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AL LAH CEN NE Tİ SON SUZ BİR ZEVK KAY NA ĞI 
OLA RAK YA RA TA CAK TIR



(Al lah'ı ten zih ede riz) Oy sa bu nun tam ak si doğ ru dur. Ya ni var olan yal nız ca

Al lah'tır. İn sa nın Al lah'ın Za tı'nı göz le riy le gö re mi yor ol ma sı onu al dat ma ma lı dır.

İn san ne re ye dö ner se dön sün, ki me ba kar sa bak sın, as lın da gör dü ğü, bak tı ğı her

yer de Al lah'ın te cel li le ri var dır. Üs te lik bu, in sa na sı kın tı ve re cek de ğil ak si ne

Al lah'a iman eden bir in sa nın çok ho şu na gi de cek bir ger çek tir. Al lah'ın tek mut lak

var lık, bi zim se bir ha yal ol ma mız kul için bir şe ref tir. Böy le bir ger çek, in sa na se vinç

ve rir. Rab bi miz’e olan hay ran lı ğı mı zı ve O'nun son suz kud re ti ne olan tes li mi ye ti mi -

zi kat kat ar tı rır.

Ay rı ca bu, in sa nın tüm dün ye vi hırs la rı nı do ğal ola rak or ta dan kal dı ra cak,

Al lah'a hiç bir şe kil de şirk koş ma dan iman et me si ni sağ la ya cak önem li bir bil gi dir.

Çün kü "Al lah dı şın da bir baş ka mut lak var lık da ha var" den di ğin de, o za man o var -

lı ğı Al lah'a eş koş muş, ona Al lah'ın gü cü dı şın da ay rı ca bir güç ve ril miş olu nur.

Ama bu ger çe ği bi len in san için böy le bir du rum söz ko nu su ol maz. Böy le bir in san

Al lah'tan baş ka hiç kim se den kork maz. Bir güç ve ya im kan el de et ti ğin de, bu nun

ger çek te Al lah'a ait ol du ğu nu bi lir. Has ta lı ğı na bir dok tor ça re bul du ğun da, şi fa yı

ve re nin Al lah ol du ğu na ke sin bil giy le iman eder. Dok to run, Al lah'ın se bep ler için de

ya rat tı ğı şi fa için bir ve si le ol du ğu nu bi lir. 

Al lah'ın ya rat tı ğı, her za man için en gü ze li ve en ha yır lı sı dır. Bu ger çek hiç bir

za man unu tul ma ma lı dır. Al lah bir aye tin de şöy le bil di rir: 

Rab bi ne, hoş nut edi ci ve hoş nut edil miş ola rak dön. (Fecr Su re si, 28)

İn sa nın dai ma Al lah'ın ya rat tı ğı her olay dan hoş nut ol ma sı ge re kir. O za man

bu bil gi nin, in san la rın, Al lah'a olan ya kın lık la rı nı na sıl ar tı ra ca ğı da ha iyi kav ra na -

bi lir. Ay rı ca bu bü yük ger çek göz önün de bu lun du ru la rak Ku ran bir kez da ha

okun du ğun da bir çok aye tin hik me ti da ha iyi an la şı la bi lir.

An cak Al lah'a iman et me yen, dün ya ha ya tı na hırs la bağ lı olan, ahi re ti um ma -

yan, mad de ci gö rü şe sa hip in san lar için bu ger çe ğin can sı kı cı, "va him" bir du rum

ol du ğu ger çek tir. Çün kü, hırs la bağ lı ol duk la rı her şe yin, mut lak var lık zan net tik le ri

ki şi le rin ger çek te bir ha yal ol du ğu nu an la ma la rı on lar için bü yük bir ha yal kı rık lı ğı

ve bir yı kım dır. Bu nu an la dık la rın da tüm ya şam la rı bo yun ca bir ha ya lin pe şin de

ko şup hır sa ka pı la rak bo şa yo rul duk la rı nı an la ya cak lar dır. Ve boş emel ler edi ne rek

ger çek le ri in kar et tik le ri ni gö rüp, bü yük bir piş man lık ya şa ya cak lar, hat ta son de re -
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ce kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Bu in san la rın ha yal olan şey le ri ger çek zan ne de rek

al dan ma la rı ise on la rı ahi ret te bü yük bir hüs ra na uğ ra ta cak tır:

İş te bun lar, ken di le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar dır ve ya lan ola rak uy dur duk la rı

(düz me tan rı lar da) on lar dan uzak la şıp-kay bol muş lar dır. Hiç şüp he siz bun -

lar, ahi ret te en çok hüs ra na uğ ra yan lar dır. (Hud Su re si, 21-22)

Ama Al lah'ı tek dost ve ve kil ola rak ka bul eden, Al lah'a gö nül den bağ lı kul lar

için, her şe yin ha yal, Al lah'ın tek mut lak var lık ol ma sı bü yük bir se vinç ve si le si ve

gü zel lik tir. 

İti raz: "Al gı sal or ta mın so na eri şi hiç lik mi dir? İn san bu 
hiç li ğin için de ka la bi lir mi?" 
Ce vap: İn san la rın bu ko nu üze rin de dü şün me le ri ni en gel le yen, on la rı kor ku -

tan ne den ler den bi ri, bu ko nu ya kon san tre ol duk la rın da ken di le ri nin ve do kun duk -

la rı nı san dık la rı nes ne le rin as lı nı hiç bir za man bi le me ye cek le ri ni an la mak ve bir

hiç li ğin için de kal mak tan kork mak tır. An cak, Al lah'ın di le me si dı şın da, Al lah bu

im ti han dün ya sı için ya rat tı ğı se bep le ri or ta dan kal dır maz. Bu se bep ler biz öle ne ka -

dar bi zim için ya ra tıl ma ya de vam ede cek tir.  

Do kun du ğu muz za man ma sa nın sert li ği ni his se de ce ğiz, eli mi zi kes ti ği miz de

eli miz ka na ya cak, ca nı mız acı ya cak, aç lık, kor ku, acı, has ta lık gi bi im ti han la rı ya şa -

ya ca ğız. Al gı lar dün ya sın da ya şı yor ol ma mız, bu se bep le re bağ lı ol mak tan bi zi ayır -

ma ya cak tır. Ölü mü müz le bir lik te ise, bu kez yi ne hiç lik ol ma ya cak, Al lah'ın Ku -

ran'da bil dir di ği gi bi fark lı bir bo yu ta ve fark lı se bep le re bağ lı bir ha ya tı mız baş la ya -

cak tır. So nuç ola rak in sa nın bir hiç lik için de ka la ca ğın dan kork ma sı yer siz dir, çün -

kü Al lah bu im ti han or ta mın da in sa nı ya rat tı ğı için, bu al gı la rı sür dü re cek tir. Ni te -

kim, Al lah'ın Ku ran'da bil dir dik le ri bu yön de dir. İn sa nın dün ya ha ya tı na ait al gı la rı

bit ti ğin de, ahi ret ha ya tı na da ir al gı la rı baş la ya cak ve in san hiç bir za man bir hiç lik

için de ol du ğu nu his set me ye cek tir.  

İti raz: "Her şe yin ha yal ol du ğu nu an la yan bir in san için dün ya 
ha ya tın da ki im ti han de vam eder mi?" 
Ce vap: Bu son de re ce önem li bir ko nu dur. Ba zı çev re ler, bu ger çe ğin kav ran -

ma sı ile im ti han or ta mı nın kalk tı ğı nı öne sü re rek, sa mi mi yet siz bir dü şün ce yi or ta -
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ya at mak ta dır lar. An cak, im ti han or ta mı da ha ön ce ki ce vap lar da da be lir til di ği gi bi

biz öle ne ka dar de vam eder. 

Al lah, bi zi bir al gı lar dün ya sın da ya şa tı yor ol sa da, bi ze, bu dün ya yı bel li se bep -

le re bağ lı gi bi gös ter mek te dir. Ör ne ğin biz acı kın ca, "na sıl ol sa ha yal, bir şey ol maz"

de me yiz, ye mek ye riz. Ye me di ği miz tak dir de za yıf dü şer, bir sü re son ra ha ya tı mı zı

yi ti re bi li riz. Al lah di le di ği za man, di le di ği ki şi için, di le di ği şe yi ve si le kı lıp bu se bep -

le ri or ta dan kal dı ra bi lir. Biz bu nu bi le me yiz. An cak, şu çok önem li bir ger çek tir:

Al lah bi zi Ku ran'ın ta ma mın dan so rum lu tut muş tur ve biz Ku ran'da ki iba det le ri ve

sa lih amel le ri ye ri ne ge ti re bil mek için bu se bep ler da ire sin de ya şa mak du ru mun da -

yız.

Ör ne ğin Al lah in san la ra iyi li ği em re dip kö tü lük ten me net me yi em re der. Ve ya

za val lı ka dın ve ço cuk la rın, zu lüm den, sı kın tı dan kur ta rıl ma la rı nı em re der. Al lah,

Ku ran'da "ni çin on lar adı na bir mü ca de le için de de ğil si niz?" mea lin de sor mak ta dır.

Al lah'ın bu se bep ler için de in san la ra yük le di ği bu so rum lu luk la rı bı ra ka cak bir uy -

gu la ma içi ne gir mek ise ke sin lik le doğ ru ve sa mi mi bir ta vır ol maz. 

Ak si ne gör dü ğü her ola yı, Al lah'ın ken di si ne iz let tir di ği nin bi lin ci ne va ran in -

san, gör dü ğü her gö rün tü den bi rin ci de re ce de so rum lu luk his se der. Bir çok in sa nın

ak si ne, her kar şı laş tı ğı olay da dai ma iyi li ği em re dip, kö tü lük le ri en gel le me ye ça lı şır.

Bu so rum lu lu ğu hiç bir za man baş ka la rı na yük le mez, hiç bir za man "bi ra zı nı da baş -

ka sı yap sın, ben bu ka dar ya pa bi li yo rum" gi bi ba ha ne ler öne sü re mez. Bu il me va kıf

olan bir in san, "Al lah ba na bu gö rün tü yü gös te ri yor sa, ben den bu na bir çö züm bul -

ma mı is ti yor, bu nun so rum lu lu ğu be nim üze rim de" der. 

So nuç ola rak, bir in sa nın ön ce lik le Al lah'ın Ku ran'da ken di si ne yük le di ği so -

rum lu luk la rı vic da nı ile ka naa ti ge lin ce ye ka dar uy gu la ma sı, ye ri ne ge tir me si ge re -

kir. Mad de nin ha ki ka ti ni bil mek ve dün ya ya, bu ha ki ka te gö re bir ba kış açı sı el de

et mek ise, in sa nın Al lah rı za sı için yap tı ğı bu gay ret le ri ni da ha da güç len di rir, ka rar -

lı lı ğı nı kat kat ar tı rır. 

İti raz: "Al lah'ın her yer de ol du ğu nu söy le mek doğ ru olur mu? 
Al lah'ın hü küm ran lı ğı gök ler de de ğil mi?" 
Ce vap: İn san lar dan ba zı la rı ken di le ri ni, mad de yi, çev re le rin de gör dük le ri dün -

ya yı mut lak var lık zan ne der ler. Al lah'ı ise (Al lah'ı ten zih ede riz) bu mut lak mad de yi
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sa ran bir ha yal gi bi dü şü nür ler. Ve ya, Al lah'ı göz le ri ile gö re me dik le ri için, "her hal de

Al lah bi zim gö re me ye ce ği miz bir yer de, uza yın ve ya gök le rin uzak bir ye rin de bu lu -

nu yor" der ler. (Al lah'ı ten zih ede riz) Bun la rın hep si bü yük bir ya nıl gı dır.

Çün kü Al lah, sa de ce gök ler de de ğil her yer de dir. Al lah, tek mut lak var lık ola -

rak, tüm ka ina tı, tüm in san la rı, yer le ri, gök le ri, her ye ri sa rıp ku şat mış tır ve Al lah

tüm ev ren de te cel li et mek te dir. Her ne re ye dö ner se niz, Al lah'ın yü zü ora da dır. Ha -

dis ler de ri va yet edil di ği ne gö re, Pey gam be ri miz (sav), Al lah'ın gök te ol du ğu nu söy -

le yen bir şah sa, doğ ru söy le di ği ni bil dir miş tir. An cak bu ri va yet, Al lah'ın her  yer de

ol du ğu ger çe ğiy le hiç bir şe kil de çe liş me mek te dir. Zi ra, dün ya nın si zin bu lun du ğu -

nuz nok ta sın da ki bir ki şi el le ri ni gö ğe kal dı ra rak Al lah'a du a et se ve Al lah'ın gök te

ol du ğu nu dü şün se, Gü ney Kut bu'nda bir baş ka in san da ay nı şe kil de Al lah'a yö nel -

se, Ku zey Kut bu'nda bir in san el le ri ni gö ğe kal dır sa, Ja pon ya'da ki bir in san, Ame ri -

ka'da ki bir in san, Ek va tor'da ki bir in san da ay nı şe kil de el le ri ni gö ğe kal dı ra rak

Al lah'a yö nel se, bu du rum da her han gi bir sa bit yön den söz et mek müm kün de ğil -

dir. Ay nı şe kil de ev re nin ve uza yın fark lı nok ta la rın da ki cin ler, me lek ler, şey tan lar

da gö ğe doğ ru du a et se her han gi bir sa bit gök ten ve ya yön den söz et mek müm kün

ol ma ya cak, tüm ev re ni kap la yan bir du rum ola cak tır. Siz her ne re ye dö ner se niz,

Al lah'ın te cel li si ora da dır. Da ha ön ce ki ko nu lar da da be lir til di ği gi bi Al lah'ın her ye -

ri sa rıp ku şat tı ğı, bi ze şah da ma rı mız dan ya kın ol du ğu, her ne re ye dö ner sek

Al lah'ın yü zü nü gö re ce ği miz bir çok Ku ran aye ti ile bil di ril miş tir. Ör ne ğin Al lah, Ba -

ka ra Su re si'nin 255. aye tin de "... O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-

ku şat mış tır...." di ye bil dir mek te dir. Hud Su re si nin 92. aye tin de ise, "... Şüp he siz be -

nim Rab bim, yap mak ta ol duk la rı nı zı sa rıp-ku şa tan dır." de ni le rek, Al lah'ın in san -

la rı da yap tık la rı nı da ku şat tı ğı bil di ril mek te dir.

Ku ran'da da bil di ril di ği gi bi Al lah sa de ce gök ler de de ğil dir. Al lah, her ye ri sa -

rıp ku şa tan dır. Bu bil gi bi ze Ku ran ara cı lı ğı ile ve ril mek te dir. Mad de nin ar dın da ki

sır ile il gi li ger çe ğin an la tıl ma sı ise, bu ayet le rin in san lar ta ra fın dan da ha iyi an la şıl -

ma sı na ve kav ran ma sı na ve si le ola cak tır. Mad de nin mut lak var lık ol ma dı ğı nı an la -

yan in san lar Al lah'ın her an her yer de ol du ğu nu, her an ken di le ri ni gör dü ğü nü ve

işit ti ği ni, her şe ye şa hit ol du ğu nu ve ken di le ri ne şah da mar la rın dan da ha ya kın ol -

du ğu nu, her du a ede nin du ası nı işit ti ği ni bü tün açık lı ğı ile an la ya cak lar dır. 
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DOĞ RU LA RA Dİ RE NEN LER, CE HEN NEM AZA BI İÇİN DE
TAR TIŞ MA YA DE VAM EDE CEK LER DİR



So nuç: Tar tış ma la rın Yur du Ce hen nem

Al lah Ku ran'da, "An dol sun, bu Kur'an'da in san lar için Biz her ör nek ten çe şit li

açık la ma lar da bu lun duk. İn san, her şey den çok tar tış ma cı dır." (Kehf Su re si, 54)

aye tiy le, in san la rın tar tış ma cı özel lik le ri ne dik kat çek mek te dir. Ba zı in san lar özel lik le

çı kar la rı ile ça tış tı ğı nı dü şün dük le ri ko nu lar da, ger çek ler çok açık ol du ğu hal de bun -

la rı an la maz lık tan ge lir ler. Ge rek siz de ta ya dal dı ran, bir so nu ca gö tür me ye cek, an -

lam sız so ru lar so ra rak, tar tış ma cı ve çe kiş me ci bir ka rak ter gös te rir ler. Bu özel lik le ri

ne de niy le in san lar dan ba zı la rı, ta rih bo yun ca Al lah'ın seç ti ği tüm pey gam ber ve el çi -

ler le tar tış mış, on la rın ge tir dik le ri apa çık ger çek le re kar şı ger çek dı şı mi sal ler öne

sür müş ler dir. Bu kar şı çı kış la rın da ki amaç ise, sa mi mi ola rak ger çek le ri öğ ren mek

de ğil, ak si ne ger çek le ri gör mez lik ten ge le rek ken di le rin ce zor luk çı kar mak tır.

Sa mi mi ola rak, ger çek ten öğ ren mek, dü şün mek ve an la mak kas tıy la so ru so -

ran la rı bu açık la ma nın dı şın da tut mak ge re kir. El bet te ki, in san la rın bir ço ğu nun ilk

kez kar şı laş tık la rı ve ha ya ta ba kış açı la rı nı ta ma men de ğiş ti re cek böy le önem li bir

ko nu da so ru lar sor mak, da ha iyi an la mak için araş tır mak ve bi len le re da nış mak son

de re ce ma kul ve ge rek li dir. So ru la rın da ve araş tır ma la rın da sa mi mi ve iyi ni yet li

olan in san la rın üs lup la rı nın, tar tış ma cı, şüp he ci ve an la yış sız in san lar la ay nı ol ma -

ya ca ğı da açık tır. Do la yı sıy la bu ra da ko nu edi len ki şi ler ger çek le ri ka bul et mek ko -

nu sun da di re nen, tar tış ma yı ve red di alış kan lık ha li ne ge ti ren in san lar dır.

Al lah bir aye tin de tar tış ma cı in san la rın ruh ha li ni şöy le açık lar:

De di ler ki: "Bi zim ilah la rı mız mı da ha ha yır lı, yok sa o mu?" Onu yal nız ca

bir tar tış ma-ko nu su ol sun di ye (ör nek) ver di ler. Ha yır, on lar 'tar tış ma cı ve

düş man' bir ka vim dir. (Zuh ruf Su re si, 58)

Ku ran'da inat çı ve tar tış ma cı olan in san la ra ve ri len ör nek ler den bi ri de Fi ra -

vun'dur. Fi ra vun, Hz. Mu sa, ken di si ne bü tün ger çek le ri tüm açık lı ğı ile an lat ma sı na

kar şın, onun an lat tık la rı ile hiç bir il gi si ol ma yan, ay rı ca ce va bı nı al sa da hi ken di si ne

bir fay da sağ la ma ya cak bir so ru sor muş tur. Ken di si ne Al lah'ın var lı ğı nı an la tan Hz.

Mu sa'ya Fi ra vun'un so ru su şöy le dir:

(Fi ra vun) De di ki: "İlk çağ lar da ki ne sil le rin du ru mu ne dir öy ley se?" (Ta ha

Su re si, 51)

Açık tır ki, Fi ra vun bu so ru yu, "yal nız ca bir tar tış ma ko nu su" ol sun di ye sor -
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mak ta dır. So ru sun da sa mi mi bir öğ ren me is te ği yok tur ve ken di za yıf ak lın ca Hz.

Mu sa'nın ce vap sız ka la rak zor du ru ma dü şe ce ği ni san mak ta dır. An cak, Hz. Mu sa

onun bu so ru yu sor ma sın da ki ama cı nı he men an lar, ayet te bil di ril di ği gi bi, ona çok

açık ve ke sin bir ce vap ve rir:

De di ki: "Bu nun bil gi si Rab bi min Ka tın da bir ki tap ta dır. Be nim Rab bim şa -

şır maz ve unut maz." (Ta ha Su re si, 52)

Tar tış ma cı ve ka sıt lı ola rak ger çek le ri an la maz lık tan ge len ka rak ter, el bet te ki

sa de ce Fi ra vun'a ve ya geç miş te ya şa yan bir ta kım in kar cı la ra ait de ğil dir. Gü nü müz -

de de in san la rın bü yük bir bö lü mü, çı kar la rı ile ça tı şan ko nu lar da, özel lik le din hak -

kın da ki ko nu lar da he men tar tış ma la ra baş lar lar. Sa mi mi yet le yak laş tık la rın da he -

men an la ya bi le cek le ri ko nu la rı özel lik le an la mak is te me dik le ri, so ru la rın dan ve üs -

lup la rın dan he men bel li olur. Özel lik le bu ki tap ta an la tı lan ka der ger çe ği ve mad de -

nin ger çek ma hi ye ti gi bi ko nu lar, in san la rın en çok gör mez lik ten gel me ye ça lış tık la -

rı ko nu lar dır. Bu ne den le de bu ko nu lar da sor duk la rı so ru lar, ger çe ği araş tı rıp öğ -

ren me ye yö ne lik sa mi mi bir ara yış tan zi ya de, ken din ce bu ger çe ği ge çer siz kıl ma ya

yö ne lik tir. Ör ne ğin, "Eğer her şey gö rün tü ise, ne den iba det le ri mi zi ye ri ne ge ti re lim"

di ye so ran lar, sor duk la rı so ru nun ne ka dar an lam sız ol du ğu nu fark ede mez ler. Bir

in sa nın gö rün tü ola rak ya ra tıl ma sı ne den onun na maz kıl ma sı nı en gel le sin ve ya bir

yi ye ce ğin gö rün tü ol ma sı ne den onun ha ram ol ma sı nı en gel le sin, bu nu dü şün me -

den, sa de ce iti raz et mek için bu so ru la rı so rar lar. Tek amaç la rı, hiç bir man tık ol mak -

sı zın, sa de ce kar şı gel mek, doğ ru la rı ka bul et me mek ve di ren mek tir. 

Mü min ler ise, ger çek le ri gör dük le rin de hiç bir tar tış ma ya gir me den, Ku ran'da

da bil di ril di ği gi bi "işit tik ve ita at et tik" di ye rek he men ka bul eder ve uy gu lar lar.

Ken di le ri ne tar tış ma cı kim se ler den ge len so ru la ra ise, on lar la tar tış ma ya gir me den,

ke sin ve açık ce vap lar ve rir ler. Al lah, ken di le ri ile tar tış ma ya gi ren le re mü min le rin

şöy le ce vap ver me le ri ni bil dir miş tir:

De ki: "O bi zim de Rab bi miz, si zin de Rab bi niz iken, bi zim le Al lah hak kın -

da (söz de ka nıt lar la) tar tış ma la ra mı gi ri yor su nuz? Bi zim amel le ri miz bi zim,

si zin de amel le ri niz si zin dir. Biz, O'na gö nül den bağ lan mış (muh lis) olan la -

rız." (Ba ka ra Su re si, 139)

Mü min ler le tar tış ma la ra gi ren ler, ka de ri, Al lah'ın tek mut lak var lık ol du ğu nu,

ken di le ri nin ise Al lah'a ait bi rer var lık ol du ğu nu in kar ede rek çok açık ger çek le ri an -
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la maz lık tan ge len ler, man tık sız so ru lar la, cen ne tin, ce hen ne min var lı ğı nı, Al lah'ın

mer ha me ti ni ve ada le ti ni ken di dü şük akıl la rın ca sor gu la yan lar şu nu çok iyi an la -

ma lı dır lar: Bu tar tış ma la rı na ce hen nem de de de vam ede cek ler dir. Ku ran ayet le rin -

de, ce hen nem eh li nin sü rek li bir tar tış ma ve çe kiş me için de ol du ğu ha ber ve ril miş tir:

Ora da bir bir le riy le çe ki şip tar tı şa rak der ler ki: "An dol sun Al lah'a, biz ger -

çek ten apa çık bir sa pık lık için dey mi şiz." (Şu a ra Su re si, 96-97)

Ate şin için de, id dia lar öne sü rüp kar şı lık lı tar tı şır lar ken za yıf olan lar, bü yük -

le nen (müs tek bir)le re der ler ki: "Ger çek ten biz, si ze uy muş (teb'anız) olan

kim se ler dik. Şim di siz, ateş ten bir par ça sı nı ol sun, biz den uzak laş tı ra bi lir mi -

si niz? Bü yük le nen (müs tek bir)ler der ler ki: "Biz he pi miz (ate şin) için de yiz;

ger çek ten Al lah, kul lar ara sın da hü küm ver di (ar tık)."(Mü min Su re si, 47-48)

Yu ka rı da ki ayet ler de gö rül dü ğü gi bi, in kar cı lar ate şin için dey ken da hi tar tış -

ma ya de vam ede cek ler dir. Baş ka ayet ler de de in kar cı la rın yi ne söz le ri ile mü min ler -

le tar tış ma ya ça lış tık la rı nı ve şöy le de dik le ri ni Al lah bil di rir:

Der ler ki: "Rab bi miz, kim bu nu bi zim önü mü ze sür düy se, ateş te ki aza bı nı

kat kat art tır." Ve der ler ki: "Bi ze ne olu yor ki, ken di le ri ni şe rir (kö tü)ler den

say dı ğı mız adam la rı gö re mi yo ruz. Biz on la rı bir alay ko nu su edin miş tik;

yok sa göz ler mi on lar dan kay dı?" Bu, ce hen nem hal kı nın bir bi riy le çe kiş me -

si ke sin bir ger çek tir. (Sad Su re si, 61-64)

Ce hen nem eh li, ce hen ne min dar ve sı kı şık yer le rin de, de mir kam çı lar la, üzer le -

rin den dö kü len kay nar su ile, ateş ten de ri le ri erir ken, yi ne tar tış ma yı sür dü re cek ler -

dir. So nuç suz tar tış ma la rı hiç bit me ye cek, ken di le ri nin ne den ce hen nem de azap

çek ti ği ni bir bir le ri ne so ra cak lar, Al lah ve mü min ler hak kın da çe kiş me ye de vam

ede cek ler dir:

İş te bun lar çe ki şen iki grup tur, Rab le ri ko nu sun da çe kiş ti ler. İş te o in kar

eden ler, on lar için ateş ten el bi se ler bi çil miş tir; baş la rı üs tün den de kay nar

su dö kü lür. Bu nun la ka rın la rı için de olan lar ve de ri le ri eri til miş olur. On lar

için de mir den kam çı lar var dır. Ne za man or dan, sar sı cı-üzün tü den çık mak

is ter ler se, ora ya ge ri çev ri lir ler ve (on la ra:) "Ya kı cı aza bı ta dın" (de nir). (Hac

Su re si, 19-22)

An cak bu tar tış ma la rın dan da hiç bir so nuç ala ma ya cak lar dır. Dün ya da ger çek -

le ri an la maz lık tan ge le rek tar tı şıp çe ki şen in kar cı lar, -Al lah'ın  di le me si dı şın da-
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son su za ka dar sü re cek olan ce hen nem aza bı için de, te la fi si ol ma yan bir piş man lık la

tar tı şıp çe ki şe rek ya şa ya cak lar dır. 

Ce hen nem eh li nin ce hen nem de de tar tış ma la rı na de vam et me si, on la rın ce hen -

nem ate şi ni gör dük le rin de da hi iman et me ye cek le ri nin, tar tış ma la ra de vam ede rek

ger çek le ri an la ma ya cak la rı nın bir gös ter ge si dir. Bu in san lar ce hen nem aza bı nın

için dey ken bi le in kar la rı na de vam et mek te dir ler: 

Ate şin için de olan lar, ce hen nem bek çi le ri ne de di ler ki: "Rab bi ni ze du a edin;

azab tan bir gü nü (ol sun) bi ze ha fif let sin." (Bek çi ler:) "Si ze ken di Re sul le ri -

niz açık bel ge ler le gel mez miy di?" de di ler. On lar: "Evet" de di ler. (Bek çi ler:)

"Şu hal de siz du a edin" de di ler. Oy sa ka fir le rin dua sı, çık maz da ol mak tan

baş ka sı de ğil dir. (Mü'min Su re si, 49-50)

Ce hen nem ate şi nin için dey ken bi le "Rab bim" di ye rek du a et me yen ve bü yük len -

me ye de vam eden bu in san la r ın sa hip ol duk la rı ta vır ve ah lak bo zuk lu ğu or ta da dır.

Bu in san la ra bü tün ör nek ler ve ril se, tüm de lil ler gös te ril se da hi an la maz lar. Al lah bir

aye tin de ba zı in san la rın hiç bir za man inan ma ya cak la rı nı şöy le bil di rir:

Olan ca ye min le riy le, eğer ken di le ri ne bir ayet gel se, ke sin ola rak ona ina na -

cak la rı na da ir Al lah'a ye min et ti ler. De ki: "Ayet ler, an cak Al lah Ka tın da dır;

on la ra (mu ci ze ler) gel se de kuş ku suz inan ma ya cak la rı nın şu u run da de ğil

mi si niz? (Enam Su re si, 109)

Bu ne den le ba zı in san la rın bu ra da an la tı lan ger çek le ri, çok açık ve an la şı lır ol -

ma sı na rağ men an la ma ma la rı na şa şır ma mak ge re kir. Bu in san la rın ger çek ler kar şı -

sın da ik na ol ma ma la rı da, as lın da Al lah'ın bir aye ti dir. 
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İ
n san la rın fi kir le ri ni te me lin den de ğiş ti ren, in san la rı Al lah'a ke sin ola rak

iman et ti ren, Ku ran'da bah se di len bü tün gü zel ah lak özel lik le ri nin se ve -

rek ve is te ye rek ya şan ma sı nı sağ la yan, in san lar da ki hırs, re ka bet, kin,

düş man lık, ki bir duy gu la rı nı or ta dan kal dı ra rak, sev gi, mer ha met, şef -

kat ve te va zu yu ha kim kı lan bu ola ğa nüs tü önem li ger çe ği, ya ni mad de nin bir

al gı ol du ğu ger çe ği ni öğ re nen ve an la yan in san la rın sa yı sı hız la art mak ta dır.

"Bu ka dar açık ve ko lay bir ger çe ği na sıl olup da bu gü ne ka dar fark ede me -

dim" di yen in san lar ço ğun luk ta dır.  

İn san la rın, ka der, za man, ölüm, di ri liş, cen net, ce hen nem gi bi ko nu la rı ke -

sin şe kil de an la ma la rı nı sağ la yan bu bü yük sır rı kav ra yan her in sa nın, di ğer le ri -

ni de bu önem li bil gi den ha ber dar et me si çok önem li dir. Bu nu ya pan bir in san,

bu sa ye de hem in san la rın Ku ran'ı da ha iyi ve ça buk an la ma la rı nı sağ la ya cak

hem de in san la rın bü yük bir hız la hi da yet le ri ne ve si le ola cak tır. 

Al lah, Ken di si’ne giz li ve ya açık şe kil de şirk ko şul ma dı ğın da, yal nız ca Ken -

di si’ne iba det edil di ğin de, tek ilah ve tek güç ola rak Al lah ka bul edil di ğin de, Ku -

ran ah la kı nı dün ya ya ha kim ede ce ği ni müj de le mek te dir:

Al lah içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra va'det miş -

tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl güç ve ik ti dar sa hi bi kıl dıy sa,

on la rı da yer yü zün de güç ve ik ti dar sa hi bi kı la cak, ken di le ri için se çip

be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı

kor ku la rın dan son ra gü ven li ğe çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca Ba na iba det

eder ler ve Ba na hiç bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kar

eder se iş te on lar fa sık tır. (Nur Su re si, 55)
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Ku ran ah la kı nın dün ya ya ha kim ol ma sı için ka çı nıl ma sı ge re ken en önem li

ko nu şirk, ya ni Al lah'ın dı şın da güç le rin ol du ğu na inan mak tır. Al lah'ın dı şın da

mad de nin mut lak ol du ğu nu id di a et mek, Al lah'ın mad de yi an cak ha yal şek lin de

sa ra bi le ce ği ni dü şün mek, Al lah'ı akıl gi bi so yut bir var lık ola rak gör mek, in san -

da Al lah'tan ay rı bir güç veh met mek, in sa nın is ter se ka de ri ni de ğiş ti re bi le ce ği ni

dü şün mek (hep sin den Al lah'ı ten zih ede riz), za ma nı, me ka nı mut lak zan net mek

gi bi şirk olan inanç lar dan kur tul mak için bu ki tap ta an la tı lan ko nu la rın iyi an la -

şıl ma sı ge re kir. Bu ne den le, "bu ko nu nun ne öne mi var? Ne den her fır sat ta, her

ki ta bı nız da bu ko nu ya yer ve ri yor su nuz?" di yen ler, bu önem li ger çe ği tek rar dü -

şün me li dir ler.  

Tek mut lak var lık Al lah'tır ve Al lah biz bu ki ta bı ya zar ken de, okur ken de,

bu ki tap hak kın da dü şü nür ken de bi zi iz le mek te, gör mek te, işit mek te, giz li mi -

zin giz li si ni bil mek te dir. Al lah, bi zi her yön den sa rıp ku şat mış tır. Ger çek mut -

lak var lık olan Al lah'tır, akıl gi bi gö rün me yen ve so yut olan ise biz kul la rı yız.

Bu ger çek, Al lah'ı se ven ve Al lah'a kul ol du ğu nun far kın da olan bi ri için bü -

yük bir şe ref ve gü zel lik tir. Bu ger çek ten Müs lü man la rın kaç ma sı doğ ru ol maz.

Müs lü man lar, hak ola nı gö nül den ka bul et me li, gör mez den gel me ye ça lı şa rak,

Al lah Ka tın da kü çük düş me me li dir ler. Al lah ina nan kul la rı nı Ku ran'da şöy le

uyar mak ta dır:

Hak kı ba tıl ile ört me yin ve hak kı giz le me yin. (Kal dı ki) siz (ger çe ği) bi li -

yor su nuz. (Ba ka ra Su re si, 42)

Şu nu da unut ma mak ge re kir ki, bu ger çe ğin açık lan ma sı ma ter ya liz min çö -

kü şü ne ve tüm dün ya da ma ne vi ya tın ve gü zel ah la kın ha kim ol ma sı na ve si le

ola cak tır. Bu nu fark eden ma ter ya list çev re ler, bu ger çe ğin açık lan ma sın dan bü -

yük bir ra hat sız lık duy mak ta, fel se fe le ri ni te mel den yı ka ca ğı nı an la dık la rı bu

ger çe ğin in san la ra açık lan ma sı nı en gel le mek için son de re ce gü lünç ve ça re siz -

lik le ri ni gös te ren yol la ra baş vur mak ta dır lar. An cak, bu gün mad de nin ger çe ği

ko nu su tüm açık lı ğı ile or ta ya çık mış tır. Geç miş te sa de ce bir fel se fe ola rak ka lan,

bi lim sel bul gu la rın des tek le mek te ye ter siz kal dı ğı bu ger çek, ça ğı mız da bi lim ta -

ra fın dan açık ça or ta ya kon muş tur. Ör ne ğin Fre de rick Ves ter bu ger çe ği kav ra -

mış bi ri ola rak bu ko nu da şöy le der: 
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Ba zı dü şü nür le rin, 'in san bir ha yal dir, as lın da bü tün ya şa nan lar ge çi ci ve al da tı cı -

dır, bu ev ren bir göl ge dir' şek lin de ki söz le ri gü nü müz de bi lim sel ola rak ka nıt la nı -

yor gi bi dir.52

Ma ter ya list le rin ça ba la rı ar tık bo şu na dır. Bil gi nin bü yük bir hız la tüm dün -

ya ya kı sa za man da ile ti le bil di ği ça ğı mız da, asır lar dır göz ler den ka çır ma ya ça lış -

tık la rı bu bü yük ger çek, bu gün Gu ya na'dan İn gil te re'ye, Ame ri ka'dan En do -

nez ya'ya, Sin ga pur'dan İs veç'e, ma ter ya list le rin ka le le ri olan Rus ya'dan Çin'e,

Kü ba'dan Ar na vut luk'a ka dar her yer de okun mak ta, öğ re nil mek te ve an la tıl -

mak ta dır. Ma ter ya lizm, ta ri hin en bü yük ve en gü rül tü lü çö kü şü ile çök mek te -

dir. Çün kü bu gün an la şıl mış tır ki, mad de nin as lı na hiç bir za man ula şa ma yız.

Mad de ile as la mu ha tap ola ma dı ğı mı za ve ola ma ya ca ğı mı za gö re mad de ci lik

de ola maz.

Ku ran'ın ba zı ayet le rin de işa ret edi len ve bir çok ko nu nun an la şıl ma sı nı da -

ha da ko lay laş tı ran bu önem li ger çe ğin, ma ter ya lizm gi bi ba tıl ve din kar şı tı bir

fel se fe yi yı kı yor ol ma sı çok önem li bir ge liş me dir. Ku ran'da Al lah şöy le bil dir -

mek te dir:

Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar ma da ğın

eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a kar şı) Ni te len di re -

gel dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze. (En bi ya Su re si, 18)

Ayet te de ha ber ve ril di ği gi bi, doğ ru olan ba tı lın üze ri ne atıl dı ğın da, ba tıl

bir inanç olan ma ter ya liz min bey ni olan mad de de yok olup git miş tir. Her han -

gi bir ma ter ya lis tin bu ger çe ği dur dur ma ve ya de ğiş tir me im ka nı da ke sin lik le

yok tur.
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A
şa ğı da ki mek tup lar, da ha ön ce baş ka ki tap lar da ya yın lan mış olan

"Mad de nin Ar dın da ki Sır" ko nu su nu oku yan ki şi ler den gel miş tir.

Söz ko nu su mek tup lar dan sa de ce bu ger çe ği öğ ren dik ten son ra ki

dü şün ce le ri ile il gi li bö lüm ler alın mış tır. 

� Mad de nin ha yal ol ma sı o ka dar bü yük bir olay dır ki bu nu ta rif et mek her -

hal de pek müm kün gö rün mü yor. Me se la: Bir in san ölüp di ri lir se na sıl he ye can du -

yar tah min ede bi lir mi si niz? Ve ya bir in san hiç se bep siz ha va da uç sa, du var dan geç -

se, ay nı an da bir kaç yer de ol sa, ta ri fi müm kün ol ma yan bir he ye can du yar. Fa kat bu

ko nu bu ha ri ka hal ler ile kı yas la na cak gi bi de ğil. Ola ğa nüs tü den se bu du ru mu yi ne

vur gu la mı yor. Ya ni çok ama çok çok aca yip ga rip mi ga rip, fev ka la de he ye can ve ri -

ci den se, ge ne bu ha li an lat maz. Bu, Al lah'ın de rin uç suz bu cak sız sa na tı nın muh te -

şem bir te cel li si. Ama be nim an la ma dı ğım, bu ka dar açık ko lay an la şı lan bir olay, in -

san la rın id ra kin den bun ca se ne na sıl sak lan dı? İn san lık bu nu na sıl fark ede me di?

Yok sa fark eden ler ol du da kor kup, he ye can la nıp, kim se ye söy le me di mi ? Çün kü

ben bir kez oku dum ve he men an la dım. Çün kü çok açık or ta da her şey...

K.H.G./Frank furt

� İn sa nın ak lı nı, haf sa la sı nı şok eden bu bü yük ger çe ği tüm in san lı ğa he men

an lat ma lı yız. Da ha ne bek li yo ruz? Bu, apa çık bir ger çek de ğil mi? Bu nu dün ya ya

he pi miz her tür lü im ka nı kul la na rak he men an la ta lım. İn san lık bu ger çek le Al lah'a

da ha çok yak la şa cak tır. Ben ce bu bü yük ko nu dün ya da ki her şe yi de rin den sar sa cak

bü yük bir ger çek tir. Söy le ye cek baş ka bir söz bu la mı yo rum. Se lam say gı ve sev gi le -

rim le yü ce Al lah'a ema net olun di yo rum. F.E. /An ka ra
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� Ev rim Al dat ma ca sı ki ta bı nın ar ka sın da ki Mad de nin Ar dın da ki Sır bö lü mü -

nü oku dum. Ben bir şey an la ma dım. Ama çok ga rip bir şey. Şu an an lat tı ğım da yi ne

be nim içim de, ben de be nim içim de, bu ne dir? Bu ne müt hiş bir sır. Aca ba in san lar

bu nu ne za man an la ya cak? An la şıl ma ya cak gi bi de de ğil, son de re ce açık bir ger çek.

Ama biz ne den şim di ye ka dar bil mi yor duk? Bu ko nu bü tün in san lar ta ra fın dan an -

la şıl dı ğın da, bi lim de sa yı sız in kı lap olur di ye dü şü nü yo rum. Ben bu du ru ma ne

isim ve re ce ği mi bi le mi yo rum. Şa şır dım, hay ret et tim. Yü ce Al lah'a çok ça şük ret tim.

Her şe yi şim di da ha iyi an lı yo rum. Yal nız baş ka la rı na an la tır ken bi raz zor la nı yo -

rum. Ba zen in san lar bu nu an la mı yor. İş te ben kar şın da du ru yo rum di yor. Hal bu ki

bu nu söy le di ğin de ben onun bey nin de bir gö rün tü yüm. O be ni dı şa rı da sa nı yor.

Şim di sa de ce de rin hay re ti mi na sıl da ha iyi an la ta bi li rim di ye dü şü nü yo rum. Bu ko -

nu da ye ni ki tap la rı nı zı bek li yo rum. Özel lik le gün cel ha yat tan ör nek ler olur sa, bun -

la rı baş ka la rı na da ha ra hat an la ta bi li riz. S.K. /Muğ la

� Sa yın Ha run Yah ya Bey ba zı ki tap la rı nız da iş le di ği niz Mad de nin Ar dın da ki

Sır ko nu su nu de fa lar ca oku dum. Ke sin ka naa tim mad de ger çek ten ha yal dir. Fa kat

bu çok müt hiş bir şey, ha ya tın rü ya gi bi ol ma sı, be ni ola ğa nüs tü et ki le di. Fa kat mad -

de nin as lıy la mu ha tap olu yor mu şuz gi bi gö rü nü mü ve ba na ait in san da uyan dır dı -

ğı his ler o ka dar inan dı rı cı ki ço ğun luk la san ki ger çek miş gi bi ya şı yo rum. Fa kat bu

ko nu yu bir an dü şün dü ğüm de mad de nin ha yal ol du ğu nu, he men açık ça his se di yo -

rum. Fa kat ger çek ten çok inan dı rı cı. Ha li me gü lü yo rum. Ba zen bir şe ye kı zı yo rum,

se si mi yük sel ti yo rum. Son ra bey nim de ki gö rün tü ye ba ğır dı ğı mı ha tır la yın ca çok

mah çup olu yo rum. İn sa nın ne ka dar hay ret ve ri ci bir ya ra tı lı şı var. Mad di ola rak

his se di yor muş zan nı o ka dar güç lü ki bil me yen bir in sa nın ak si ni dü şün me si im -

kan sız. Ba zen bo ğaz man za ra sı nı sey re di yo rum. Kar şı ya geç mek ne ka dar vak ti mi

alır di yo rum. Çok uzak yer le re ba kı yo rum. Son ra dü şü nü yo rum. En uzak san dı ğım

yer yi ne be nim içim de, bey ni min için de, ya ni gö rün tü olan bey ni min için de. İn san

ola ğa nüs tü bir var lık. Al lah in sa nı o ka dar muh te şem bir ilim le ya rat mış ki na sıl ta -

rif ede yim, ne söy le ye yim han gi izah la bu nu an la ta bi li rim tam bi le mi yo rum. An cak

şu nu di ye bi li rim. Bi zi bu bü yük ilim den ha ber dar et ti ği niz için Al lah siz den ve ça -

lış ma la rı nız dan ra zı olur in şa Al lah. E.M. /İs tan bul

� Ev rim Al dat ma ca sı ki ta bı nın ar ka kıs mın da ki mad de nin ar dın da ki sır la il gi li
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iza hı nı zı me rak ve he ye can la oku dum. Ön ce teo rik ola rak an la dım, ama pra tik te

pek an la ya ma dım. Son ra bir ara dü şü nür ken kas te di le ni ani den an la dım. Şok de re -

ce sin de he ye ca na ka pıl dım. 'Aman Al lah'ım bu akıl al maz bir olay' de dim. Bu hiç

ak lı mın ucun dan da hi geç me yen bir du rum. Ha yat rü ya gi bi dir der ler di. Ben onu

bir ben zet me ola rak an lar dım. Ama onu söy le yen ler de ha ki ki an la mın da söy le mi -

yor lar ger çi, ben zet me ola rak söy lü yor lar. Bu nun ger çek ol du ğu nu bil se ler kim bi lir

ne ya par lar? Ola ğa nüs tü bir du rum var. Fa kat ki ta bı oku yan her kes çok sa kin. Aca -

ba tam ola rak an la ma dı lar mı di ye dü şü nü yo rum. Böy le bir du rum da na sıl sa kin

olu nur? Ben ölü mü, ahi re ti, ye ni den ya ra tı lı şı, cen net ha ya tı nı, her şe yi şim di çok da -

ha iyi an la dım. Al lah Ku ran'da "si zi ye ni den ya rat mak Bi zim için çok ko lay" di yor.

Şim di ka fam da her şey net leş ti. Bu ko nu yu an lat tı ğım ki şi ler, bu ko nu yu bi raz zor

an lı yor lar. Da ha pra tik ve ko lay na sıl an la ta bi li rim? Bir de bu ko nu yu an lat tı ğım ba -

zı ki şi ler aşı rı he ye can lan dı. Aca ba ben doğ ru dan an lat mak la ha ta mı edi yo rum?

Da ha ön ce Al lah sev gi si, Al lah'ın Rah man ve Ra him ol du ğu nu, in san la rın en iyi ye

ulaş ma la rı nı, en iyi şe kil de ya şa ma la rı nı is te di ği ni an lat sam da ha mı iyi olur, si zin

gö rü şü nüz ne dir? Ş.U. /Edir ne

� İl ko kul dan iti ba ren bü tün du yu la rın be yin de oluş tu ğu biz le re her za man an -

la tıl mış tı. Çok iyi bil di ğim bir ger çek ti. Bi yo lo ji sı nav la rın da kaç ke re de tay lı izah et -

mi şim dir. Fa kat bir tür lü ola yın ger çek yü zü nü gö re me dim. Gö rün tü be yin de olu -

şu yor, di yor dum. Ama mad de dı şa rı da ben den uzak ta du rur. O ora da dır, ben de

gö rü rüm. Hat ta gö rün tü nün gö zü mün ol du ğu yer de oluş tu ğu, bir de bey nim de

oluş tu ğu, ay rı ca mad de nin var lı ğı açık, iş te ile ri de du ru yor, gi bi kar ma ka rı şık bir

man tı ğım var dı. As lı na ba kar sa nız faz la da dü şün me miş tim. Oy sa mad de tek yer de

gö rü lü yor. Ken di si ni de mad de yi de ay nı yer de gö rü yo rum. San ki in ce bir per de nin

üze rin de yim ama sey re den san ki boş luk, ru hun ne ol du ğu an la şı la cak bir şey de ğil.

Ama her şe yi al gı la yan bir güç, hac mi ağır lı ğı yo ğun lu ğu ol ma yan, hiç lik olan ama

beş du yu yu al gı la yan bir şu ur. Bu ko nu da da ha de tay lı bir ki tap yaz ma yı dü şü nü -

yor mu su nuz? Bir de ki tap la rı nız bi zim il çe miz de sa tıl mı yor bu nu ya yı ne vi ne bil -

dir mem ye ter li mi? Say gı ve sev gi le ri mi su nu yor ba şa rı lar di li yo rum. Y.C. /Kay se ri

� ... Ben bu ko nu yu ba zı ar ka daş la rı ma an lat tım. Üni ver si te me zu nu çok ka li te -

li ço cuk lar, yal nız ba zı ar ka daş la rım hiç bir şe kil de bu ko nu yu kav ra ya mı yor lar.

"Olur mu iş te sen kar şım da sın, ta mam bey nim de gö rün tün olu şu yor ola bi lir. Ama
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sen iş te bur da sın." di ye eli mi om zu ma do kun du ru yor. Bu ko nuş ma ve ha re ke ti nin

onun bey nin de oluş tu ğu nu be lir ti yo rum. Hat ta be yi ne gi den si nir ke sil se be ni gö re -

mez sin; do kun ma his sin de kay bo lur di yo rum. Yi ne an la mı yor. Bu an la ma ma ba na

'be lir le yi ci me ta fi zik bir ger çe ğin or ta ya çı kı şı' gi bi ge li yor. Çün kü bir şe kil de bu ger -

çe ği kav ra ya mı yor. Bu ko nu yu il ko kul da son sı nıf ta oku yan ye ğe ni me an lat tım he -

men an la dı. Bu nu an la ma yan in san lar, özel ola rak kav ra ma la rı en gel len miş in san lar

ola bi lir mi aca ba? di yo rum. Ya ni 'be ne sa hip de ğil ler mi aca ba?' di ye dü şü nü yo rum.

Böy le bir şey müm kün mü? Ku ran'da gö zü ku la ğı ka pa lı in san lar dan bah se di li yor.

Ba zı in san lar da gör me işit me şu u ru ol ma ya bi lir mi? Bu ko nu la rı bir mek tu bu nuz da

ve ya ki ta bı nı zın ye ni bas kı sın da be lir te bi lir mi si niz? Şim di den te şek kür ede rim.

Say gı la rım la. E.A. /İs tan bul

� Sa yın Ha run Yah ya, ben fel se fe ye ol duk ça me rak lı yım dır. Bu ne den le

mad de nin ar dın da ki sır ko nu su nu bü yük bir me rak la oku dum. Mad de nin ha yal

ol ma sı dün ya ta ri hi için de bir çok kez açık lan mış. Fa kat in san la rı mad de nin as lı -

nı gör dük le ri ne da ir ik na edi ci al gı la rın net li ği kar şı sın da bi raz da faz la dü şün -

me ye va kit ayır ma dık la rın dan ol sa ge rek bu apa çık ha ki ka ti fark ede me miş ler -

dir. Fa kat gü nü müz de bu ko lay ger çe ği çok ra hat an la ya bi le cek le ri im kan la ra

ka vuş muş lar dır. Gö zün ge nel ya pı sı, gö rün tü yü bey ne gö tü ren si nir ler, be yin de -

ki gör me mer ke zi ve bu na ben zer il mi de tay la rın mik ro dü zey de in ce len me si ve

açık lan ma sı bu ko nu nun an la şıl ma sı nı ko lay laş tır mış tır. Ay rı ca iza fi fi zi ğin ge -

liş me si, üç bo yut lu film ler, tv, vi de o, vs. tek nik im kan lar da bu ko nu da ör nek le -

me yap ma ko lay lı ğı sağ la mış tır. Be nim ka na ati me gö re bu yüz yıl da bu ko nu

tüm bi lim dün ya sı na ha kim ola cak tır. Si zin de bil di ği niz gi bi, ku an tum fi zi ği za -

ten ba ğı ra ba ğı ra bu ger çe ği an lat mak ta dır. Ta bi ba zı in san lar bu bü yük ger çek

kar şı sın da ço cuk gi bi ür kün tü ye ka pıl maz sa ve dün ya sev gi si nin mec bu ri kı rı lı -

şı nın acı sı nı bas tı ra bi lir se bu da ha da ko lay ola cak umu dun da yım. Fa kat böy le

açık bir ger çek ten kaç mak, ba şı nı ku ma sok mak, an la ma maz lık tan gel mek in san

onu ru na ya kı şa cak bir ta vır ol maz di ye dü şü nü yo rum. Yaz mak is te di ğim çok

şey var fa kat vak ti ni zi al mak is te mi yo rum. Sağ lık lı gü zel gün ler di le rim. Hoş ça -

ka lın. T.E. /Rich mond

� Mad de nin ha yal ol du ğu nu tv, rad yo ve ga ze te ler hal ka ne den açık la mı yor?

Bu ke sin bir ger çek ve ya bir TV açık otu ru mun da ve ya şu bü yük tar tış ma prog ram -

238 HA YA LİN Dİ ĞER ADI: MAD DE

Ha run Yah ya



la rın dan bi rin de bu ko nu Tür ki ye'nin ile ri ge len bi lim adam la rın ca de ğer len di ril me -

li. Ak si ni id di a eden bir ki şi çık sa çok me rak edi yo rum, ne der aca ba. Bu ko nu yu hiç

an la ya ma yan bir kaç ki şi nin izah la rı nı duy muş ve hay ret et miş tim. Kos ko ca in san lar

bu ka dar açık olan bir ger çe ği na sıl kav ra ya maz di ye. Yi ne böy le va ka lar çı ka bi lir.

Fa kat bu nun de ğer len di ril me si ni mil let ya par. Hem ib ret alır, hem de bu ko nu yu

kav ra ma yan la rın man tı ğı nı da, da ha doğ ru su man tık sız lı ğı nı da öğ ren miş olur. Be -

nim ka naa tim bu ko nu İs lam di nin de çok önem li bir ko nu. Ehem mi ye ti nin önü müz -

de ki gün ler de da ha çok an la şı la ca ğı nı umu yo rum... K. İ. /Sam sun

�Mad de yi ta ri fi niz be ni çok et ki le di. Bu ko nu in san ak lı nı aşı yor. Tam an la şı la -

cak bir şey de ğil. Öy le ga rip ki me se la bu yaz dı ğım mek tup bir gö rün tü. Gö rün tü,

gö rün tü ile gö rü şü yor ve ko nu şu yor. As lın da ger çek ten çok şa şır tı cı bir du rum.

Ben ce bu ko nu yu oku yan her kes bu müt hiş ger çe ği fark edi yor... W.B.F. /İn gil te re

� Ki ta bı nı zın ar ka sın da ki mad de nin sır rı ile il gi li bö lü mü oku du ğum dan be ri

ha ya ta ba kış açım de ğiş ti. Me se la ge çen gün iş te tam bi ri ne si nir le nip ba ğı ra cak tım,

son ra ak lı ma gel di her şe yi bey ni min için de gör dü ğüm. He men sa kin leş tim, kı za cak -

lı ğım da kal ma dı. Bu ba na Türk fil mi sey re den yaş lı bir ka dı nın, kö tü rol de ki oyun -

cu ya si nir le ni şi gi bi ge li yor. Ben de böy le de rin bir de ği şim oluş tu ran ger çek le ri ben -

ce da ha ge niş kit le le re an lat ma lı ve bu nun için ay rı bir ki tap çı kar ma lı sı nız. Eğer

böy le bir ki tap çı kar tır sa nız lüt fen ba na da ha ber ve rir mi si niz? M. V. /Ay dın

� Mad de nin Ar dın da ki Sır ya zı nı zı oku dum. Her şey ger çek ten bey ni min için -

de mi olu şu yor? Bey ni min de bir gö rün tü ol ma sı ge rek mez mi? Asıl an la ma dı ğım

şu, bu nun okul da, te le viz yon da her yer de in san la ra an la tıl ma sı la zım. Ben bu ko nu

ile il gi li da ha faz la de tay öğ ren mek is ti yo rum. Bu nun için ne ya pa bi li rim? Ba na yar -

dım cı olur sa nız çok se vi ni rim. K. B. /An tal ya

� Ben göz dok to ru yum. Ge çen gün bir has tam na sıl gör dü ğü müz ile il gi li so ru -

lar sor du. İlk baş ta sor duk la rı tek nik so ru lar dı, an cak da ha son ra ger çek ten dü şün -

me me se bep olan so ru lar sor du; bey ni mi zin için de olu şan gö rün tü yü gö ren kim dir

gi bi. Açık ça sı çok et ki len dim. Ben Al lah'a ve ru hun var lı ğı na ina nan bir in sa nım, an -

cak ru hun var lı ğı nı bu ka dar bi lim sel ve açık bir yol la açık la mak, ken di uz man lık

ala nım ol ma sı na rağ men ak lı ma gel me miş ti. İn ter net say fa nız dan, bu ko nu hak kın -

da ki ya zı nı zı oku dum. Bu ko nu da tav si ye ede ce ği niz baş ka kay nak lar ve ya si zin
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baş ka ese ri niz var mı? Ya ban cı bir kay nak da ola bi lir. Ger çek ten öğ ren me ye, araş tır -

ma ya ve dü şün me ye de ğe cek çok önem li bir ko nu ol du ğu nu dü şü nü yo rum. An la tı -

lan lar in sa nın dü şün ce uf ku nu ge niş let mek le kal mı yor, ha ya tın da ki bir çok şe yi sor -

gu la ma sı na ne den olu yor. Ha ki ka ten önem li. F.N.G. /Es ki şe hir

�Dün "MAD DE NIN AR DIN DA KI SIR"' CD'si ni iz le dim. Ken di ka fam da an la -

ma ya ça lış tım ve ya an la dı ğı mı san dım. Ce vap ara dı ğım ba zı so ru lar var. Ba na lüt -

fen yar dım cı olun. M.H. /İz mir

�Mad de nin Ar dın da ki Sır ad lı ya zı yı oku du ğum da her şe yin be nim için ha zır -

lan mış bir se nar yo ol du ğu nu dü şün düm. Ka fa nız da net leş me si için Tru man Show

ve ya Mat rix isim li film de ki gi bi his set tim ken di mi. Be nim için ta sar lan mış bir ma ki -

na nın için de ya şı yor mu şum gi bi gel di. Ko nu yu bu şe kil de ina na rak dü şün dü ğüm -

de ken di mi fark lı hal ler için de bul dum. Bu ko nu yu şim di ye ka dar kim se nin an lat -

ma dı ğı de rin lik te an lat mış sı nız. E.H. /To ron to

� ... Bu ara da Mad de nin Ar dın da ki Sır ad lı vi de o ka se ti ni zin bir bö lü mü nü sey -

ret tim. Ko nu ga yet gü zel bir şe kil de açık lan mış, fa kat bu ger çe ği an la tır ken sa nı yo -

rum da ha çok ör nek le re ih ti ya cı mız ola cak. Bel ge sel de ve ri len ör nek ler ke sin lik le ye -

ter li fa kat özel lik le gün de lik ha yat tan bi raz da ha ör nek ler, ye ni kop ya la rın da yer alır -

sa ken di açı mız dan bu ger çe ğin an la şıl ma sı ve de an la tıl ma sı da ha ko lay olur dü şün -

ce sin de yim. Çün kü bu ko nu yu in san lar ge rek ti ği gi bi yo rum la ya mı yor lar ve yan lış

fi kir ler öne sü rü yor lar. Bu nun önü ne ge çe bil mek için mev cut ör nek le re bi raz da ha

ba sit ör nek le rin tak vi ye edil me si ka nım ca çok da ha fay da lı olur. Ş. G. /İs tan bul

� Mad de sel dün ya ya ve ha ya ta ba kış açı mı kö kün den de ğiş tir di. Ha yat, çev -

rem ve in san lar ar tık be nim için hiç es ki si gi bi de ğil. Ger çek le ri öğ ren dik çe ba zı şey -

ler den so ğu ma ya baş la dım, bi raz da içi me dö nüp, dü şün me ye baş la dım. Bi le mi yo -

rum bu doğ ru mu? Ama bir yan dan da ken di mi da ha hu zur lu, gü ven li ve mut lu da

his se di yo rum. İn san la rın yap tık la rı, söz le ri çok ba si ti me gi di yor. Bu ya şa dık la rı mı

an la ya bi le cek ve din le ye bi le cek bi ri le ri ni arı yo rum. Siz ler den ba na her za man ki gi bi

bu çok önem li ko nu da da yar dım et me ni zi is ti yo rum. Çün kü boş ye re ya şa mak, boş

ye re olay la ra üzül mek is te mi yo rum. K.U. /Te kir dağ
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Mad de nin Ger çe ği Ko nu sun da So ru lar
Yö nel ti len Bi lim Adam la rı nın Ba zı Yo rum la rı

� E-ma il me sa jı nız ve son de re ce il ginç içe ri ği için çok te şek kür ede rim. So -

ru la rı nı zı çok il gi çe ki ci bul dum ve şu nu söy le me li yim ki on la rı oku mak la çok

faz la şey öğ ren dim. Ba na yaz dı ğı nız için te şek kür ede rim ve so ru la rı nı zı bu

alan da ça lış ma la rı olan bi lim ada mı ar ka daş la rım la pay la şa ca ğım. On la rın ce -

vap la rı nın ne ola ca ğı nı  me rak edi yo rum. En iyi di lek le rim le ve ba na yaz dı ğı nız

için tek rar te şek kür ede rim. Ko fi Opo ku

� Bü tün so ru la rı nız ve göz lem le ri niz son de re ce de rin ve tam he de fe yö ne -

lik! Bun lar ta rih bo yun ca so rul muş so ru lar an cak he nüz ta ma men çö zül müş de -

ğil ler. As lın da eğer  araş tır ma cı lar si zin ka dar bu so ru la rın ce vap la rı nı ara ma ko -

nu su ile il gi len se ler di, nö ro bi yo lo ji ve psi ko lo ji, hat ta fel se fe bü yük bir ge liş me

gös te rir di. 13. so ru nuz da ba zı in san la rın bu ger çe ğin tar tı şıl ma sın dan bü yük bir

kor ku duy duk la rı nı be lirt miş si niz. Bu tes pi ti niz de hak lı sı nız. Dün ya yı en doğ ru

şek liy le gör dü ğü nüz de, onu ta nım la dı ğı nız ha li çok çok kor ku tu cu dur. An cak

ger çek çok kor ku tu cu da ol sa, her za man için öğ ren me ye de ğer... Siz bu so ru lar -

dan gö rül dü ğü gi bi çok akıl lı ve de rin dü şü nen bir in san sı nız. Bir çok in san ne -

den bah set ti ği ni zi an la ma dı ğın da sa kın şa şır ma yın, hat ta ko nu sun da uz man fel -

se fe ci ler bi le bu ko nu la rı an la ma ya bi lir ler. Ça lış ma la rı nız da ba şa rı lar di le rim.

Prof. Ste ve Le har

� Yüz yıl lar dır  fel se fe ci le ri meş gul eden so ru lar sor muş su nuz... Biz bir sü -

per bil gi sa ya rın için de sa nal bir dün ya da da ya şı yor ola bi li riz ve böy le bir du -

rum da hiç bir za man far kı an la ya ma yız; ay nı The Mat rix ve Tron isim li film ler de

ol du ğu gi bi. Do ğa ka nun la rı da bu prog ra mın bir par ça sı ol du ğu tak dir de, ger -

çek le ha yal ara sın da ki far kı as la söy le ye me yiz, çün kü ara da bir fark ol maz. Bir -

çok in san bun la rı dü şün mek ten kor kar çün kü ra hat la rı na ge len dün ya gö rüş le ri -

ni teh dit et ti ği ni dü şü nür ler. Jon Ro land (Van gu ard Araş tır ma Ens ti tü sü Ku ru -

cu su ve Baş ka nı)
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Ad nan Ok tar
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arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddet-

mek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış

bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız mad-

delerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılar-

da çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle

ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 450 milyona yakın

fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlı-

ları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün

evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propagan-

da, 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 dün-

yasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen

yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tara-

fından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleon-

toloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in

geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıkla-

maktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vardır.

D

EVRİM YANLGISI
EK BÖLÜM
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Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski

Yunan'a kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı

olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.

Teoriyi bilim dünyasının günde-

mine sokan en önemli gelişme,

Charles Darwin'in 1859 yılın-

da yayınlanan Türlerin

Kökeni adlı kitabıydı.

Darwin bu kitapta dünya

üzerindeki farklı canlı türle-

rini Allah'ın ayrı ayrı

yarattığı gerçeğine ken-

dince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına

göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve

zaman içinde küçük deği-

şimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel

bul gu ya da yan mı yor du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man -

tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş -

lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın -

da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor -

du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in

umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız

bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le -

ne bi lir:



246 HAYALİN DİĞER ADI: MADDE

Harun Yahya

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık -

la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim -

leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab -

lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

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

önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden

geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca

kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim

gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı,

teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia

edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edi-

len o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir

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.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta -

ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya

ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö -

cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın

bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li
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bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu

ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne

bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki

kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı

göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu şa -

bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin

ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da

var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra -

bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox,

Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel

Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu -

nu cu la rı, Pas te ur'ün

bul gu la rı na kar şı

uzun sü re di ren di ler.

An cak ge li şen bi lim,

can lı hüc re si nin

kar ma şık ya pı -

sı nı or ta ya çı -

kar dık ça, ha -

ya tın ken di li -

ğin den olu şa -

bi le ce ği id di -

ası nın ge çer -

siz li ği da ha

da açık ha le

gel di. 
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20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus

bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir -

ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat

et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin

şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim

te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır."

(Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications,

1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü -

me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü,

Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di.

Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney

dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin

ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin

ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek

dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl -

lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evidence on

Evolution of Early Atmosphere and Life",

Bulletin of the American Meteorological

Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra

Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at mos fer

or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et -

ti. (Stanley Miller, Molecular

Evolution of Life: Current Status of

the Prebiotic Synthesis of Small

Molecules, 1986, s. 7.)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu

açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca
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yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba -

şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego

Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim -

ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi -

sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir

ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul

eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır -

ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de

sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül -

me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız:

Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı?

(Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s.

40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır.

Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında

bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait

tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılar-

la açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya

bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza

girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir

tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak

"0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluş-

En son ev rim ci kay nak la rın da
ka bul et ti ği gi bi, ha ya tın kö ke ni,
ha la ev rim te ori si için son derece
bü yük bir aç maz dır. 

Adnan Oktar
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ma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek

bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir.

Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için

proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan pro-

tein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için

DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli

görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve

tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmek-

tedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil -

gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik

bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -

zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.

Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki -

si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den

oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni -

ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si -

nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola -

rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol -

ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san,

ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı -
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler -
den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re -
ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le -
ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü -
lü, bu nun bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı
mo le kü lün fark lı di zi li min den olu şan bir
tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da
can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin
şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö -
kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik
bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta -
dır. El bet te böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil -
gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim de ge -
çer siz kıl mak ta dır.

ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Leslie E. Orgel, The

Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya

çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir.

Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça

geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev -

rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir

ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is -

min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le -
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si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün -

ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik

sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma,

ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö -

nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce

sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad -

lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon

hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The

Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,

1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö -

ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce -

vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La -

marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik -

le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu -

cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar

cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça -

ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -

ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra

dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:

The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le

ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak -

ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı -

na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor -

du.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na

"fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin -

de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan

bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bil-

melerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların,

kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyon-

lara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu

iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek var-

dır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlıla-

ra 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:
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anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın -
dan be ri si nek le ri mu tas yo -
na uğ ra ta rak, fay da lı mu tas -
yon ör ne ği oluş tur ma ya ça -
lış tı lar. An cak on  yıl lar ca
sü ren bu ça ba la rın so nu -
cun da el de edi len tek so -
nuç, sa kat, has ta lık lı ve ku -
sur lu si nek ler ol du. En
solda, nor mal bir mey ve si -
ne ği nin ka fa sı ve sağ da
mu tas yo na uğ ra mış di ğer
bir mey ve si ne ği.

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey -

da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas -

yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir.

Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi -

le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir

kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir -

me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le

et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir.

(Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,

Harvard University Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren

mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö -

rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter -

di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge -

ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser -

dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz.

Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey

ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı -

ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de -

nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.
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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

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 yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yan-

dan 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 inan-

dıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayı-

larının 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 te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe -

şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın

ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Charles

Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yaz-

mıştı:
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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 yerin-

de? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayıla-

mayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin

her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

(Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da

hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast -

la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul -

gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den -

bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci

ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu -

şan grup lar gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil

Record", Proceedings of the British Geological Association, c. 87,

1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for -

mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar -

win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la -

rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den

ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık -

ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -

rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek

ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü -
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon
yıllıktır. Günümüzde
yaşayan timsahlardan
hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu mene
balığı fosili 54 - 37 milyon yıl-
lıktır.Bu 50 milyon yıllık çınar

yaprağı fosili ABD çıkarıl-
mıştır. 50 milyon yıldır çınar
yaprakları hiç değişmemiş ,
evrim geçirmemiştir.



Buğday Biti
Dö nem: Se no zo ik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 25 mil yon yıl

Ringa Balığı
Dö nem: Senozoik za man,
Eosen dö nemi
Yaş: 54-37 mil yon yıl

Yavru Tavşan
Dö nem: Senozoik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 30 mil yon yıl

Harun Yahya
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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

Fosil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin önün de  çok bü yük bir en gel dir. Çün kü bu ka yıt lar,
can lı tür le ri nin, ara la rın da hiç bir ev rim sel ge çiş for mu bu lun ma dan, bir an da ve ek -
sik siz ya pı la rıy la or ta ya çık tık la rı nı gösterir. Bu ger çek, tür le rin ay rı ay rı ya ra tıl dık la -
rı nın is pa tı dır. 

Adnan Oktar
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kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol -

ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di -

le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na

gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or -

ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra -

tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New

York: Pantheon Books, 1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar -

win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce

başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara

form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senar-

yoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger -

çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord

Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün -

ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı

çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir

may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık -

la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in

Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -
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san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra -

lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo -

sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma

ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki

ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem -

li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir

ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current

Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa -

pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı

ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı,

Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le -

rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker,

Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New

York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3,

Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -

dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo

sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Time,

Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın

ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to -

log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın,

Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -

nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki,

bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı -

laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J.

Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım

"ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da
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Eğer Dar wi nist le rin mu tas yon lar la de ği şim ve
ge li şim id di ası doğ ru ol say dı, fo sil ka yıt la rın da
üç be yin li, çift omur lu, çok göz lü, iki bu run lu, 6-
7 par mak lı gi bi gö rü nü mü son de re ce ga rip can -
lı la rın iz le ri ne rast lan ma sı ge re kir di. An cak 150
yıl dır ya pı lan araş tır ma lar ne ti ce sin de böy le ga -
rip bir var lı ğın fo si li ne hiç rast lan mamış tır. 

Ev rim te ori si, can lı la rın mu tas yon la rın et ki siy le baş ka baş -

ka can lı la ra dö nüş tü ğü nü id dia eder. Oy sa bu nun bü -

yük bir al dat ma ca ol du ğu nu mo dern bi lim tüm açık -

lı ğıy la or ta ya koy muş tur. 

Her şey den ön ce eğer can lı lar baş ka can lı la ra

dö nüş tüy se, dö nüş me ev re sin de çok sa yı da ara

can lı var ol ma lı, yer yü zü nün dört bir ya nı ev rim -

leş me aşa ma sın da ki can lı la rın fo sil le riy le (ara fo -

sil ler le) do lu ol ma lı dır. Oy sa bu gü ne ka dar çı ka rıl -

mış olan 300 mil yo na ya kın fo sil lin ta ma mı bu gün

de bil di ği miz tam ve ek sik siz can lı la ra ait tir. Ev rim ol -

say dı, yer yü zü mil yar lar ca ara can lı ya ait fo sil ile do lu ol ma -

lıy dı. Üs te lik sa yı sı mil yon la rı bu lan bu can lı la rın mu tas yon la rın et ki le ri

ne de niy le son de re ce anor mal var lık lar ol ma la rı ge re kir di. 

Ev rim ci le rin id di ası na gö re tüm or gan lar te sa dü fen mey da na gel -

miş mu tas yon lar so nu cu oluş muş tur. İş lev le ri nin ge liş me si aşa -

ma sın da anor mal ya pı ya sa hip bir or gan de fa lar ca mu tas yo na

ma ruz kal mış, her se fe rin de anor mal bir hal den baş ka bir anor -

mal ha le sa hip ol muş tur.  Bu id di aya gö re ye ral tın da her aşa ma -

sı ay rı anor mal lik le re sa hip bu ya pı lar dan mil yon lar ca sı nın bu lun -

ma sı ge re kir di. Ama tek bir ta ne bi le yok tur. 
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İki, üç, dört, beş baş lı in san lar, bö cek ler gi bi yüz ler ce gö ze sa hip, bir çok ko lu olan ve hat ta 2-

3 met re lik kol la rı olan ve bu tarz da anor mal lik le re sa hip pek çok in san fo si li bu lun ma yıl dı. Ay nı

bu şe kil de her can lı ve bit ki için de anor mal ör nek ler ol ma sı ge re kir de. Bü tün de niz hay van la rı -

nın da ara fo sil le ri nin son de re ce anor mal var lık la ra dö nüş me si ge re kir di. An cak bun lar dan da

tek bir ta ne bi le yok tur. Fo sil le ri bu lu nan mil yon lar ca ör ne ğin hep si nor mal can lı la ra ait tir.

Bu ger çek, ev rim te ori si nin çö kü şü nün açık bir ifa de si dir. 150 se ne dir bu lu nan her fo si lin ev ri mi

ya lan la ma sı na rağ men ha la "bir gün bu lu nur" umu duy la bu te ori yi sa vun mak akıl sa hi bi bir in -

sa nın ya pa ca ğı şey de ğil dir. Ara dan 150 se ne geç ti, dün ya da ka zıl ma dık fo sil ya ta ğı kal ma dı,

mil yar lar ca do lar har can dı ama Dar win'in ön gör dü ğü ara can lı la ra ait fo sil ler bu lun ma dı. Dar wi -

niz min de lil ola rak kul la na bi le ce ği tek bir ara fo sil yok tur. Bu na kar şı "Ya ra tı lış Ger çe ği"ni gös -

teren mil yon lar ca "yaşayan fosil" bulun mak tadır.
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yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi -

lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in -

ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya -

pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc -

ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in -

sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na

ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi -

lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel -

pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir.

Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -

man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve

bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le

açık lar:

İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka lın -
tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile may mun -
lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu gös ter me kte -
dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek dı şı bir ta -
kım çi zim ve ma ket le re umut bağ la mış lar dır. Fo sil ka -
lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha -
ya li ya rı may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A
H T E
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Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa -

yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri -

hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne

ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka -

bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory

Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta -

kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma -

la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz

ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın

bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do la -

yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek

ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer

can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya -

pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di -

ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril -

sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya -

lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me -

dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu -

nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den

bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu

ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril -

le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le -

ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve
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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 bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı -
ka ra ma ya cak lar dır. 
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nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz -

man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca,

hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı -

lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o

va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı,

ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri,

zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma -

tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus

kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı

tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu

can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar.

Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka

ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı

bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak

Yüce        Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu

ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa -

ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak

dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö -

nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük

bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de -

ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü -

ne lim:
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Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık,

ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir

yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret -

mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no -

lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu

an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal -

dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö -

rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze

dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği

en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100

yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça -

lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul -

mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım -

lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın,
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bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve

ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir

gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te -

si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün

gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz -

yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör -

mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu -

la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü -

ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da

da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma -

nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da

du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve

bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin -

ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te -

sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen

olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak,

çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta

ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da

bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen

gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger -

çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de

ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey -

nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses

ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık

bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la

bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim

ol du ğu gö rü le cek tir.
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Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor -

sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci -

haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem -

le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de

ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net -

lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti -

nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka

se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü -

zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı -

nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce

net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu

gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu

al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik
sin ya li ne dö nü şe rek be yin de bir
et ki oluş tu rur lar. Gö rü yo rum der -

ken, as lın da zih ni miz de ki elekt -
rik sin yal le ri nin et ki si ni sey re -
de riz. Beyin ışığa kapalıdır.
Yani beynin içi kapkaranlıktır,
ışık beynin bulunduğu yere
kadar giremez. Görüntü mer-
kezi denilen yer kapkaranlık,

ışığın asla ulaşmadığı,
belki de hiç karşılaşmadı-

ğınız kadar karanlık bir
yerdir. Ancak siz bu

zifiri karanlıkta ışık-
lı, pırıl pırıl bir

dünyayı seyre-
dersiniz.
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göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak

gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek

da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 

Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş -

la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elek-

t rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la -

rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su -

nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya -

maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola -

rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al -

gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re -

le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu

zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek -

te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü -

yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la -

rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, 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. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke -

ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la -
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rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara

form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim

te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni -

te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce,

bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min

gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni

"bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den

as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter -

ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri -

le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü

bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le -

won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et -

mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil -

miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir

açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de -

ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün -

ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav -

ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re

de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Richard

Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of

Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.)

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-
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dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam

etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla

sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillen-

diren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin

et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi -

lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori -

si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bun-

ların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan pro-

fesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamla-

rının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra

ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar.

Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültür-

lü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en

büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü,

dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve man-

tıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde

çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç

veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe hal-

kının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yap-

tıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından

yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir kör-
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lüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlık-

tır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark

et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü -

hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap

on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu -

nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay -

van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar -

dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan -

ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü -

len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in -

san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü -

nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir

du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma -

lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak

dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani

bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve

şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun

olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks

sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü -

yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve

Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as),

Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin
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bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz.

Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet -

le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni

bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir

si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 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  "uydurdukları-

nı yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve -

rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la -

yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta

ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş -

müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl
al maz sa gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır.
Dar wi nist ler te sa düf le ri ve can sız şu ur suz atom la rı cahilce adeta ya ra tı cı güç
ola rak ka bul eder ler hat ta bu batıl inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.
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Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek

etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşıl-

ması 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 iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü

bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60

yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha

sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın

gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,

ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den

bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be -

lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le

kar şı la ya cak tır. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom,

Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar

"te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün -

ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım -

la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da

in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın

sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve

şaş kın lık la dü şün mek te dir.



Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka

bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)
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