- Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu
teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r. Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n
varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuﬂkuya
düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek
çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.
- Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaﬂamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir ﬂüphe
veya soru iﬂareti b›rakmayacak ﬂekilde aç›klanmaktad›r.
- Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmiﬂe herkes
taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r
sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
- Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karﬂ›l›kl› bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
- Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na
katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n
di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teﬂvik edilmesidir.
- Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri taﬂ›yan ve okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve
siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
- Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara dayal›
izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren
ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›ﬂt›r.
Birinci Bask›: Haziran, 2003 / ‹kinci Bask›: Ocak, 2008 / Üçüncü Bask›: Haziran, 2008
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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini
Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›.
Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan
karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir kü lliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile
çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden iki
peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber
edinmiﬂtir. Bu suretle, inkarc› düﬂünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak
susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir
hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü
söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n
varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n›
gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar
dünyan›n daha pek
çok ülkesinde

be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,
Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli,
S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n
olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek
çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve
ilmi yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz
edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi
biçimde düﬂünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve
felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup
olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok önemli bir
hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa,
Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak
oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n,
insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha
fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde
çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.
yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.
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on birkaç senedir gösterimde olan pek çok filme
bakt›¤›m›zda, senaryolar›nda iﬂlenen ortak konulardan biri dikkatimizi çekmektedir. Bu filmlerde
gerçek olarak kabul edilen, varl›¤›na mutlak olarak inan›lan dünya hayat› sorgulanmakta; rüyalarda oluﬂan ya da simülasyon gibi yapay sinyallerle oluﬂturulan ortamlar›n ne kadar gerçekçi
olabilece¤i vurgulanmaktad›r.
Matrix (The Matrix), Matrix 2 (The Matrix
Reloaded), 13. Kat (The Thirteenth Floor), Haﬂin
Krall›k (Harsh Realm), Vanilya Gökyüzü (Vanilla
Sky), Gerçe¤e Ça¤r› (Total Recall), Truman ﬁov
(Truman Show), Tuhaf Günler (Strange Days), Gizemli ﬁehir (Dark City), Aç Gözünü (Open Your
Eyes), Frekans (The Frequency), Varoluﬂ (Existenz), Tek (The One) gibi pek çok film ve dizide,
insanlar›n neyin gerçek neyin hayal oldu¤u hakk›nda ne denli ciddi bir yan›lg› içinde olabilecekleri konusu iﬂlenmektedir.
Ayr›ca bu filmlerde ﬂimdiye kadar sadece bilimsel olarak ortaya konmuﬂ birtak›m yorumlar›n, hayat›m›z› nas›l etkileyebilece¤i canland›r›lmakta ve insanlar›n bu konuda daha derin düﬂünmeleri sa¤lanmaktad›r. Örne¤in Matrix filminde ﬂu ifadeler yer almaktad›r:
Gerçek nedir? Gerçe¤i nas›l tan›mlars›n? E¤er
hissedebildi¤in, koklay›p, tad›p, görebildi¤in
ﬂeylerden söz ediyorsan, "gerçek", beyne iletilen
elektrik sinyallerinin yorumlanmas›d›r.
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Bilimsel izahlara dayanarak yap›lan bu filmlerin, tüm
dünyada milyonlarca insan›n ilgisini çekmiﬂ olmas›n›n en
önemli sebeplerinden biri, kuﬂkusuz insanlar›n art›k d›ﬂ
dünyan›n gerçekli¤i konusundaki ön-kabulleri sorguluyor
olmalar›d›r.
Filmlere konu olan bu ifadeler, geçmiﬂte pek çok felsefecinin ele ald›¤› konular olmas›na ra¤men, 20. yüzy›l›n son
y›llar›na kadar gereken önemi görmemiﬂti. Ancak bugün bilim, bu kitaba konu olan izahlar›n art›k felsefi birer görüﬂ
de¤il, bilimsel gerçekler oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Yak›n zamana kadar sessizlik içinde de¤erlendirilen
maddenin asl›na iliﬂkin gerçekler, 10 seneyi aﬂk›n bir süredir, çeﬂitli kitaplar›m›zda bilimsel ispatlar›yla yer alm›ﬂt›r ve
halen de önemle gündemde tutulmaya devam edilmektedir.
Bu konuya, Hayalin Di¤er Ad›: Madde, Zamans›zl›k ve Kader
Gerçe¤i, Sonsuzluk Baﬂlam›ﬂ Durumda, Gerçe¤i Bilmek, Kuledeki Küçük Adam, Farz Edelim Madde Var Yine Hayali Seyrederiz,
Maddenin Ard›ndaki S›r kitaplar›nda özel olarak yer verilmiﬂtir. Bu kitaplar›n yan› s›ra baﬂta Evrim Aldatmacas› kitab› olmak üzere pek çok kitab›m›zda, "UYARI!" giriﬂ yaz›s›yla
özel bir bölüm ayr›lm›ﬂt›r. Ayr›ca www.harunyahya.org,
www.maddeninardindakisir.com, www.belgeseller.net sitelerinde, "Maddenin Ard›ndaki S›r" ses ve video kasetleri ile
CD'lerinde de bu konular, bilimsel izahlar ve çarp›c› anlat›mlarla gözler önüne serilmiﬂtir.
Bu eserler Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya kadar dünyan›n pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyol-
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ca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Kazakça,
Azerice, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Farsça
gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. Dünyan›n dört
bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserlerin, Türkiye s›n›rlar› d›ﬂ›nda uyand›rd›¤› yank›lar da her geçen gün
artmakta; pek çok insan bu kitaplarda de¤inilen konular›,
anlat›m ﬂeklini örnek almaktad›r.
Nitekim bugün tüm dünyada büyük yank› uyand›ran
Matrix ve Matrix Reloaded filmleri de, filmin içerdi¤i maddenin asl›na iliﬂkin yorumlardan ötürü ola¤anüstü ilgi görmüﬂtür. Evrim Aldatmacas› kitab›m›z›n ‹ngilizce olarak bas›lmas›yla birlikte, bu kitap Matrix filminin senarist ve yap›mc›lar› olan Andy ve Larry Waschoski'nin eline ulaﬂm›ﬂt›r.
(Nitekim kendileri de kitab›n ellerine geçmesinden duyduklar› memnuniyeti ifade etmiﬂlerdir.) 10 seneyi aﬂk›nd›r
önemle üstünde durdu¤umuz bu konunun etkilerini, bugün
pek çok filmde, TV kanal›nda, gazete-dergilerde ve 1000'i
aﬂk›n internet sitesinde görmemiz mümkün…
Bu kitapta, insanlar› etkileyen ve birtak›m gerçekler
üzerinde düﬂünmeye sevk eden filmlerden baz› bölümlere,
ayr›ca daha evvel kitaplar›m›zda yer alan ve söz konusu
filmlerdeki anlat›mlar ile büyük bir benzerlik gösteren izahlara yer verilecektir. Böylece bir kez daha gözler önüne serilecektir ki; bu kitaba konu olan aç›klamalar tüm dünyaca
kabul gören kesin bir bilimsel gerçe¤i tarif etmektedir ve kiﬂilerin itiraz etmesi, kabul edip etmemesi maddenin asl› konusundaki gerçekleri de¤iﬂtirmeyecektir.
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u anda elinizde tuttu¤unuzu düﬂündü¤ünüz bu
kitap, yaz› ve resimleriyle, parlak ve canl› renkleriyle, asl›nda beyninizde seyretti¤iniz üç boyutlu
bir görüntüdür... Kitab›n kapa¤›na elinizi sürdü¤ünüzde hissetti¤iniz alt›n yald›zl› kabartmalar
da, ayn› ﬂekilde beyninizde dokundu¤unuz kitaba aittir...
Kitaba bakt›¤›n›zda kitab›n sayfalar›ndan
yans›yan ›ﬂ›k, gözünüzün retina hücreleri taraf›ndan elektrik sinyallerine çevrilir. Optik sinirler
arac›l›¤›yla iletilen bu sinyaller, kitab›n ﬂekli, rengi, kal›nl›¤› gibi özellikleri hakk›nda bilgileri beynin görme merkezine taﬂ›rlar. Burada yorumlanan sinyaller, anlaml› bir bütün haline getirilir;
böylece kitab›n görüntüsü sizin için, kafan›z›n
içindeki karanl›kta yeniden inﬂa edilmiﬂ olur. Dolay›s›yla "gözümle görüyorum", "kitap karﬂ›mda
duruyor" gibi ifadeler asl›nda gerçekleri yans›tmaz. Göz sadece kendisine gelen ›ﬂ›¤› elektrik
sinyaline çevirmekle görevlidir. Muhatap oldu¤unuz kitap görüntüsü de zannedildi¤i gibi sizin
d›ﬂ›n›zda de¤il, tam tersine içinizdedir. Dahas›
zihninizde oluﬂan bu görüntünün gerçekleri yans›t›p yans›tmad›¤›ndan veya maddesel bir karﬂ›l›¤› olup olmad›¤›ndan da hiçbir zaman emin olamazs›n›z.
Belki sayfalar›n kayganl›¤›n› elinizde hissediyor oldu¤unuz için kitab› d›ﬂ›n›zda zannedebilirsiniz. Oysa, bu kayganl›k hissi de, ayn› görme
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alg›s›nda oldu¤u gibi beyninizde meydana gelmektedir. Derinizdeki sinirler uyar›ld›¤›nda, bu uyar›lar elektriksel sinyaller halinde beyne gönderilirler. Beyindeki dokunma merkezine ulaﬂan bu mesajlar dokunma, bas›nç, sertlik-yumuﬂakl›k, s›cakl›k-so¤ukluk gibi hisler olarak alg›lan›r. Ve siz
beyninizde, kitaba dokundu¤unuza, kitab›n sertli¤ini, sayfalar›n›n kayganl›¤›n› ya da kapa¤›ndaki kabartmalar› alg›lad›¤›n›za dair hislere sahip olursunuz. Gerçekte ise, hiçbir
zaman bu kitab›n asl›na dokunamazs›n›z. Dokundu¤unuzu
sand›¤›n›zda, asl›nda beyninizin içinde kitab›n sayfalar›n›

Kitab›n sayfalar›n›n kayganl›¤›n› elinizde hissediyor oldu¤unuz için kitab› d›ﬂ›n›zda zannedebilirsiniz. Oysa, dokundu¤unuzu sand›¤›n›zda, asl›nda beyninizin
içinde kitab›n sayfalar›n› çevirir, beyninizin içinde sayfalar›n inceli¤ini, kayganl›¤›n› hissedersiniz.
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çevirir, beyninizin içinde sayfalar›n inceli¤ini, kayganl›¤›n›
hissedersiniz.
Ayn› durum di¤er duyular için de geçerlidir. Titreyen
bir gitar teli havada bas›nç dalgalar› oluﬂturur. Bu dalgalar
iç kulakta bulunan tüycükleri uyar›r ve bu titreﬂimler elektriksel uyar›lar ﬂeklinde beyninizin ilgili merkezine gönderilir. Bu sinyallerin beyinde yorumlanmas› neticesinde ise, gitar sesi duydu¤unuz hissini yaﬂars›n›z.
Koku alg›s› da ayn› ﬂekilde beyninizde oluﬂur. Bir limonun kabu¤undan ç›kan kimyasal moleküller burundaki koku alg›lay›c›lar›n› uyar›r. Buradan elektrik sinyali olarak yorumlanmak üzere beyne iletilirler.
K›sacas› tüm alg›lad›klar›n›z -gördü¤ünüz, duydu¤unuz, tatt›¤›n›z, dokundu¤unuz ve koklad›¤›n›z ﬂeyler- beyninizde size özel olarak tekrar oluﬂturulur. Dolay›s›yla "etraf›mdaki dünyay› alg›l›yorum" derken, zihnimizde oluﬂan
kopya renklerden, ﬂekillerden, seslerden ve kokulardan
bahsederiz.
Dünyay› alg›lay›ﬂ ﬂeklimiz, "d›ﬂar›da" yani bedenimizin etraf›nda bir görüntü oldu¤una bizi inand›racak mükemmelliktedir; ama içinde bulundu¤umuz durumun gece
gördü¤ümüz rüyalardan pek farkl› bir yönü yoktur. Rüyalar›m›zda çevremizdeki olaylar›n, seslerin ve görüntülerin
fark›nda oluruz; hatta bedenimizin de... Düﬂünürüz ve muhakeme yapar›z; korku, öfke, memnuniyet ve sevgi duyar›z.
Di¤er insanlarla konuﬂur, onlarla ayn› ﬂeyleri gördü¤ümüzü
düﬂünerek etraf›m›zdakiler hakk›nda fikir al›ﬂveriﬂinde bulunuruz. K›sacas› rüyam›zda da çevremizde maddesel bir
dünya oldu¤u izlenimine kap›l›r›z. Ta ki uyan›p da yaﬂad›-
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Dünyay› alg›lay›ﬂ ﬂeklimiz, "d›ﬂar›da", yani bedenimizin etraf›nda
bir görüntü oldu¤una bizi inand›racak mükemmelliktedir. Görüntülerde hiçbir kopukluk olmaks›z›n, say›s›z detaydan oluﬂan, son
derece parlak ve renkli bir dünya ile muhatap olmam›z, bize alg›lar dünyas›nda yaﬂad›¤›m›z gerçe¤ini unutturabilir. Ancak tüm bu
görüntüler gerçekte beynimizin içinde yaﬂan›p biter.
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¤›m›z› zannetti¤imiz ﬂeylerin sadece zihnimizde yaﬂand›¤›n› fark
edene kadar...
Uyan›p "herﬂey bir rüyaym›ﬂ" dedi¤imizde ise, yaﬂad›¤›m›z
deneyimin asl›nda fiziksel bir gerçekli¤e dayanmad›¤›n›; tüm
olup bitenlerin zihnimizde yarat›ld›¤›n› ifade etmek isteriz. Uyan›k oldu¤umuz zaman ise, dünyay› alg›lay›ﬂ›m›z›n fiziksel dünyada karﬂ›l›klar› oldu¤unu varsayar›z. Ancak uyan›k oldu¤umuz
zamanki deneyimlerimiz de t›pk› rüyada oldu¤u gibi zihnimizde
yaﬂanmaktad›r.
Uyan›k oldu¤unuzu düﬂünmenizin sebebi, muhtemelen
okudu¤unuz bu kitab› elinizde tuttu¤unuzu hissetmeniz, okuduklar›n›za yorum getirebilmeniz, tüm olaylar›n çok tutarl› bir
ﬂekilde devam etmesi gibi nedenlerdir. Fakat bunlar›n tamam›
-kitab› tuttu¤unuz eliniz, sayfalar›n› çevirdi¤iniz kitap, etraf›n›zda duran eﬂyalar, odan›n içindeki konumunuz.- beyninizde seyretti¤iniz kopyalard›r. "ﬁu anda uyan›k m›s›n›z, yoksa düﬂ mü görüyorsunuz?" gibi bir soruyla karﬂ›laﬂacak olsan›z, cevab›n›z "elbette ki uyan›¤›m" ﬂeklinde olacakt›r. Belki bu soruyu pek çok kereler rüyalar›n›zda da sordu¤unuz olmuﬂtur. Fakat bu soruya rüyan›zda verdi¤iniz cevab›n -uyan›k oldu¤unuz yan›t›n›n- uyand›ktan sonra yanl›ﬂ oldu¤unu görmüﬂsünüzdür. Peki ayn› yan›lg›ya ﬂu anda da düﬂüyor olamaz m›s›n›z? ﬁu anda da rüya görmedi¤inizin, hatta bütün hayat›n›z›n bir rüya olmad›¤›n›n güvencesini size kim verebilir? ‹ﬂte tüm bunlardan dolay›, içinde
bulundu¤unuz dünyan›n gerçekli¤inden nas›l emin olabilirsiniz?
Kitab›n ilerleyen sayfalar›nda bu gerçeklikten asla emin olamayaca¤›m›z› ortaya koyan bilimsel gerçeklerin iﬂlendi¤i filmlerden bölümleri ve bunlarla ilgili çeﬂitli kitaplar›m›zda yer verdi¤imiz izahlar› okuyabilirsiniz.
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ikkat edilecek olursa, bugün maddenin gerçe¤i ile ilgili yap›lan yorumlardan ola¤anüstü ﬂekilde rahats›zl›k duyan kesimi
materyalistler oluﬂturmaktad›r. Materyalistler, büyük bir ilgiyle gündemde tutulan "yaﬂad›¤›m›z dünyan›n t›pk› bir rüyadaki gibi hayal olabilece¤i" konusuna karﬂ›, kendilerince küçümser bir yaklaﬂ›m sergilemekte; "sak›n kendinizi idealizmin telkinlerine kapt›rmay›n, materyalizme olan sadakatinizi koruyun" mesajlar› vermektedirler. Ancak bu tür tepkilerin temelinde bu konunun gündeme getirilmesinden duyulan rahats›zl›k ve endiﬂe duygular› yer almaktad›r.
Bu kiﬂilerin ö¤ütleri ise kendilerine Rusya'daki kanl› komünist
devriminin lideri Vladimir I. Lenin'den miras kalm›ﬂt›r. Lenin'in, bir
as›r önce yazd›¤› Materyalizm ve Ampiryokritisizm isimli kitab›nda ﬂu
sat›rlar yer almaktad›r:
Duyular›m›zla alg›lad›¤›m›z nesnel gerçekli¤i bir kere yads›d›n
m›, kuﬂkuculu¤a (agnostisizme) ve öznelcili¤e (subjektivizme)
kayaca¤›ndan, fideizme (dini inanca) karﬂ› kullanaca¤›n tüm silahlar› yitirirsin; bu da fideizmin istedi¤i ﬂeydir. Parma¤›n› kapt›rd›n m›, önce kolun sonra tüm benli¤in gider. Duyular› nesnel dünyan›n bir görüntüsü olarak de¤il de, özel bir ö¤e olarak
ald›¤›nda, di¤er bir deyiﬂle materyalizmden ödün verdi¤inde,
benli¤ini fideizme kapt›r›rs›n. Sonra duyular hiç kimsenin duyular› olur, us hiç kimsenin usu, ruh hiç kimsenin ruhu, istenç
hiç kimsenin istenci olur.
Bu sat›rlar, Lenin'in büyük bir korkuyla fark etti¤i ve hem kendi
kafas›ndan hem de "yoldaﬂ"lar›n›n kafalar›ndan silmek istedi¤i gerçe-
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¤in, günümüzün materyalistlerini de ayn› biçimde tedirgin etti¤ini
göstermektedir. Ama günümüz materyalistleri Lenin'den daha da büyük bir tedirginlik içindedirler; çünkü bu gerçe¤in bundan 100 y›l öncesine göre çok daha aç›k, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya kondu¤unun fark›ndad›rlar. Bu konu, tüm dünya tarihinde ilk kez bu kadar
karﬂ› konulamaz bir biçimde anlat›lmaktad›r.
Materyalistlerin "sak›n bu konuyu düﬂünmeyin, yoksa materyalizmi kaybedersiniz ve kendinizi dine kapt›r›rs›n›z" ﬂeklindeki uyar›lar›, maddenin asl› ile ilgili olarak anlat›lan gerçeklerin materyalist
felsefeyi temelden y›karak, üzerinde tart›ﬂmaya dahi gerek b›rakmayan bir konuma sokmuﬂ olmas›ndan ötürüdür. Materyalistler körü
körüne inand›klar›, bel ba¤lad›klar› maddesel dünyan›n yok oldu¤unu görmekten dolay› yaﬂad›klar› tedirginlikle, "maddenin asl› ile
muhatap olma imkan› yoktur ki maddecilik olsun" gerçe¤ini kabullenememektedirler.
Bilim yazar› Lincoln Barnett, bu konunun sadece "sezilmesinin"
bile materyalist bilim adamlar›n› korku ve endiﬂeye sürükledi¤ini
ﬂöyle belirtmektedir:
Filozoflar tüm nesnel gerçekleri alg›lar›n bir gölge dünyas› haline getirirken, bilim adamlar› insan duyular›n›n s›n›rlar›n› korku
ve endiﬂe ile sezdiler. (Lincoln Barnett, "Evren ve Einstein", Varl›k Yay›nlar›, 1980, s. 17-18)
Ülkemizde ve tüm dünyada, bu konu ile karﬂ› karﬂ›ya gelen her
materyalistte bu "korku ve endiﬂe" çok güçlü olarak görülmektedir.
Ancak 21. yüzy›l, bu gerçe¤in tüm insanlar aras›nda yay›laca¤›,
materyalizmin ise yeryüzünden silinece¤i tarihi bir dönüm noktas›d›r. Bu gerçe¤i görebilen insanlar›n, geçmiﬂte neye inand›klar›, neyi
niçin savunduklar› hiç önemli de¤ildir. Önemli olan, gerçe¤i gördükten sonra, buna direnmemek, ölümle birlikte zaten apaç›k anlaﬂ›lacak
olan bu gerçe¤i geç olmadan anlamakt›r.
Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üstüne f›rlat›r›z, o da onun beynini
darmada¤›n eder. Bir de bakars›n ki, o, yok olup gitmiﬂtir.
(Allah'a karﬂ›) Nitelendiregeldiklerinizden dolay› eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)
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eçti¤imiz y›llarda -bu sene de ikinci bölümüyleen çok seyredilen ve be¤eni toplayan filmlerden
biri olan Matrix'de (The Matrix), yapay zeka (artificial intelligence) olarak ifade edilen makinelerin dünyay› ele geçirdi¤i ve insan ›rk›n› sadece
bir enerji kayna¤› olarak kullanarak, insanlara
hayali bir dünya yaﬂatt›klar› senaryo edilmektedir. ‹çinde bulundu¤umuz dönemde ikincisinin
yay›na girmesiyle birlikte geniﬂ izleyici kitleleri
taraf›ndan izlenen "Matrix", sanal gerçeklik oluﬂturan bir bilgisayar program›n›n çok geliﬂmiﬂ bir
ﬂeklini ifade etmektedir.
"Neo" takma ismiyle an›lan filmin baﬂrol
oyuncusu, bu sistemin içinde, büyük bir yaz›l›m
ﬂirketinde bir bilgisayar programc›s›d›r. Burada
yaﬂad›¤› ve 20. yüzy›l›n son y›llar›nda geçen hayat›n›n gerçek oldu¤unu zannetmektedir. Halbuki gerçek bedeni 2199'lu y›llarda içi s›v› dolu, d›ﬂ› zarla kapl› kapsül benzeri bir mekanda tutulmaktad›r. Burada kendisine ne gösterilirse onu
görmekte, ne hissettirilirse onu yaﬂamaktad›r. Asl›nda bedeni çok farkl› bir ortamda ve zamanda
olmas›na ra¤men, kendisini ﬂehir kalabal›¤› içinde iﬂine gidip gelen, bilgisayar programlar›yla
u¤raﬂan bir kimse olarak düﬂünmektedir. K›sacas› "Matrix" denilen yapay bir dünyada, kendini
gerçek bir hayat yaﬂ›yor zannetmektedir.
Gerçeklerin -Neo'nun hayali bir dünyada
yaﬂad›¤›n›n- fark›nda olan "Morpheus" ad›ndaki
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karakter, film boyunca Neo'ya gerçekleri anlatmaktad›r. Örne¤in
ona ﬂimdiye kadar gördü¤ü, duydu¤u, koklad›¤›, tad›n› ald›¤›, hissetti¤i ﬂeylerin fiziksel bir gerçekli¤inin olmad›¤›n›; bunlar›n, beyninin içinde kendisine gösterilen hayali görüntüler oldu¤unu delilleriyle aç›klamaktad›r. ‹lerleyen bölümlerde filmin karakterleri aras›nda geçen, bu yöndeki konuﬂmalardan örnekler verilecektir.

Sanal Gerçeklik ve Elektrik
Sinyallerinden Oluﬂan Dünya
Günümüz teknolojisindeki geliﬂmeler sayesinde, "d›ﬂ dünya"
veya "madde" olmadan, alg›lar›n çok gerçekçi olarak yaﬂanabilece¤ine dair çeﬂitli örnekler elde edilmiﬂtir. Özellikle son y›llarda büyük bir geliﬂme gösteren "sanal gerçeklik" kavram›, bu konuda oldukça ikna edici deliller sunmaktad›r.
Sanal gerçeklik, en basit ﬂekliyle, bilgisayarda canland›r›lan üç
boyutlu görüntülerin, baz› ayg›tlar›n yard›m›yla insanlara "gerçek
bir dünya" gibi gösterilmesidir. Bugün birçok alanda farkl› amaçlarla kullan›lan bu teknolojiye, bu nedenle "yapay gerçeklik", "sanal
dünyalar", "sanal ortamlar" gibi isimler de verilmektedir. Sanal gerçekli¤in en önemli özelli¤i, özel aletler kullanan bir kiﬂinin gördü¤ü görüntüyü gerçek zannederek, aldanmas›d›r. Bu nedenle son
y›llarda sanal gerçeklik ifadesinin ‹ngilizce karﬂ›l›¤›n›n baﬂ›nda
"immersive" kelimesi de kullan›lmaktad›r ve bu kelimenin anlam›
"dalmak, kapt›rmak"t›r. (Immersive Virtual Reality: Kapt›ran Sanal
Gerçeklik)
Sanal dünyan›n oluﬂturulmas› için gerekli olan aletlerde kullan›lan sistem, beﬂ duyumuz için geçerli olan sistemle ayn›d›r. Örne¤in, kullan›c›n›n eline takt›¤› eldivenin içindeki mekanizman›n et-
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Resimdeki kiﬂi aya¤›nda kar kaya¤›, etraf›nda da kar olmad›¤› halde, kendisine verilen yapay sinyallerle kendini
da¤da kayak yap›yormuﬂ gibi hissetmektedir. Üstelik bu
kiﬂi sanal bir ortamla muhatap oldu¤unun fark›nda olmas›na ra¤men, kendini bu ﬂekilde hissetmekten
al›koyamamaktad›r.

26

kisiyle, parmak uçlar›na baz› sinyaller verilir ve bu sinyaller beyine iletilir. Beyin bu sinyalleri yorumlad›¤›nda bu kiﬂi, çevresinde
hiç olmad›¤› halde ipekli bir kumaﬂa veya yüzeyinde birçok girinti ve ç›k›nt› bulunan, kabar›k desenli bir vazoya dokundu¤unu
hissedebilmektedir.
Sanal gerçekli¤in kullan›lmaya baﬂland›¤› önemli alanlardan
biri de t›pt›r. Michigan Üniversitesi'nde geliﬂtirilen bir teknikle
doktor adaylar› ve özellikle acil servis personeli yapay bir ameliyathane ortam›nda e¤itilmektedir. Bu uygulamada, bir odan›n zeminine ve duvarlar›na ameliyathane ile ilgili görüntüler, ameli-
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yathanenin ortas›na ise bir ameliyat masas› ve bir "hasta"n›n görüntüsü yans›t›lmaktad›r. Doktor adaylar› ise üç boyutlu gözlüklerini takarak bu sanal hasta üzerinde ameliyata baﬂlamaktad›rlar.
Bir sonraki sayfada yer alan resimlerden de anlaﬂ›laca¤› gibi, bu
resmi gören bir insan, hangisinin gerçek hangisinin sanal oldu¤unu anlayamayacakt›r.
Günümüz teknolojisindeki geliﬂmeler sayesinde,
"d›ﬂ dünya" olmadan, alg›lar›n çok gerçekçi olarak
yaﬂanabilece¤i görülmüﬂtür: ‹nsanlar olmad›klar›
ortamlarda bulunduklar›n›, yapmad›klar› ﬂeyleri
yapt›klar›n› hissedebilmektedirler.

28
Michigan Üniversitesi'nde geliﬂtirilen bir teknikle doktor adaylar› ve
özellikle acil servis personeli yapay
bir ameliyathane ortam›nda e¤itilmektedir. Doktor adaylar› üç boyutlu gözlükler takarak, sanal hasta
üzerinde ameliyat yapmaktad›rlar.
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Matrix isimli filmde de, filmin iki kahraman›, bir koltukta yatar vaziyette iken sinir sistemlerine bir bilgisayar
ba¤land›¤›nda kendilerini bambaﬂka mekanlarda görmektedirler. Bir sahnede, uzakdo¤u sporlar› yaparken, bir baﬂka
sahnede ise kendilerini bambaﬂka k›yafetler içinde çok kalabal›k bir caddede yürürken bulmaktad›rlar. Filmin kahraman› Neo, yaﬂad›klar›n›n gerçekli¤i karﬂ›s›nda, bunlar›n bir
bilgisayar taraf›ndan oluﬂturulan görüntüler oldu¤una inanamad›¤›n› söyledi¤inde ise, bilgisayardaki görüntü dondurulmakta ve bu kiﬂi gerçek sand›¤› dünyan›n asl›nda bir
görüntü oldu¤u konusunda ikna edilmektedir.
Filmin bir sahnesinde, gerçekte
baﬂ›na kablolar ba¤lanm›ﬂ ﬂekilde, kötü giysiler içinde, oldukça eski bir koltukta uzanan Neo, bilgisayar program› yüklendikten sonra, kendisini bambaﬂka k›yafetlerle
bambaﬂka bir yerde bulmaktad›r. Kötü görünümlü giysileri de¤iﬂmiﬂ, saç› uzam›ﬂt›r. Bulundu¤u
simülasyon ortam›nda, gerçek halinden tamamen farkl› bir
görünüme bürünmüﬂtür.
Morpheus

: Bu inﬂaa, bizim yükleme program›m›z. Herﬂeyi yükle-

yebiliriz. Giysi, donan›mlar, silah, e¤itim simülasyonlar›, ihtiyac›m›z olan
herﬂeyi.
Neo

: ﬁu anda bir bilgisayar program›n›n içinde miyiz?

Morpheus

: Buna inanmak çok mu zor? Giysilerin farkl›. Kollar›n

ve kafandaki ba¤lant›lar gitmiﬂ. Saç›n de¤iﬂmiﬂ. ﬁu andaki görüntün geçici bir benlik resmi. Dijital benli¤inin zihinsel bir projeksiyonu.
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Konuﬂmalar›ndan anlaﬂ›ld›¤› gibi filmdeki Neo adl› karakter, gördüklerinin hayal olamayacak kadar gerçekçi olmas›ndan dolay› gerçe¤i kabullenmek istememektedir. Bunun üzerine gerçeklerin bilincinde olan Morpheus ile aralar›nda ﬂöyle bir konuﬂma geçer:
Neo

: Bu gerçek de¤il mi? (koltu¤u göstererek)

Morpheus

: Gerçek nedir? Gerçe¤i nas›l tan›mlars›n? E¤er hissede-

bildi¤in, koklay›p, tad›p, görebildi¤in ﬂeylerden söz ediyorsan, gerçek, beyne iletilen elektrik sinyallerinin yorumlanmas›d›r.
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Morpheus ad›yla an›lan bilge kiﬂi taraf›ndan, Neo'ya
gerçek oldu¤unu düﬂündü¤ü dünyan›n, asl›nda simülasyondan baﬂka bir ﬂey olmad›¤› gösterilir. Buna, gördü¤ü her
ayr›nt› dahildir. Arabalar, ﬂehir gürültüsü, trafik, gökdelenler, okyanus, insanlar, k›sacas› herﬂey sadece bilgisayar
program› ile zihinde meydana gelen bir canland›rmadan
ibarettir. Dikkat edilecek olursa Morpheus adl› karakter, yukar›daki sözlerinde, gerçek zannedilen alg›lar›n beyne iletilen elektrik sinyallerinin yorumu oldu¤unu bilimsel olarak
anlatmaktad›r.
Bu konu ile ilgili kitaplar›m›zda yer alan aç›klamalardan bir k›sm› ﬂöyledir:
Yaﬂad›¤›m›z dünya ile ilgili tüm bilgilerimiz bize beﬂ duyumuz
arac›l›¤› ile gelir. Yani biz gözümüzün gördü¤ü, elimizin dokundu¤u, burnumuzun koklad›¤›, dilimizin tatt›¤›, kula¤›m›z›n duydu¤u bir dünyay› tan›r›z. Do¤umumuzdan itibaren bu duyulara
ba¤l› oldu¤umuz için "d›ﬂ dünya"n›n, duyular›m›z›n bize tan›tt›¤›ndan farkl› olabilece¤ini hiç düﬂünmemiﬂizdir.
Oysa, bugün birçok bilim dal›nda yap›lan araﬂt›rmalar son derece
farkl› bir anlay›ﬂ› beraberinde getirmiﬂ, alg›lar›m›z ve alg›lad›¤›-
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m›z dünya ile ilgili ciddi ﬂüphelerin oluﬂmas›na neden olmuﬂtur.
Bu yeni anlay›ﬂ›n ç›k›ﬂ noktas› ise ﬂudur: Bizim "d›ﬂ dünya" olarak alg›lad›klar›m›z, yaln›zca elektrik sinyallerinin beyinde yaratt›¤› etkilerdir. Elman›n k›rm›z›l›¤›, tahtan›n sertli¤i, dahas› anneniz, baban›z, aileniz, sahibi oldu¤unuz bütün mallar, eviniz, iﬂiniz ve bu kitab›n sat›rlar› yaln›zca ve yaln›zca beyninizdeki elektrik sinyallerinden ibarettir. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›, s. 198)
Biz, "görüyorum" derken, asl›nda gözümüze gelen uyar›lar›n
elektrik sinyaline dönüﬂerek beynimizde oluﬂturdu¤u "etkiyi" görürüz. Yani "görüyorum" derken, asl›nda beynimizdeki elektrik
sinyallerini seyrederiz. Hayat›m›z boyunca gördü¤ümüz her göTüm alg›lad›klar›m›z beynimizde bize özel olarak tekrar oluﬂturulur. Dolay›s›yla "etraf›mdaki dünyay› alg›l›yorum" derken,
zihnimizde oluﬂan kopya renklerden, ﬂekillerden, seslerden ve
kokulardan bahsederiz.
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rüntü birkaç cm3'lük görme merkezinde oluﬂur. Okudu¤unuz bu sat›rlar da, ufka bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz uçsuz bucaks›z manzara da, bu küçücük yerde
meydana gelmektedir. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›, s. 200)
Bizim gördü¤ümüz, dokundu¤umuz, duydu¤umuz ve ad›na "madde",
"dünya" ya da "evren" dedi¤imiz kavramlar, sadece ve sadece beynimizde
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oluﬂan elektrik sinyalleridir. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›, s. 203)
Bu noktada ﬂaﬂ›rt›c› bir gerçekle daha karﬂ›laﬂ›r›z: Beynimizde, gerçekte
ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler vard›r. Beynimizde bulabilece¤iniz
tek ﬂey elektrik sinyalleridir. Bu, felsefi bir görüﬂ de¤ildir; alg›lar›m›z›n iﬂleyiﬂi ile ilgili bilimsel bir aç›klamad›r. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 16)

Ne kadar gerçekçi olurlarsa olsunlar,
tüm alg›lar›m›z zihnimizin birer yorumudur. Yunuslar›n denizdeki gösterisini izleyen bir kiﬂi asl›nda beynindeki üç boyutlu,
canl›, renkli görüntüleri izler.
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Görme olay› oldukça aﬂamal› bir biçimde gerçekleﬂir. Görme
s›ras›nda, herhangi bir cisimden gelen ›ﬂ›k demetleri (fotonlar), gözün önündeki lensin içinden k›r›larak geçer ve gözün arka taraf›ndaki retinaya ters olarak düﬂerler. Buradaki hücreler taraf›ndan
elektrik sinyaline dönüﬂtürülen görme uyar›lar›, sinirler arac›l›¤›
ile, beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi ad› verilen küçük bir
bölgeye ulaﬂ›rlar. Bu elektrik sinyali bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Yani görme olay›,
gerçekte beynin arkas›ndaki küçük, ›ﬂ›¤›n hiçbir ﬂekilde giremedi¤i, kapkaranl›k bir noktada yaﬂan›r. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›,
s.199-200)

Görüldü¤ü gibi Matrix filminde iﬂlenen konu, kitaplar›m›zda yer verdi¤imiz bilimsel gerçeklikle ayn› paraleldedir. Gerek filmdeki konuﬂmalarda gerekse yukar›daki al›nt›larda belirtildi¤i gibi, biz sadece, bize beynimizde gösterilen
görüntülerle muhatap oluruz. Ne kadar gerçekçi olurlarsa
olsunlar, tüm alg›lar›m›z zihnimizin birer yorumudur. Dolay›s›yla seyretti¤imiz, parças› oldu¤umuz bu görüntülerin
yapay sinyallerle oluﬂturulup oluﬂturulmad›¤›ndan hiçbir
zaman emin olamay›z. Di¤er bir deyiﬂle gerçekle hayal aras›ndaki fark› asla söyleyemeyiz.
ﬁimdi bu konuya yine filmden parçalara yer vererek biraz daha detayl› de¤inelim.

Hayallerle Gerçekler Aras›ndaki
Ay›rt Edilemezlik
Filmden al›nan karelerde görüldü¤ü gibi, filmin kahraman› Neo'ya gerçekleri gösteren Morpheus, onun bir hayal
dünyas›nda yaﬂad›¤›n› ve yaﬂad›klar›n› gerçek sand›¤›n›, bu
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sefer televizyondan gösterdi¤i görüntülerle anlatmaktad›r.
Neo'nun, Matrix'in içinde gördü¤ü gökdelenler, arabalar,
modern görünüm ve di¤er tüm detaylar sadece zihninde
kendisine seyrettirilen alg›lard›r. Dünyan›n o anki gerçek
hali ise bambaﬂkad›r; y›k›lm›ﬂ, harap olmuﬂ bir gezegendir.
Ancak Neo, kendisine anlat›lana kadar, hep gerçek bir dünyada oldu¤unu düﬂünmüﬂ ve hayat›n›n gerçekli¤inden hiçbir ﬂüphe duymadan, bu hayali dünyaya aldanarak senelerce yaﬂam›ﬂt›r.
Morpheus

: Bu bildi¤in dünya, 20. yüzy›l›n sonundaki dünya. ﬁu

anda sadece beyin etkileﬂimli bir simülasyonun parças›. Buna "Matrix" diyoruz. Bir hayal dünyas›nda yaﬂ›yordun. Bu, bugünkü haliyle gerçek dünya... Gerçe¤in çölüne hoﬂgeldin...
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Filmin bu kareleri ile ilgili kitaplar›m›zda daha evvel
yer alan yorumlardan bir k›sm› ﬂöyledir:
... "D›ﬂ dünya"ya hiçbir zaman ulaﬂamad›¤›m›za göre, bu dünyan›n gerçekten var oldu¤unu nas›l bilebiliriz?
Elbette ki bilemeyiz. Aksine, her nesne yaln›zca alg›lar›n bir toplam› oldu¤una, alg›lar da yaln›z zihinde var olduklar›na göre, bizim
için var olan alg›lar dünyas›d›r. Tan›d›¤›m›z tek dünya, zihnimizin
içinde olan, orada çizilen, seslendirilen ve renklendirilen, k›sacas›
zihnimizde meydana gelen bir dünyad›r ve bizim varl›¤›ndan
emin olabilece¤imiz tek dünya da budur.
Beynimizde seyretti¤imiz alg›lar›n maddesel karﬂ›l›klar› oldu¤unu ise asla ispatlayamay›z. Bu alg›lar pekala "yapay" bir kaynaktan da geliyor olabilirler.
Bunu ﬂöyle bir örnekle zihnimizde canland›rabiliriz:
Önce, beyninizi vücudunuzun d›ﬂ›na ç›kar›p, cam bir kübün içinde
suni olarak yaﬂatt›¤›m›z› varsayal›m. Bir de bunun yan›na, her türlü elektrik sinyalinin üretilebildi¤i bir bilgisayar yerleﬂtirelim. Sonra, herhangi bir ortama ait görüntü, ses, koku gibi verilerin elektrik
sinyallerini yapay olarak bu bilgisayarda üretelim ve kaydedelim.
Bu bilgisayar› elektrik kablolar›yla beyninizdeki alg› merkezlerine
ba¤layal›m ve burada kay›tl› olan sinyalleri beyninize gönderelim.
Bu sinyalleri alg›lad›kça beyniniz (bir baﬂka deyimle "siz"), bunlar›n karﬂ›l›¤› olan ortam› görecek ve yaﬂayacakt›r.
Bu bilgisayardan beyninize, kendi görüntünüze ait elektrik sinyalleri de gönderebiliriz. Örne¤in bir masada otururken alg›lad›¤›n›z
bütün görme, iﬂitme, dokunma gibi duyular›n elektriksel karﬂ›l›klar›n› beyninize gönderdi¤imizde, beyniniz kendisini bürosunda
oturmakta olan bir iﬂ adam› sanacakt›r.
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Bilgisayardan gelen uyar›lar devam ettikçe de bu hayali dünya devam edecektir. Yaln›zca bir beyinden ibaret oldu¤unu ise hiçbir ﬂekilde anlayamayacakt›r. Çünkü beynin içinde bir dünya oluﬂmas›
için beyindeki ilgili merkezlere gerekli uyar›lar›n ulaﬂmas› yeterlidir. Bu uyar›lar yapay bir kaynaktan, örne¤in bir kay›t cihaz›ndan
ya da daha farkl› bir alg› kayna¤›ndan geliyor olabilir. (Evrim Aldatmacas›, II. Bask›, s. 206-207)
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Alg›lar›m›z›n Gerçekçi Olmas› D›ﬂ Dünyada
Maddesel Karﬂ›l›klar› Oldu¤unu Kan›tlamaz
Alg›lar›m›z›n maddesel bir karﬂ›l›¤› oldu¤unu hiçbir
zaman ispatlayamay›z. Çünkü beynimizde alg›lar›n oluﬂmas› için d›ﬂ dünyaya ihtiyac›m›z yoktur. Bugün -kitab›n
baﬂ›nda da de¤indi¤imiz gibi- simülatörler gibi birçok teknolojik geliﬂme bu gerçe¤in en önemli delilleridir. Filmin
kahraman› Neo da, e¤itim amaçl› girdi¤i simülasyon ortam›n› son derece gerçekçi bulmaktad›r. Öyle ki dövüﬂ esnas›nda gösterilecek baﬂar›n›n kaslar›n gücüne ba¤l› oldu¤unu
ve o ortamda gerçekten havay› soluyarak yaﬂad›¤›n› düﬂünmektedir. Halbuki gerçek bedeni bir koltukta bilgisayar sistemine ba¤l› olarak uzanmaktad›r.
Tank

: Savaﬂ e¤itimine ne dersin?

Neo

: "Jujitsu". Jujitsu mu ö¤renece¤im?
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Yükleme tamamland›ktan sonra...
Neo

: Kung Fu biliyorum.

Morpheus

: Göster bana.
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Morpheus

: Bu bir dövüﬂ program›. Matrix'in programlanm›ﬂ ger-

çe¤ine benziyor. Ayn› temel kurallar› var. Yerçekimi gibi. Bu kurallar bir
bilgisayar sisteminin kurallar›ndan farks›z. Baz› kurallar de¤iﬂebilir. Baz›lar› da çi¤nenebilir.
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Günümüzde de filmdekine benzer bir teknoloji kullan›larak kiﬂilere, çok farkl› mekanlarda yaﬂad›klar› hissettirilebilmektedir. Ve bu insanlar gördükleri, duyduklar›, yapt›klar› ﬂeyler gerçekmiﬂçesine tepkiler verebilmektedirler.
Bazen bir oda büyüklü¤ündeki bir kübün tüm duvarlar›na
ve zeminine stereo görüntüler yans›t›l›r ve bu odaya giren
kiﬂiler, takt›klar› stereo gözlüklerle, odada dolaﬂ›p kendilerini bambaﬂka mekanlarda, örne¤in bir ﬂelale kenar›nda, bir
da¤›n zirvesinde, denizin ortas›ndaki bir geminin güvertesinde görebilirler. Baﬂa tak›lan kasklar üç boyutlu, derinlik
ve mekan alg›s› olan görüntüler oluﬂtururlar. Görüntüler insan boyutlar› ile orant›l› olarak verilir ve eldiven gibi baz›
aletlerle dokunma hissi sa¤lan›r. Böylece bu aletleri kulla-
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nan kiﬂi, gördü¤ü sanal dünyadaki eﬂyalara dokunabilir, onlar›n yerlerini de¤iﬂtirebilir. Bu mekanlarda insan›n gördü¤ü görüntüdeki sesler de son derece inand›r›c›d›r. Ses her
yönden, farkl› derinliklere sahip olarak verilebilmektedir.
Baz› uygulamalarda, dünyan›n çok farkl› yerlerindeki birkaç kiﬂiye ayn› sanal ortam gösterilebilmektedir. Böylece örne¤in dünyan›n farkl› ülkelerinden, hatta farkl› k›talar›ndan
üç insan, kendilerini di¤erleri ile birlikte bir sürat motoruna
binerken ya da bir toplant› sonunda fikir al›ﬂveriﬂinde bulunurken görebilirler.
Bu örnekler göstermektedir ki, bizim kendimizi bir
mekanda görebilmemiz için d›ﬂ dünyan›n var olmas› ﬂart
de¤ildir. Bizim dünya hakk›nda alg›lad›¤›m›z tüm hisler,
görüntüler, tadlar ve kokular yapay bir kaynaktan da gelse, gerçekten var olsa da bizim bunu birbirinden ay›rt etmemiz mümkün de¤ildir. Biz her durumda yaln›zca zihnimizin içinde yaﬂar›z ve asla d›ﬂar›daki maddenin asl›na
ulaﬂamay›z.

Görüntüdeki Kalite, Detaylardaki
Zenginlik Sizi Aldatmas›n!
Filmin yine bir baﬂka sahnesinde, simülasyon ortam›nda Neo'ya Matrix ad›ndaki sanal dünya tan›t›l›r. Herﬂey gerçe¤e son derece uygundur. Neo, sokakta yürüyen insanlar›n
trafik ›ﬂ›klar›nda durduklar›n›, sonra da yeﬂil yan›nca yürümeye devam ettiklerini görür. Hatta kalabal›k içinden birinin omzuna çarpt›¤›n›, vücudunun sars›ld›¤›n› hisseder.
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Morpheus

: Matrix bir sistemdir Neo... ‹çeride, etraf›na bakt›¤›nda

ne görüyorsun? ‹ﬂ adamlar›, ö¤retmenler, avukatlar, marangozlar. Kurtarmaya çal›ﬂt›¤›m›z insanlar›n zihinleri. Onlar› kurtarana dek, sistemin
bir parças› olarak kalacaklar... Anlamal›s›n, bu insanlar›n ço¤u sistemden
ç›kmaya haz›r de¤iller. ‹çlerinden ço¤u sisteme o kadar umutsuzca ba¤l› ki
onu korumak için savaﬂacaklar…
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Neo'nun gerçekmiﬂçesine etrafa bak›nd›¤› bir anda,
Morpheus "durdur" emri verir ve bir anda etraflar›ndaki görüntü oldu¤u ﬂekliyle donar. ‹nsanlar olduklar› halleriyle
kalakal›rlar, havuzun akmakta olan suyu durur, kuﬂ havada
bulundu¤u noktada as›l› kal›r. Bu görüntü üzerinde bir tek
Morpheus ve Neo konuﬂmalar›na devam etmektedirler. Neo
çok ﬂaﬂ›r›r, fakat o zaman etraf›ndaki herﬂeyin yaﬂad›¤› hayalin bir parças› oldu¤unu, gerçekli¤inin olmad›¤›n› daha
iyi kavrar.
Morpheus

: Durdur.

Neo

: Bu Matrix de¤il mi?

Morpheus

: Sana bir ﬂey ö¤retmek için tasarlanm›ﬂ bir program.
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Bu filmde yaﬂanan olaylar›n insan yaﬂant›s›nda da benzer ﬂekilde olmad›¤›n› ispat etmek mümkün de¤ildir. Bir kiﬂi ne kadar
inand›r›c› detaylarla dolu bir mekanda olsa da bunlar› sadece kendi zihninde yaﬂamaktad›r. Kendi d›ﬂ›nda bu olaylar›n, mekanlar›n,
kiﬂilerin as›llar› varsa da bunlara ulaﬂamaz. Bu konuyu aç›klayan
izahlar›m›zdan baz›lar› ﬂöyledir:
‹nsan, bir nevi ekranda 3 boyutlu, son derece net, son derece gerçekçi
bir film seyretmektedir. Bu ekrana adeta yap›ﬂ›k oldu¤undan bir türlü
filmden s›yr›l›p, içinde bulundu¤u durumu göremez. (Sonsuzluk Baﬂlam›ﬂ
Durumda, s. 43)
… madde dünyas› olsa da olmasa da, insan sadece beynindeki alg›lar
dünyas›n› izler. Maddelerin as›llar› ile hiçbir zaman karﬂ›laﬂamaz. Dahas›,
her insana kopyas›n› görüyor olmak yetmektedir. Örne¤in, rengarenk çiçeklerle bezenmiﬂ bir bahçeyi gezen bir insan, gerçekte bu bahçenin asl›n›
de¤il, beynindeki kopyas›n› görür. Ancak, bu bahçe o kadar gerçekçidir ki,
her insan bu hayalinde oluﬂan bahçeden gerçekmiﬂ gibi ayn› zevki al›r.
Hatta bugüne kadar milyarlarca insan, bu bahçe gibi gördü¤ü herﬂeyin asl›n› gördü¤ünü sanm›ﬂt›r… (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 48)
Allah, kusursuz ve saymakla bitmeyecek kadar çok detaya sahip olan
evreni, her an, eksiksiz olarak yaratmaktad›r. Üstelik bu yarat›ﬂ o
kadar kusursuzdur ki, yeryüzünde bugüne kadar var olmuﬂ
milyarlarca insan, bu evrenin ve gördükleri herﬂeyin bir
hayal oldu¤unu anlayamam›ﬂlar, hep maddenin asl›
ile muhatap olduklar›n› sanm›ﬂlard›r. (Hayalin
Di¤er Ad›: Madde, s. 91)
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Baz› insanlar›n otobandan h›zla geçen bir otobüsü veya bu otobüsün sebep oldu¤u bir kazay›, maddenin fiziksel varl›¤› ile muhatap olduklar›n›n çarp›c› bir delili sanmalar›n›n nedeni, görüntünün insan› aldatacak kadar gerçekçi görülmesi ve hissedilmesidir.
Mekan görüntülerindeki, örne¤in otobandaki derinlik ve perspektifin kusursuzlu¤u, mekanda görülen cisimlerin renk, ﬂekil, gölge
olarak mükemmelli¤i, ses, koku ve sertlik hislerinin çok net olmas› ve görüntünün içinde bir mant›k bütünlü¤ü bulunmas› kimilerini yan›ltabilmektedir. Ve baz› insanlar bu olaylar neticesinde
bunlar›n alg› oldu¤unu unutabilmektedir. Ama zihinde meydana gelen alg›lar ne kadar eksiksiz ve mükemmel olursa
olsun, bunlar›n birer alg› oldu¤u gerçe¤i de¤iﬂmeyecektir. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 178-179)
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Fizik Kanunlar› da Alg›lar›m›z›n
Bir Yorumudur
Morpheus, Neo'nun maddenin asl›na iliﬂkin gerçekleri
kavramas› için pek çok yöntem denemekte ve ona pek çok
delil sunmaktad›r. Bir önceki bölümde e¤itimin bir parças›
olarak, Matrix adl› sistemin bir kopyas›nda görüntünün
donduruldu¤unu, böylece gerçek gibi görünen herﬂeyin asl›nda sanal bir gerçeklik oldu¤unu gösterdi¤ini anlatm›ﬂt›k.
Neo'nun buradaki e¤itimi, ﬂu konuﬂmalarla devam eder:
Neo

: Onlar ne?

Morpheus

: Duyusal programlar. Sisteme ba¤l› kalarak her türlü

yaz›l›ma girip, ç›kabilirler. Sistemden ç›karmad›¤›m›z herkes potansiyel
bir ajand›r. Matrix'in içinde neredeyse herkes bir ajan ya da de¤il. Onlardan saklanarak ve kaçarak hayatta kald›k ama onlar kap› bekçileri. Tüm
kap›lar› tutmuﬂlar. Anahtarlar onlarda. Er ya da geç, birisinin onlarla savaﬂmas› gerekecek.
Neo

: Birisi mi?

Morpheus

: Sana yalan söylemeyece¤im. Bir ajana karﬂ› gelip,

onunla savaﬂan herkes, can›ndan oldu. Onlar›n yapamad›klar›n› sen yapacaks›n.
Neo

: Neden?

Morpheus

: Bir duvar›n içinden yumruk atan ajanlar gördüm. ‹n-

sanlar onlara bir ﬂarjör boﬂaltt›; ancak sadece havay› vurdular. Güçleri ve
h›zlar›, kurallara dayal› bir dünyaya ba¤l›. Bu yüzden senin kadar h›zl›
ve güçlü olamazlar.
Neo

: Ne söylemeye çal›ﬂ›yorsun? Kurﬂunlar› tutabilece¤imi

mi?
Morpheus

: Hay›r Neo. Demek istedi¤im ﬂu: Haz›r oldu¤unda bu-

na gerek kalmayacak.
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Yukar›daki konuﬂmalarda da Morpheus, Neo'ya sürekli olarak fizik kurallar›yla düﬂünmemesini ö¤ütlemektedir.
Matrix adl› sistemde "ajan" olarak tan›nan güvenlik görevlileri, sistemdeki sanal karakterlerin bedenlerini kullanarak
herﬂeye hakim olabilmektedirler. Ancak bu sistemin zihinlere gösterilen yapay bir dünya olmas›ndan ötürü, Neo'nun
en imkans›z gibi görünen ﬂeyleri de baﬂarabilece¤i anlat›lmaktad›r.
‹leriki sahnelerde ise filmdeki karakterlerin gerekti¤inde insanüstü bir performans sergileyebildikleri görülmektedir. Bunu son derece gerçekçi bir ﬂekilde yaﬂamaktad›rlar.
Ancak bu, asl›nda bilgisayar taraf›ndan beyinde yaﬂat›lan
hayallerden ibarettir. Filmin kahraman› Neo bu heyecan verici olaylar› yaﬂad›¤›n› zannederken, asl›nda koltu¤unda
oturmaktad›r.
Di¤er taraftan Morpheus, Neo'nun zihnini, yaﬂam› boyunca edindi¤i önyarg›lardan, ald›¤› telkinlerden kurtarmaya -filmdeki ifadesiyle zihnini özgürleﬂtirmeye- çal›ﬂmaktad›r. Bu amaçla her iki oyuncu da bir atlama program›na ba¤lan›rlar. Burada Morpheus, birbirinden uzak ve son derece
yüksek binalar aras›nda adeta uçuyormuﬂ gibi atlar ve
Neo'nun da zihnini özgürleﬂtirdi¤i (yani önyarg›lar›ndan
kurtuldu¤u) takdirde bunu baﬂarabilece¤ini söyler. Ancak
Neo bir bilgisayar program›nda oldu¤unu bildi¤i halde,
kendini fizik kurallar›na ba¤l› düﬂünmekten al›koyamamaktad›r. Di¤er bir deyiﬂle gerçek olmayan bir ortam›, çok
fazla önemseyerek atlarken düﬂece¤inin korkusunu yaﬂamaktad›r.
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Önceki sayfadaki karelerde de Neo'nun bu yüksek binalar aras›nda atlamay› denerken, atlayamayaca¤›na dair
tereddüt ve korku duymas›yla birlikte beton zemine düﬂüﬂü
görülmektedir.
Filmde bilimkurgu unsurlar olmakla birlikte, verilen
mesajlar son derece düﬂündürücüdür. Örne¤in maddenin
ve mekan›n hayal oldu¤unu anlayan bir kiﬂi, di¤er insanlar›n bilmedi¤i çok önemli bir s›rr› daha kavrar: Dünyada geçerli olan sebep-sonuç iliﬂkileri, maddenin fiziksel özelliklerinin sonucunda veya insanlar aras›ndaki iliﬂkilerin neticesinde oluﬂmamaktad›r. Madde bir alg› oldu¤una göre fiziksel bir etkiye sahip olamaz. Her fiziksel etki, ayr› ayr› olarak
yarat›l›r. Örne¤in at›lan bir taﬂ cam› k›rmaz; taﬂ›n at›lmas› ve
cam›n k›r›lmas› görüntüleri ayr› ayr› yarat›l›r. Gemileri suda
yüzdüren "suyun kald›rma kuvveti" veya kuﬂlar› havada tutan "havan›n kald›rma kuvveti" de birer alg› olarak yarat›l›r.
Dolay›s›yla asl›nda bu gibi "kuvvetler"in hepsi, gerçekte
bunlar› yaratan Allah'a aittir.
Nitekim filmde de bu gerçekleri ö¤renen baﬂrol oyuncusu, bilgisayara ba¤l› bir koltukta uzan›rken, Matrix olarak
an›lan sanal dünyaya girdi¤inde, fizik kanunlar›n›n d›ﬂ›nda
hareketler yapabildi¤ini görür. Örne¤in yandaki karelerde
görüldü¤ü gibi kendini kurﬂunlara hedef olmayacak kadar
ola¤and›ﬂ› bir h›zla hareket ederken bulmaktad›r. Üstelik
herﬂey öylesine gerçekçidir ki, aktör gözünü koltukta açt›¤›nda hala büyük bir ﬂaﬂk›nl›k yaﬂamaktad›r. Bu da bir ortam› insanlara yaﬂatmak için d›ﬂar›daki somut gerçekli¤e ihtiyaç olmad›¤›n›n çok önemli bir kan›t›d›r.
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Maddenin asl› konusunu anlatt›¤›m›z eserlerde bu konu üzerinde de durmuﬂ ve fizik kurallar›n›n da zihinde meydana geldi¤ini
ﬂöyle anlatm›ﬂt›k:
Allah, bize yaﬂad›¤›m›z görüntüleri, bir sebep sonuç iliﬂkisi içinde, baz›
kanunlara ba¤l›ym›ﬂ gibi gösterir. Örne¤in, gece ile gündüz, bizim beynimizde oluﬂan görüntülerdir. Ve biz gece ile gündüzün Güneﬂ'e ve Dünya'n›n hareketlerine ba¤l› olarak de¤iﬂti¤ini alg›lar›z. Örne¤in beynimizin
içindeki görüntüde Güneﬂ en tepedeyken, ö¤le saati oldu¤unu biliriz ve Güneﬂ batarken de havan›n karard›¤›na ﬂahit oluruz. Allah, evrene ait alg›lar›
yarat›rken, bu sebep sonuç iliﬂkisi ile birlikte yaratm›ﬂt›r. Hiçbir zaman Güneﬂ batt›¤› halde gündüzü yaﬂamay›z. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 199)
Beynimizin içindeki hayalde, elimizden b›rakt›¤›m›z bir kalem hep yere
düﬂmektedir. Buna neden olan sebep sonuç iliﬂkisinin araﬂt›r›lmas› neticesinde "yerçekimi kanununu" buluruz. Allah, ruhumuza izlettirdi¤i görüntüleri belli sebeplere ve kanunlara ba¤l›ym›ﬂ gibi göstermektedir. Bu sebeplerin ve kanunlar›n yarat›lmas›n›n bir nedeni, hayat›n imtihan için yarat›lm›ﬂ
olmas›d›r. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 200)
Allah tüm bu alg›lar›, hiçbir kanuna ve sebebe ihtiyaç duymadan yaratmaya güç yetirendir. Örne¤in Allah, tohum olmadan bir gülü yaratabilir,
bulut olmadan ya¤mur ya¤d›rabilir ya da Güneﬂ olmadan gölgeyi, geceyi
ve gündüzü yaratabilir. Allah Furkan Suresi'nin 45-47. ayetlerinde önce gölgeyi yaratt›¤›n›, sonra da Güneﬂ'i ona delil k›ld›¤›n› bildirmektedir. Rüyalar›m›z bu yarat›l›ﬂ› daha iyi kavrayabilmemiz için iyi bir örnektir. Rüyam›zda Güneﬂ'in maddesel bir karﬂ›l›¤› olmad›¤› halde, Güneﬂ'in verdi¤i ›ﬂ›¤›,
›s›y›, ayd›nl›¤› ayn› gerçek hayattaki gibi hissederiz. Bu yönleriyle rüyalar,
Allah'›n, Güneﬂ olmadan da Güneﬂ'e ait hisleri zihnimizde yaratabilece¤inin göstergelerinden biridir. Ancak Allah yaratt›¤› imtihan ortam›nda insanlar için herﬂeyin bir sebebini de yaratm›ﬂt›r. Gündüzün sebebi Güneﬂ'tir,
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ya¤murun sebebi ise buluttur. Bunlar›n tümü, beynimizde Allah'›n
ayr› ayr› var etti¤i görüntülerdir. Bir sebebin sonuçtan önce yarat›lmas› ile de, Allah, bu imtihan ortam›nda herﬂeyin belli kanunlarla iﬂledi¤ini
düﬂünmemizi ve bu ﬂekilde bilimsel araﬂt›rma yapmam›z› sa¤lamaktad›r.
(Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 202-203)
Allah, yaratt›¤› görüntüleri belli sebeplere ba¤l›ym›ﬂ gibi gösterir. Örne¤in bir elma dal›ndan koptu¤unda hep yere düﬂer, hiçbir zaman gö¤e
do¤ru yükselmez veya havada as›l› kalmaz. Allah'›n yaratt›¤› bu sebeplerin ve kanunlar›n araﬂt›r›lmas› ise bilimin konular›n› oluﬂturur... (Hayalin
Di¤er Ad›: Madde, s. 201)
Allah, sebep olmadan da sonucu yaratmaya güç yetirendir. Örne¤in
rüyas›nda Güneﬂ olmad›¤› halde Güneﬂ'in ›ﬂ›klar›yla ›s›nd›¤›n› hisseden
bir insan bunun bir delilidir. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 202)
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Beynimizin ‹çindeki
Görüntülerin D›ﬂ›na Ç›kamay›z
Do¤umumuzdan itibaren beﬂ duyumuza
ba¤l› oldu¤umuz için "d›ﬂ dünya"n›n, duyular›m›z›n bize tan›tt›¤›ndan farkl› olabilece¤ini hiç
düﬂünmemiﬂizdir.
‹nsan›n hayat›na dair bildi¤i herﬂey gözleriyle gördükleri, kulaklar›yla duyduklar›, elleriyle dokunduklar›ndan, k›sacas› duyu organlar›y-
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la alg›lad›klar›ndan oluﬂur. Yani insan daima kendi "kiﬂisel
dünyas›nda" yaﬂar. Uzaydaki y›ld›zlar, üzerinde yaﬂad›¤›m›z dünya, dünyay› dolduran milyarlarca insan, çevremizde gördü¤ümüz her canl›, evimiz, evimizin içindeki eﬂyalar›m›z, ﬂu an üzerinde oturdu¤umuz koltuk, elimizde tuttu¤umuz kitap ve daha milyonlarca detayla ﬂimdiye kadar
binlerce kez karﬂ›laﬂm›ﬂ›zd›r. Ancak bunlar›n hepsi, yine bizim "kiﬂisel dünyam›za" ait hislerdir. Hiçbir insan, ﬂimdiye
kadar kendi seyretti¤i bu dünyan›n d›ﬂ›na ç›kamam›ﬂt›r. ‹nsan ne yaparsa yaps›n, tüm yaﬂant›s›n›n ve bedeninin bir hayal oldu¤u, bunlar›n as›llar› ile muhatap olmad›¤› gerçe¤ini
de¤iﬂtiremeyecektir...
Yanda filmden gördü¤ünüz kareler, Neo'nun, Matrix'in
ne oldu¤unu ö¤renmek için Morpheus'la yapt›¤› görüﬂmeye
aittir. Morpheus bu konuﬂma esnas›nda, Neo'ya Matrix'in
ne oldu¤unu tarif ederken, bu sistemden "gerçe¤i görmesini
engelleyen bir perde" olarak bahsetmektedir:
Morpheus

: Neden burada oldu¤unu anlatay›m. Bir ﬂey bildi¤in için

buradas›n. Bildi¤ini aç›klayam›yorsun. Ama hissediyorsun. Hayat›n boyunca hissettin. Dünyada ters giden bir ﬂeyler var. Ne oldu¤unu anlam›yorsun, ama orada beyninde k›ym›k gibi seni ç›ld›rtan birﬂey. Seni bana
getiren ﬂey bu duyguydu. Neden söz etti¤imi biliyor musun?
Neo

: Matrix mi?

Morpheus

: Ne oldu¤unu ö¤renmek ister misin? Matrix her yerde.

Etraf›m›zda. ﬁu anda, bu odada. Pencereden d›ﬂar› bakt›¤›nda görürsün
ya da televizyonu açt›¤›nda. ‹ﬂe gitti¤inde hissedersin... Vergi öderken. Gerçe¤i görmemen için dünya, bir perde gibi önüne çekilmiﬂ sanki.
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Filmin kahraman› Neo, gerçe¤i ö¤renmek üzere, bulundu¤u kapsülden ç›kar›l›p uyand›r›lana kadar, kendisine
gösterilen hayali dünyan›n fark›nda de¤ildir. Çünkü hayat›n›n her an›nda bu sistemle iç içe yaﬂam›ﬂ ve çevresindeki
tüm insanlardan bu hayat›n gerçek oldu¤u telkinini alm›ﬂt›r.
Bu nedenle Neo'nun ikna edilmesi, o ana kadar gerçek zannederek yaﬂad›¤› hayat›n›n bir hayalden ibaret oldu¤unu
kavramas› vakit alm›ﬂt›r.
Bu durum günümüzde maddenin asl› konusunda bilgilendirilen bir k›s›m kimseler için de geçerlidir. Maddenin
mutlak varl›¤›na inanan ve gördüklerinin d›ﬂ dünyadaki
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as›llar› ile muhatap oldu¤una emin olan kimseler birtak›m
mant›ks›z itirazlara yönelmektedirler. Ancak burada anlat›lanlar, -kim ne kadar itiraz ederse etsin- t›pk› bir fizik kanunu veya bir kimya formülü kadar kesin gerçeklerdir.
Matrix filminin yukar›daki görüntüleri ile benzerlik
içinde olan izahlar›m›zdan bir k›sm› ﬂöyledir:
Dünyada yaﬂad›¤›m›z hayat›n birer parças› olan tüm olaylar,
insanlar, binalar, ﬂehirler, arabalar, mevkiler, k›sacas› hayat›m›z boyunca gördü¤ümüz, tuttu¤umuz, dokundu¤umuz, koklad›¤›m›z,
tatt›¤›m›z, dinledi¤imiz herﬂey, gerçekte beynimizde oluﬂan görüntü ve hislerdir.
Biz, bize verilen telkinle bunlar›n, beynimizin d›ﬂ›ndaki bir dünyada sabit olduklar›n›, her birinin maddesel varl›klar olduklar›n› ve
bizim bu nedenle bunlar›n as›llar›n› gördü¤ümüzü, hissetti¤imizi
zannederiz. Oysa, biz hiçbir varl›¤›n asl›n› asla göremeyiz ve bu
varl›klar›n as›llar›na asla dokunamay›z. K›sacas› bizim hayat›m›z
boyunca madde sand›¤›m›z herﬂey asl›nda bir hayal olarak beynimizde meydana gelen görüntülerden oluﬂmaktad›r. (Hayalin Di¤er
Ad›: Madde, s. 8)
E¤er dikkatlice düﬂünürseniz, gören, iﬂiten, dokunan, düﬂünen
ve ﬂu anda bu kitab› okuyan ak›ll› varl›¤›n, sadece bir ruh oldu¤unu ve sanki bir tür perde üzerinde "madde" denen alg›lar› seyretti¤ini hissedebilirsiniz. Bunu kavrayan insan, insanl›¤›n büyük bölümünü aldatan maddi dünya boyutundan uzaklaﬂ›p, gerçek varl›k boyutuna girmiﬂ olur… (Sonsuzluk Baﬂlam›ﬂ Durumda, s. 46)
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Gören Gözlerimiz De¤ildir, Görüntü
Beynimizde Oluﬂur
Daha önce de belirtti¤imiz gibi, hayat›m›z boyunca ald›¤›m›z telkinle, tüm dünyay› gözlerimizle gördü¤ümüzü
zannederiz. Hatta "gözlerimiz dünyaya aç›lan pencerelerimizdir" diye biliriz. Oysa, görmenin bilimsel aç›klamas›na
göre gerçek böyle de¤ildir; çünkü biz gözlerimizle görmeyiz. Gözlerimiz ve gözlerimize ba¤l› olan milyonlarca sinir
hücremiz, sadece "görme olay›n›n" gerçekleﬂmesi için beyne
mesaj ileten kablo görevine sahiptirler.
Matrix adl› filmde de baﬂrol oyuncusu, gerçekte kablolarla makineye ba¤l› oldu¤u ve gözleri kapal› olarak bir
koltukta yatt›¤› halde, çok canl› bir hayat yaﬂad›¤› hissine
kap›lmaktad›r. Ancak o ana kadar gördü¤ü tüm rengarenk,
ayd›nl›k, canl› görüntüler, kendisine fiziksel bir gözün varl›¤›na ihtiyaç duymadan gösterilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde koﬂtu¤unu, hareket etti¤ini, kavga etti¤ini zannetti¤i görüntüleri de, kaslar›n› kullanmadan bir koltukta yatarken sadece
izlemiﬂtir.
Filmin kahraman› gerçek hayata dönüp gerçek zannetti¤i ﬂeyleri, asl›nda hayali bir dünyan›n içinde yaﬂad›¤›n›
anlad›¤›nda ise çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt›r. O güne kadar cam bir fanusun içinde, beynine verilen elektrik sinyallerinden oluﬂan
hayali bir dünyada yaﬂad›¤› halde, kendisini bir bilgisayar
programc›s› zannetmekte ve yandaki resimde görülen mekanda uyumaktad›r. Yani hayat› sand›¤› herﬂey gerçekte bir
hayaldir.
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Neo

: Ne yap›yorsun?

Morpheus

: Kaslar›n çöktü onlar› yeniden çal›ﬂt›r›yoruz.

Neo

: Gözlerim neden ac›yor?

Morpheus

: Onlar› hiç kullanmad›n. Dinlen Neo. Yan›tlar geliyor.
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Yukar›daki konuﬂmalardan anlaﬂ›ld›¤› üzere, Neo gözlerini
ya da vücut kaslar›n› kullanmadan kendisine beynine iletilen yapay sinyallerle gerçek bir hayat yaﬂad›¤› izlenimi edinmiﬂtir. Gözlerini hiç kullanmad›¤› halde son derece renkli, ayd›nl›k ve canl›
bir dünya ile muhatap olmuﬂ; ayn› ﬂekilde kaslar›n› kullanmad›¤› halde hayat› boyunca kendini hareket halinde hissetmiﬂtir.
Buradaki durum her insan için de benzerdir. Örne¤in bir kiﬂi markette al›ﬂveriﬂ yapan insanlara bakt›¤›nda, bu insanlar› ve
marketi gözleriyle görmez; çünkü bu manzaraya ait görüntü gözünün önünde de¤il, beyninin arka taraf›nda oluﬂur. Dolay›s›yla
göze ihtiyaç duymaks›z›n, beyninin ilgili bölgesine gönderilen
yapay sinyallerle de ayn› görüntüyü görmesi mümkün olabilecektir.
Filmin yukar›daki kareleri ile paralel olarak, kitaplar›m›zda
yer alan ifadelerden bir k›sm› ﬂöyledir:
Odan›z›n penceresinden d›ﬂar›daki manzaray› seyretti¤inizde, hayat›n›z boyunca ald›¤›n›z telkinden dolay›, bu manzaray› gözlerinizle gördü¤ünüzü zannedersiniz. Oysa gerçek böyle de¤ildir. Çünkü siz gözlerinizle d›ﬂar›daki bir manzaray› görmezsiniz. Siz, beyninizin
içinde oluﬂan manzaraya ait görüntüyü görürsünüz. Bu bir
tahmin ya da bir felsefe de¤il, bilimsel bir gerçektir.
(Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 10)
Bilindi¤i gibi, gözümüzdeki hücrelerden gelen elektrik sinyalleri, beynimizde görüntüye çevrilir. Örne¤in, beyin, görme merkezine gelen baz› elektrik sinyallerini
bir ayçiçe¤i tarlas› olarak yorumlar.
Öyle ise gören göz de¤ildir.
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Peki, gören gözlerimiz de¤ilse, beynin arka k›sm›nda, kapkaranl›k
bir mekanda, bir göze, retinaya, merce¤e, göz sinirlerine, göz bebe¤ine ihtiyaç duymadan, elektrik sinyallerini rengarenk bir ayçiçe¤i tarlas› olarak gören, bu gördü¤ü manzaradan zevk alan kimdir?
… beynin içinde oluﬂan bu görüntüleri, bir televizyon ekran›ndan
izler gibi izleyen, izledikleri ile sevinen, üzülen, heyecanlanan,
hoﬂnutluk duyan, telaﬂlanan, merak eden kimdir? Tüm gördüklerini ve hissettiklerini yorumlayacak bilinç kime aittir?
Hayat› boyunca, kapkaranl›k, sessiz kafatas›n›n içinde kendisine
gösterilen görüntüleri izleyen, düﬂünen, sonuç ç›karan, karar veren bilinç sahibi varl›k kimdir?
Bütün bunlar› alg›layan, bilinci meydana getiren varl›¤›n, ﬂuursuz
atomlar›n oluﬂturdu¤u, su, ya¤ protein gibi maddelerden meydana gelen beyin olamayaca¤› aç›kt›r. Beynin ötesinde, çok daha
farkl› bir varl›k olmal›d›r.
… Beyninin içindeki görüntüyü "görüyorum" diyen, beyninin için-
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de duydu¤u sesleri "duyuyorum" diyen, kendi varl›¤›n›n ﬂuurunda olan ve "ben benim" diyen bu varl›k Allah'›n insana vermiﬂ oldu¤u ruhtur. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 79-80)

Tüm Lezzetler Beyinde Oluﬂur
Tat alma alg›s› da di¤er duyu organlar›na benzer ﬂekilde aç›klanabilir. ‹nsan dilinin ön taraf›nda dört farkl› tip
kimyasal al›c› vard›r; bunlar tuzlu, ﬂekerli, ekﬂi ve ac› tatlar›na karﬂ›l›k gelir. Tat al›c›lar›m›z bir dizi iﬂlemden sonra bu
alg›lar› elektrik sinyallerine dönüﬂtürür ve beyne iletirler. Ve
bu sinyaller de beyin taraf›ndan tat olarak alg›lan›r. Bir pastay›, peyniri, portakal› ya da sevdi¤iniz bir yeme¤i yedi¤inizde ald›¤›n›z tat, gerçekte elektrik sinyallerinin beyin taraf›ndan yorumlanmas›d›r.
Matrix filminde de bu gerçek yemek masas›ndaki konuﬂmalar esnas›nda ﬂöyle yorumlanm›ﬂt›r:
Tank

: Haydi dostum. ﬁampiyonlar›n kahvalt›s›. (Neo'ya la-

pa benzeri bir yemek ikram ediliyor.)
Mouse

: Gözlerini kapat›rsan yumurta yedi¤in izlenimine kap›-

l›rs›n... Bana neyi hat›rlatt› biliyor musun? Leziz bu¤day. Hiç leziz bu¤day yedin mi?
Switch

: Hay›r, ama asl›nda sen de yemedin.

Mouse

: Demek istedi¤im de bu. Makinelerin leziz bu¤day›n ta-

d›n› nereden bildi¤ini merak ediyorsundur. Belki yanl›ﬂ yapt›lar. Belki leziz
bu¤day›n tad› yulaf ezmesi ya da ton bal›¤› gibiydi. Bu durumda insan›n
akl›na çok ﬂey tak›l›yor. Örne¤in tavuk, belki tavu¤un tad›na karar veremediler, bu yüzden tavuk etinde herﬂeyin tad› var.
Dozer

: Yedi¤im ﬂey sentetik aminoasitler, vitaminler, mineral-

lerle birleﬂtirilmiﬂ. Vücudun ihtiyac› olan herﬂey.
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Filmin bir baﬂka sahnesinde ise, gerçekleri -Matrix adl›
sistemin kendilerine hayali bir dünya yaﬂatt›¤›n›- bilen karakterlerden biri, yedi¤i yeme¤i ﬂöyle tarif etmektedir:
Mr. Reagan

: Biliyor musunuz bu bifte¤in var olmad›¤›n› biliyorum.

Bunu a¤z›ma koydu¤umda Matrix'in beynime bunun sulu ve lezzetli oldu¤unu söyledi¤ini biliyorum...

Yukar›daki karelerde aç›klama yapan kiﬂi, tüm hayat›n›n kendisine bir bilgisayar program› taraf›ndan gerçekmiﬂ
gibi gösterildi¤ini bilmektedir. Bu nedenle yedi¤i bifte¤in
lezzetinin gerçekte var olmad›¤›n›, bunu sadece beyninde
alg›lad›¤›n› söylemekte, ancak yine de bu lezzetten gerçek-
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miﬂ gibi zevk ald›¤›n› belirtmektedir. Bu konuﬂmalara iliﬂkin kitaplar›m›zda yer verilen aç›klamalardan bir k›sm› ﬂöyledir:
Bizim gördü¤ümüz, dokundu¤umuz, duydu¤umuz ve ad›na
"madde", "dünya" ya da "evren" dedi¤imiz kavramlar, sadece ve
sadece beynimizde oluﬂan elektrik sinyalleridir. Örne¤in meyve
yiyen biri, asl›nda meyvenin beynindeki alg›s›yla muhatapt›r, asl›yla de¤il. Kiﬂinin "meyve" diye nitelendirdi¤i ﬂey, meyvenin biçimi, tad›, kokusu ve sertli¤ine ait elektriksel bilginin beyinde alg›lanmas›ndan ibarettir. E¤er beyne giden görme sinirini keserseniz,
meyve görüntüsü de bir anda yok olur. Veya burundaki alg›lay›c›lardan beyne uzanan sinirdeki bir kopukluk, koku alg›n›z› tamamen ortadan kald›r›r. Çünkü meyve, birtak›m elektrik sinyallerini
beynin yorumlamas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›, s. 203-204; Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i, s. 24)
Beyninizde oluﬂan bir pasta görüntüsüne beyninizde oluﬂan
ﬂeker tad› eklenir ve pasta hakk›nda herﬂey sevdi¤iniz hale gelir.
Siz iﬂtahla pastan›z› yedi¤inizde ald›¤›n›z tat, asl›nda elektrik
sinyallerinin beyninizde meydana getirdi¤i bir etkiden baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Beyniniz d›ﬂar›dan gelen uyar›lar› nas›l yorumlarsa siz ancak onu bilirsiniz. Yoksa d›ﬂar›daki nesneye asla ulaﬂamazs›n›z; örne¤in çikolatan›n kendisini göremez, koklayamaz ve
tadamazs›n›z. Ya da beyninize giden tat alma sinirleri kesilse, o an
yedi¤iniz herhangi bir ﬂeyin tad›n›n beyninize ulaﬂmas› mümkün
olmaz, tat duyunuzu tamamen yitirirsiniz. Ald›¤›n›z tatlar›n ola¤anüstü gerçekçi olmas› üstelik bunlara ait görüntüleri de seyrediyor olman›z sizi kesinlikle aldatmas›n. Konunun bilimsel aç›klamas› bu ﬂekildedir. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 40)
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Ayn› ﬂekilde, bugüne kadar hiçbir insan nanenin asl›n›n tad›na
bakmam›ﬂt›r. Nane olarak alg›lad›¤› tat, beyninde oluﬂan bir alg›d›r sadece. Çünkü nanenin asl›na ne dokunabilir, ne onun asl›n›
görebilir, ne asl›n›n kokusunu veya tad›n› alabilir. Sonuç olarak,
biz hayat›m›z boyunca bize gösterilen kopya alg›larla yaﬂar›z.
Ancak bu kopyalar o kadar gerçekçidir ki, hiçbir zaman kopyalar›n› yaﬂad›¤›m›z› fark etmeyiz. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 46)
Çilek suyu içen bir kiﬂinin beynine giden tat alma sinirleri
kesilse, içti¤i meyve suyunun tad›n› tamamen yitirecektir.
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... Bir çikolatay› ya da sevdi¤iniz bir meyveyi yedi¤inizde ald›¤›n›z tat, elektrik sinyallerinin beyin taraf›ndan yorumlanmas›d›r. D›ﬂar›daki nesneye ise asla ulaﬂamazs›n›z; çikolatan›n
kendisini göremez, koklayamaz ve tadamazs›n›z. Örne¤in, beyninize giden tad alma sinirleri kesilse, o an yedi¤iniz herhangi birﬂeyin tad›n›n beyninize ulaﬂmas› mümkün olmaz; tad duyunuzu
tamamen yitirirsiniz. Bu noktada karﬂ›m›za bir gerçek daha ç›kar:
Bir yiyece¤i tatt›¤›m›zda bir baﬂkas›n›n o yiyecekten ald›¤› tad›n
veya bir sesi duydu¤umuzda baﬂka birisinin duydu¤u sesin bizim
alg›lad›klar›m›z ile ayn› oldu¤undan emin olmam›z mümkün de¤ildir. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›, s. 202-203)

Tüm Kokular da Beynin ‹çinde Oluﬂur
Alg›lad›¤›n›z kokular da asl›nda uzak bir mesafeden size ulaﬂmaz. Koku alma merkezinizde oluﬂan etkileri, d›ﬂar›daki maddelerin kokusu zannedersiniz. Oysa bir gülün görüntüsü nas›l ki görme merkezinizin içindeyse, o gülün kokusu da ayn› ﬂekilde koku alma merkezinizin içindedir. D›ﬂar›da ne gülün ne de ona ait bir kokunun varl›¤›n› bilemezsiniz. Çünkü alg›lar›m›z›n bize tan›tt›¤› d›ﬂ dünya asl›nda
beynimize ulaﬂan "elektrik sinyalleri bütünü"nden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Beynimiz hayat›m›z boyunca bu sinyalleri de¤erlendirir. Biz de maddenin "d›ﬂar›daki" asl› ile muhatap
oldu¤umuzu sanarak yan›ld›¤›m›z›n fark›nda olmadan bir
ömür süreriz.
Matrix filminin bir sahnesinde de kokunun gerçekli¤inden ﬂüphe edilmekte, fakat bir yandan da alg›daki inand›r›c›l›¤a dikkat çekilmektedir.
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Ajan

: Ben buradan nefret ediyorum. Bu hayvanat bahçesin-

den, bu hapishaneden, bu gerçeklikten ya da her ne diyorsan›z. Art›k dayanamayaca¤›m. En çok da koku, böyle bir ﬂey varsa. Bunu fazlas›yla hissediyorum.

Filmdeki Matrix adl› bilgisayar sisteminde, "güvenlik
sorumlusu ajan" karakterinin yukar›daki ifadelerinden de
anlaﬂ›ld›¤› gibi, di¤er tüm alg›lar›m›z gibi kokunun da asl›
olup olmad›¤›n› anlamam›z mümkün de¤ildir. Bu konu kitaplar›m›zda ﬂöyle yer alm›ﬂt›r:
Vanilya kokusu, gül kokusu gibi uçucu moleküller, burnun
epitelyum denilen bölgesindeki titrek tüylerde bulunan al›c›lara
gelirler ve bu al›c›larda etkileﬂime girerler. Bu etkileﬂim beynimize
elektrik sinyali olarak iletilir ve koku olarak alg›lan›r. Sonuçta bizim güzel ya da çirkin diye adland›rd›¤›m›z kokular›n hepsi uçucu moleküllerin etkileﬂimlerinin elektrik sinyaline dönüﬂtürüldükten sonra, beyindeki alg›lan›ﬂ biçiminden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bir parfümü, bir çiçe¤i, sevdi¤iniz bir yeme¤i, deniz kokusunu,
hoﬂunuza giden ya da gitmeyen her türlü kokuyu beyninizde alg›lars›n›z. Fakat koku molekülleri beyne hiçbir zaman ulaﬂamazlar.
Ses ve görüntüde oldu¤u gibi beyninize ulaﬂan yaln›zca elektrik
sinyalleridir. Sonuç olarak, do¤du¤unuz andan itibaren d›ﬂar›daki nesnelere ait olarak bildi¤iniz kokular duyu organlar›n›z arac›l›¤› ile hissetti¤iniz elektrik uyar›lar›d›r. (Evrim Aldatmacas›, II.
bask›, s. 202)
... bir görüntünün zihnimizde oluﬂmas› için, d›ﬂar›da bir kaynak olmas›na ihtiyaç yoktur. Ayn› durum koku alg›s› için geçerlidir. Nas›l ki rüyan›zda veya hayalinizde olmayan bir kokuyu duyabiliyorsan›z, gerçek hayatta da kokusunu duydu¤unuz nesnele-
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rin d›ﬂ›n›zda mevcut olup olmad›klar›ndan emin olamazs›n›z. D›ﬂ›n›zda bu nesnelerin var oldu¤unu düﬂünseniz de, asla onlar›n as›llar› ile
muhatap olamazs›n›z. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 38)

ﬁu Anda Bir Rüyada Olmad›¤›n›z›
Nas›l ‹spatlars›n›z?
‹nsanlar rüyalar›ndan uyand›klar›nda o ana kadar görmüﬂ
olduklar›n›n hayal oldu¤unu anlarlar, ama "uyanma" görüntüsüyle baﬂlayan ve ad›na "gerçek hayat" dedikleri hayat›n bir hayal olabilece¤inden nedense hiç kuﬂkulanmazlar. Oysa, "gerçek
hayat›m›z" dedi¤imiz görüntüleri alg›lay›ﬂ ﬂeklimiz, rüyalar›m›z› alg›lay›ﬂ ﬂeklimizle tamamen ayn›d›r. Her ikisini de zihnimizde görürüz. Ve rüyalar›m›zdan uyand›r›lmad›¤›m›z sürece,
onlar›n bir hayal oldu¤unu anlamay›z. Ancak uyand›¤›m›z zaman "demek ki gördüklerim bir rüyaym›ﬂ" deriz.
Do¤du¤umuz andan itibaren d›ﬂar›daki nesnelere ait olarak bildi¤imiz kokular, hep burnumuz
arac›l›¤› ile hissetti¤imiz
elektrik uyar›lar›d›r.
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Öyle ise ﬂu anda gördüklerimizin bir rüya olmad›¤›n›
nas›l ispatlayabiliriz? Sadece henüz uyand›r›lmam›ﬂ oldu¤umuz için, içinde bulundu¤umuz an› gerçek zannediyor
olamaz m›y›z? Her gece gördü¤ümüz rüyalardan daha
uzun süren bu rüyadan bir gün uyand›r›ld›¤›m›zda, bu gerçekle karﬂ›laﬂacak olmam›z pekala mümkündür. Ve bunun
aksini ispatlayabilece¤imiz hiçbir delilimiz yoktur.
Rüyada "elinizle tutar, gözünüzle görürsünüz", ama
gerçekte ne eliniz vard›r ne gözünüz, ne de görülüp-tutulacak bir ﬂey. Bütün bunlar› beynin d›ﬂar›s›nda sa¤layan hiçbir
maddi gerçeklik yoktur. Aç›kça aldan›rs›n›z. Peki gerçek yaﬂamla rüyay› ay›ran nedir? Gerçek yaﬂam›n sürekli olup, rüyan›n kopuk kopuk olmas› ya da rüyada farkl› sebep-sonuç
iliﬂkilerinin bulunmas› m›? Bunlar temelde önemli farklar
de¤ildir. Çünkü sonuçta her iki yaﬂant› da beynin içinde
oluﬂur. Rüya s›ras›nda gerçek olmayan bir dünyada rahatl›kla yaﬂayabiliyorsak, ayn› ﬂey pekala içinde bulundu¤umuz dünya için de geçerli olabilir. Rüyadan uyand›¤›m›zda
gerçek yaﬂant› dedi¤imiz daha uzun bir rüyaya baﬂlamad›¤›m›zdan hiçbir ﬂekilde emin olamay›z. Rüyay› hayal, dünyay› gerçek saymam›z›n nedeni, sadece al›ﬂkanl›klar›m›z ve
ön yarg›lar›m›zd›r. Ve bu durum, belki de bir gün, ﬂu anda
yaﬂad›¤›m›z› sand›¤›m›z dünya hayat›ndan aynen rüyadan
uyand›r›ld›¤›m›z gibi uyand›r›labilece¤imizi gösterir.
Matrix adl› filmde de, bu önemli nokta üzerinde durulmaktad›r. Filmin baﬂrol oyuncusu Neo, s›k s›k rüya ile gerçek hayat aras›nda ikileme düﬂer. Filmin bir sahnesinde
Neo, aynaya bakt›¤›nda aynadaki k›r›klardan dolay› yüzü-
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nü üç parça ﬂeklinde görür. Daha sonra aynadaki k›r›¤›n
kaybolarak görüntüsünün düzeldi¤ini görür. Bunun ﬂaﬂk›nl›¤›yla etraf›ndakilere dönerek onlar›n da bu durumu görüp
görmediklerini sorar. Gerçekli¤ini kontrol etmek için aynaya dokundu¤unda ise, ayna yap›ﬂkan bir hal al›r ve vücudunu metalik bir kaplama gibi sarmaya baﬂlar, hatta bu kaplaman›n so¤uklu¤unu dahi hissedebilmektedir. Tüm bu gördü¤ü, hissetti¤i ﬂeylerin gerçek olabilece¤ine ihtimal vermedi¤i halde, yaﬂad›klar› vücut dengesini sarsacak derecede
gerçekçidir. Bilge kiﬂi rolündeki Morpheus da Neo'ya, gördüklerinin, yaﬂad›klar›n›n gerçekli¤ine aldanmamas› için,
gerçek dünya ile hayal dünya aras›ndaki fark›n ne oldu¤unu sorar:
Morpheus

: Gerçek oldu¤una inand›¤›n bir rüya gördün mü Neo?

Ya o rüyadan uyanamazsan? Hayal dünyas› ile gerçek dünya aras›ndaki fark› nas›l anlard›n?
Neo

: Bu olamaz!

Morpheus

: Ne olamaz? Gerçek mi?
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Aﬂa¤›da bu konu ile ilgili kitaplar›m›zda yer verdi¤imiz örnekler ve izahlar bulunmaktad›r:
Rüyas›nda yüksek bir yerden aﬂa¤› düﬂen bir insan da bunu
bütün vücudu ile hisseder. Oysa o anda yata¤›nda hiç k›p›rdamadan yatmaktad›r. Ya da, rüyas›nda aya¤› kay›p su birikintisinin içine düﬂtü¤ünü gören bir insan, tüm k›yafetlerinin ›sland›¤›n›, ç›kan
rüzgar nedeniyle üﬂüdü¤ünü hissedebilir. Ancak bulundu¤u yerde ne bir su birikintisi, ne de rüzgar yoktur. Hatta çok s›cak bir
odada uyuyor olmas›na ra¤men ›slakl›¤› ve üﬂümeyi, ayn› uyan›kken oldu¤u gibi yaﬂar. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 60)
‹nsan asl›nda güven içinde evinde uyurken, rüyas›nda lunaparkta h›zla dönen vagonlara bindi¤ini görebilir. Vagonlar›n h›z›n›, zaman zaman ters döndü¤ünü, esen rüzgar› gerçe¤inin ayn›s›
gibi hissedebilir. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 61)

Rüya ile gerçek hayat aras›ndaki benzerli¤e dikkat çekilen, filmin bir baﬂka sahnesi ﬂöyledir:
(Kendisinden bilgisayar çipi sat›n almak için evinin kap›s›na gelen müﬂterilere)
Neo

: Hiç rüyada oldu¤undan ya da uyand›¤›ndan kuﬂkuya düﬂtü¤ün

oldu mu?
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Yan sayfadaki karede Neo bir türlü uyan›p uyanmad›¤›ndan emin olamamaktad›r. Uyand›¤›nda saatin çald›¤›n›
duymakta, kendisini odas›nda bulmakta, masas›n›, bilgisayar›n› görmektedir; fakat rüyas›nda yaﬂad›klar› o kadar gerçekçidir ki, bunlar›n hayal oldu¤undan bir türlü emin olamamaktad›r. Yaﬂad›¤› bu çeliﬂkinin verdi¤i ﬂaﬂk›nl›ktan ötürü, kendisinden bilgisayar çipi sat›n almak için kap›s›na gelen müﬂterileri, kendisine hiç iyi görünmedi¤ini söylerler.
Neo da yukar›daki ifadesiyle yaﬂad›¤› ikilemi kap›s›na gelen bu kiﬂilerle paylaﬂmak ister.
Neo'nun yaﬂad›¤› bu ikilem asl›nda son derece do¤ald›r. Asl›nda düﬂünen her insan böyle bir çeliﬂki içinde oldu¤unu fark edebilir. Kitaplar›m›zda bu konuya dikkat çekti¤imiz pek çok pasaj vard›r. Bunlardan biri ﬂöyledir:
Peki rüyan›zdan hiç uyanmadan yaﬂamaya devam etseniz, rüya içinde yaﬂad›¤›n›z›n, gördüklerinizin hiçbirinin asl› ile muhatap olmad›¤›n›z›n fark›na varabilir misiniz? Kesinlikle hay›r. Uyan›p, kendinizi yata¤›n›zda uyuyorken bulmad›¤›n›z sürece, hiçbir zaman rüyada oldu¤unuzu anlayamazs›n›z ve koskoca bir
ömrü gerçek hayat›n›z› yaﬂad›¤›n›z› zannederek geçirirsiniz.
Öyle ise, gerçek hayat dedi¤imiz hayat›m›z›n da bir rüya olmad›¤›n› nas›l ispatlayabiliriz? Bir gün bu gördü¤ümüz hayattan ç›k›p
kendimizi bambaﬂka bir yerde, bu hayat›m›za dair görüntüleri izlerken bulmayaca¤›m›za dair bir bilgimiz var m›d›r? (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 65)

Matrix filminde, gerçeklerin fark›nda olan Morpheus,
Neo'ya gördüklerine inanmamas›, gerçe¤i kavramak için
araﬂt›rmas› gerekti¤ini s›k s›k ö¤ütlemektedir. Filme ait aﬂa-
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¤›daki sat›rlarda da, yine Morpheus, Neo'nun, gördüklerine inanmadan evvel sorgulamas› gerekti¤ine ﬂöyle
dikkat çekmektedir:
Morpheus

: Gözlerinden belli. Sende gördüklerini kabullenen birinin

gözleri var. Uyanmay› bekledi¤in için. Tuhaf ama bunlar gerçekten pek
uzak de¤il.

‹nsanlar›n da içinde yaﬂad›¤›m›z dünyan›n gerçek durumunu sorgulamas› gerekmektedir. ‹nsan, d›ﬂ›nda var oldu¤una inand›¤› dünyan›n asl›na hiçbir zaman ulaﬂamayaca¤› gerçe¤inin fark›na varmal› ve bu gerçekten dünyadaki amac› ile
ilgili kesin do¤rulara ulaﬂmal›d›r.
Filmde de yo¤un olarak vurgulanan, maddeyle muhatap olamad›¤›m›z gerçe¤i konusunda, kitaplar›m›zda verilmiﬂ örneklerden bir k›sm› ﬂöyledir:
... insanlar genelde "d›ﬂ dünya" kavram›n›n içine herﬂeyi dahil etmezler ya da etmek istemezler. Bu konuda biraz samimi ve cesur düﬂünecek olursan›z, evinizin, içindeki eﬂyalar›n›z›n veya antikalar›n›z›n, yazl›¤›n›z›n, yeni ald›¤›n›z araban›z›n, ofisinizin, mücevherlerinizin, bankadaki hesab›n›z›n, gard›robunuzun, eﬂinizin, çocuklar›n›z›n, iﬂ arkadaﬂlar›n›z›n ve sahip oldu¤unuz di¤er ﬂeylerin de size
gösterilen bu "hayali d›ﬂ dünyaya" dahil oldu¤u gerçe¤ini fark edersiniz. Etraf›n›zda gördü¤ünüz, duydu¤unuz, koklad›¤›n›z k›sacas›
beﬂ duyunuzla alg›lad›¤›n›z herﬂey bu "hayali dünya"ya aittir; en
sevdi¤iniz sanatç›n›n sesi, oturdu¤unuz iskemlenin sertli¤i, kokusu
hoﬂunuza giden bir parfüm, sizi ›s›tan Güneﬂ, renkleriyle göz al›c›
bir çiçek, pencerenizin d›ﬂ›nda uçan bir kuﬂ, denizin üzerinde h›zla
ilerleyen bir sürat motoru, bol ürün veren bahçeniz, iﬂinizde kulland›¤›n›z bilgisayar ya da dünyadaki en kaliteli müzik setiniz...
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Gerçek budur. Çünkü dünya yaln›zca insan› denemek için yarat›lan bir görüntüler bütünüdür. ‹nsanlar k›sa yaﬂamlar› boyunca asl›nda gerçekli¤i olmayan alg›larla denenirler. (Evrim Aldatmacas›,
s. 213-214)
Çevrenizdeki mal h›rs›na kap›lm›ﬂ insanlar›n en çok nelere de¤er verdiklerini bir düﬂünün: ‹yi bir ev, lüks eﬂyalar, gösteriﬂli mücevherler, son model bir araba, bankalarda yüksek miktarda para,
yat... ‹ﬂte bu nedenle de bu insanlar, sahip olduklar› tüm bu maddeleri beyinlerindeki bir ekrandan izledikleri ve as›llar›yla asla
karﬂ›laﬂamayacaklar› gerçe¤inden çok korkarlar.
Oysa kabul etmek istemeseler de beyinlerinde oluﬂan bir kopya
dünya içinde yaﬂamaktad›rlar. D›ﬂar›daki dünya ile muhatap olmalar› mümkün de¤ildir. Çünkü sesi, ›ﬂ›¤› ve kokuyu hiçbir ﬂekilde geçirmeyen kafataslar›n›n içine girebilen sadece bu maddelerden gelen elektriksel bilgilerdir. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 104)
Bir insan›n sahip oldu¤unu sand›¤› herﬂeyi, evi, arabas›, ailesi, iﬂi ve tüm dostlar› beyninin içinde meydana gelen his ve görüntülerden ibarettir. Bu gerçe¤i kavrayan bir insan, herﬂeyin tek sahibinin, bu görüntüleri beyninde yaratan Allah oldu¤unu anlar.
Dünya hayat›na h›rsla ba¤l› olan insanlar bu nedenle bu gerçekten
çok büyük bir korku duyarlar. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 103)

Zamans›zl›k Gerçe¤i
Zaman, bizim, yaﬂad›¤›m›z olaylar aras›nda yapt›¤›m›z
k›yasa dayal› bir kavramd›r. Örne¤in, bir kiﬂi arabaya biner.
Sonra kontak anahtar›n› çevirir ve gaz pedal›na basarak arabay› hareket ettirir. Bir miktar yol ald›ktan sonra arabas›n›
kald›r›m›n kenar›na park eder. Kiﬂi, tüm bu eylemler aras›n-
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da k›yas yapar; her biri aras›nda bir süre geçti¤ini düﬂünür
ve böylece zaman alg›s›n› elde eder.
Tüm olaylar bize belli bir s›ralama yöntemi ile gösterildi¤i için, zaman›n hep ileri do¤ru akt›¤›n› düﬂünürüz. Örne¤in bir yaprak a¤açtan hep aﬂa¤› do¤ru düﬂer, yukar› do¤ru
ç›kmaz veya ya¤mur damlalar› hep gökyüzünden düﬂer,
damlalar›n hiçbir zaman taneler halinde yukar› do¤ru ç›kt›¤›n› görmeyiz. Bu durumda bir yapra¤›n a¤ac›n üzerindeki
hali geçmiﬂ iken, aﬂa¤›ya düﬂtü¤ü hali gelecektir. Oysa e¤er
haf›zam›zdaki bilgiler, bir filmin baﬂa sar›lmas› gibi tersine
do¤ru gösterilmeye baﬂlarsa bizim için gelecek, yani yapraklar›n aﬂa¤›da bulundu¤u hali geçmiﬂ olur, a¤ac›n tepesindeki hali ise gelecek olur.
Bu örnekten anlaﬂ›ld›¤› gibi zaman, alg›layana ba¤l›
olarak de¤iﬂken bir alg›d›r. Zaman›n izafiyeti yani de¤iﬂkenli¤i o kadar farkl›d›r ki, bizim için binlerce y›l süren bir zaman dilimi, bir baﬂka boyutta sadece tek bir saniye bile sürebilir. Hatta, evrenin baﬂ›ndan sonuna kadar geçen çok büyük bir zaman dilimi, bir baﬂka boyutta, bir saniye bile de¤il, ancak bir "an" sürüyor olabilir.
Matrix filminde de tüm alg›larla beraber, zaman›n da
izafi oldu¤u vurgulanmakta ve Neo'ya zaman konusunda
da yan›ld›¤› anlat›lmaktad›r. Aﬂa¤›daki karelerde filmin
kahraman› Neo, 2060 y›l›nda ABD'de yap›lm›ﬂ, hava ve kara taﬂ›t› olarak kullan›lan bir geminin içerisindedir. Daha evvel Matrix'in içinde giydi¤i ﬂ›k k›yafetleri ya da yaﬂad›¤›
ﬂehrin modern görünümü art›k yoktur. Bunun yerine eskimiﬂ k›yafetler giymekte ve harap görünümlü bir mekanda
bulunmaktad›r.
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Neo

: Morpheus bana ne oldu? Buras› da ne?

Morpheus

: Ne de¤il, ne zaman?

Neo

: "Ne zaman" m›?

Morpheus

: 1999 y›l›nda oldu¤umuzu san›yorsun ama 2199'a ya-

k›ns›n. Kaç y›l›nda oldu¤umuzu tam olarak söyleyemem, çünkü tam olarak biz de bilmiyoruz. ﬁimdilik bunu aç›klayabilecek bir ﬂey söyleyemem.

Bir kimseye tüm yaﬂad›klar› gibi zaman alg›s› da yapay
sinyallerle çok farkl› olarak hissettirilebilir. Zamans›zl›k gerçe¤i ile ilgili kitaplar›m›zda yer alm›ﬂ olan izahlardan bir
k›sm› ﬂöyledir:
Zaman bir alg›dan ibaret oldu¤una göre de, tümüyle alg›layana ba¤l›, yani göreceli bir kavramd›r.
Zaman›n ak›ﬂ h›z›, onu ölçerken kulland›¤›m›z referanslara göre
de¤iﬂir. Çünkü insan›n bedeninde zaman›n ak›ﬂ h›z›n› mutlak bir
do¤rulukla gösterecek do¤al bir saat yoktur...
Zaman›n göreceli¤i, rüyada çok aç›k bir biçimde yaﬂan›r. Rüyada
gördüklerimizi saatler sürmüﬂ gibi hissetsek de, gerçekte herﬂey
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birkaç dakika hatta birkaç saniye sürmüﬂtür. (Zamans›zl›k ve Kader
Gerçe¤i, s. 70-71)
... zaman›n izafi (göreceli-rölatif) bir kavram oldu¤u, materyalistlerin yüzy›llard›r zannettikleri gibi de¤iﬂmez ve sabit olmad›¤›,
de¤iﬂken bir alg› biçimi oldu¤u da bu yüzy›lda ortaya ç›km›ﬂt›r.
Zaman›n ve mekan›n izafiyeti Einstein'›n "Rölativite" teorisiyle kan›tlanm›ﬂ ve bu gerçek bugünkü modern fizi¤in temelini oluﬂturmuﬂtur.
Sonuç olarak, zaman ve mekan mutlak olmayan, baﬂlang›çlar›
olan, Allah'›n yoktan var etti¤i kavramlard›r. Zaman› ve mekan›
yaratan Allah, elbette ki bunlara tabi de¤ildir. Allah, zaman›n her
an›n› zamans›zl›kta belirlemiﬂ, tespit etmiﬂ ve yaratm›ﬂt›r… (Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i, s. 10)
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‹nsanlar zamana ba¤›ml› olduklar› için böyle bir olay onlara
uzak gelir, oysa Allah Kat›nda zaman yoktur, daha önce de belirtti¤imiz gibi geçmiﬂ ve gelecek tek bir and›r. T›pk› bir video kasetteki karelerin tek bir anda var olmas› gibi… Biz bir filmi seyrettikten sonra nas›l ki o filmi geriye do¤ru sar›p yeniden seyredebiliyorsak, bizim için geçmiﬂ olaylar›
Allah'›n dilemesiyle yeniden seyretmemiz mümkündür. Önemli olan
Allah'›n o an bize o olaylara ait alg›lar› tekrar hissettirmesidir. (Sonsuzluk Baﬂlam›ﬂ Durumda, s. 90)
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An›lar›m›z da Asl›nda Birer Hayaldir
Filmin baﬂrol oyuncusu Neo, gerçekleri yani ﬂimdiye
kadar gerçek sand›¤› hayat›n›n bir hayalden ibaret oldu¤unu ö¤rendikten sonra, tekrar Matrix ad›ndaki sanal dünyaya gitti¤inde çevresini hayretle izler. Arabadaki yolculu¤u
boyunca geçmiﬂine ait birtak›m ﬂeyleri hat›rlar; ancak bunlar›n hiçbirinin gerçekte yaﬂanmam›ﬂ olmas›ndan dolay›
ﬂaﬂk›nl›k duyar. Neo'nun, geçmiﬂine ait an›lar olarak düﬂündü¤ü olaylar›n tamam›, haf›zas›na yapay olarak verilmiﬂ
görüntülerden ibarettir.
Morpheus

: ‹nan›lmaz de¤il mi?

Neo

: Allah'›m.

Tr›n›ty

: Ne oldu?

Neo

: Orada yemek yerdim. Harika makarna yaparlar. Ha-

yat›mla ilgili an›lar›m var. Hiçbiri olmam›ﬂ.

Bu konuda kitaplar›m›zda yer vermiﬂ oldu¤umuz aç›klamalardan birkaç› ﬂöyledir:
Biz, bize verilen telkinden dolay›, geçmiﬂ, ﬂu an ve gelecek gibi bölümlere ayr›lm›ﬂ zaman dilimlerini yaﬂad›¤›m›z› zannederiz.
Oysa, "geçmiﬂ" gibi bir kavrama sahip olmam›z›n tek nedeni, daha önce de belirtti¤imiz gibi- haf›zam›za baz› olaylar›n verilmesidir. Örne¤in, ilkokula kaydoldu¤umuz an haf›zam›zda bulunan bir
bilgidir ve biz bu nedenle bunu geçmiﬂ
bir olay olarak alg›lar›z. Gelecekle ilgili olaylar ise haf›zam›zda bulunmaz.
Bu nedenle biz henüz haberdar olmad›¤›m›z bu olaylar› "yaﬂanacak", "gele-
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cekte meydana gelecek" olaylar olarak kabul ederiz. Oysa geçmiﬂ nas›l
bizim için yaﬂanm›ﬂ, tecrübe edilmiﬂ, görülmüﬂ olaylar ise, gelecek de
ayn› ﬂekilde yaﬂanm›ﬂt›r. Ancak bu olaylar bizim haf›zam›za verilmedi¤i için biz bunlar› bilemeyiz. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 139)
5 yaﬂ›ndayken bakkaldan ald›¤›n›z bir gofreti yerken hissetti¤iniz ﬂeker tad›, 7 yaﬂ›nda ilkokula baﬂlayaca¤›n›z gün sabah erken saatte heyecanla uyanman›z, lisedeki co¤rafya dersinde içinizde duydu¤unuz s›k›nt›, matematik ö¤retmeninizin tahtaya yazd›¤› uzun denklemler, bir
yak›n›n›z› kaybetti¤iniz trafik kazas›nda hissettikleriniz, iﬂinizde kazand›¤›n›z bir baﬂar› nedeniyle yaﬂad›¤›n›z gurur, y›llarca hayal etti¤iniz bir
ﬂeyi almaya giderken duydu¤unuz sevinç k›sacas› yaﬂad›¤›n›z ve hissetti¤iniz, baﬂ›n›zdan geçen tüm bu olaylar asl›nda aynen durmakta, yaln›zca sizin beyninizde muhafaza edilmemektedir. Muhafaza edilen de
hat›ra olarak, an› olarak yani geçmiﬂ gibi hissettirilmektedir. ﬁu an var
olan o sahneleri beyniniz alg›lamamaktad›r... ‹nsanlar akan bir zamana
tabi olduklar›n› düﬂünür, yaﬂamlar›n›n geçmiﬂ, ﬂimdi ve gelecek olmak
üzere bölümlere ayr›ld›¤›n› san›rlar… Fakat yarat›lm›ﬂ her canl›n›n, her
olay›n ve herﬂeyin ayn› bir film ﬂeridini oluﬂturan kareler gibi, kare kare
sonsuz olarak yarat›ld›¤›n› ve ayn› anda var edildi¤ini bilmek bu kavray›ﬂ› kolaylaﬂt›racakt›r. (Sonsuzluk Baﬂlam›ﬂ Durumda, s. 74-75)

Bu Gerçe¤in Bizi Ulaﬂt›rd›¤›
Ola¤anüstü Sonuç
‹nsan beyninin d›ﬂ›nda madde olarak adland›r›lan, görüntüden oluﬂan ve sa¤laml›k hissi verilen bir alem vard›r. Ancak siz
bu aleme asla duyular›n›z arac›l›¤› ile ulaﬂamazs›n›z. Her insan
beyninde oluﬂan alemi seyreder, beyninde oluﬂan aleme dokunur,
beynindeki alemin sesini dinler.
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Tempo, 22 May›s, 2003

Radikal, 17 May›s, 20
03

›s, 2003
Vatan, 17 May

Hürriyet, 15 May›s, 2003
Vakit, 19 May›s, 2003

›s, 2003
Yar›n, 17 May

Tempo, 15 May›s, 2003

Aktüel, 23 Nisan 2003
Tempo, 15 May›s, 2003

Matrix ve Matrix Reloaded filmleri tüm dünyada büyük yank›
uyand›rd›. Pek çok televizyon
kanal›nda, dergi ve gazetelerde,
filme konu olan maddenin asl›na
iliﬂkin bilimsel gerçekler tart›ﬂ›ld›. Bu filmlerin milyonlarca insan›n ilgisini çekmiﬂ olmas›n›n en
önemli nedenlerinden biri ise,
insanlar›n bu konunun önemini
kavram›ﬂ ve derin düﬂünmeye
baﬂlam›ﬂ olmalar›d›r.
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Allah, yaratt›¤› madde alemini, her insana beyninde bir görüntü olarak izlettirmekte ve bu görüntüye sa¤laml›k, sertlik vererek görüntüyü gerçek gibi alg›latt›rmaktad›r. 20. yüzy›lda bilimsel bulgularla kan›tlanan bu gerçek yüzy›llarca önce yaﬂam›ﬂ
olan büyük ‹slam alimi ‹mam Rabbani taraf›ndan etrafl›ca aç›klanm›ﬂt›r. ‹mam Rabbani, mektuplar›ndan birinde ﬂöyle bir izahta bulunmaktad›r:
Hâricde ve hakîkatde, Allahü Teâlâdan baﬂka, mevcûd yokdur.
Allahü Teâlâ, kudreti ile, kendi isimlerinin ve s›fatlar›n›n
kemâlini mümkinât sûretlerinin perdesinde göstermiﬂ, ya'nî eﬂyây›, kendi kemâlât›na uygun olarak,
his ve vehm mertebesinde, îcâd etmiﬂ, var etmiﬂdir. Böylece, eﬂyâ, vehmde görünmekde, hayâlde
devâm etmekdedir. O hâlde eﬂyâ, hayâlde göründü¤ü için vard›r. Lâkin Allahü Teâlâ, bu
görünüﬂe devâm verdi¤i, yok olmakdan
korudu¤u eﬂyan›n yap›s›na sa¤laml›k verdi¤i ve ebedî mu'ameleyi de bunlara ba¤l› k›ld›¤› için, vehmdeki varl›k ve hayâldeki devâm da, hakîkî varl›k olmuﬂdur.
(‹mam-› Rabbani, ‹kinci Cilt, 44. Mektup)

Burada anlat›lan, her insan›n üzerinde büyük bir ciddiyetle düﬂünmesi
gereken çok önemli bir hakikattir. Çünkü bu gerçe¤i görmezden gelen her insan, ömrü boyunca küçücük bir noktada oluﬂan görüntüyü gerçek zannederek yan›lmaktad›r. Örne¤in beynindeki

İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği

95

bir noktada oluﬂan binalar›n sahibi oldu¤unu zanneden bir
adam, bu görüntüden dolay› kibirlenir, ﬂ›mar›r, bir gün ölece¤ini unutarak kendisini sonsuz güçlü zanneder. Veya beynindeki
bir noktada oluﬂan fakir hayat görüntüsü baﬂka bir insan›n ezik,
mutsuz ve umutsuz yaﬂamas›na neden olur. Beyninin içindeki
küçücük bir yerde oluﬂan para görüntüsünü kaybeden insan hemen periﬂan olur. Beyninin içindeki araba görüntüsünün çizildi¤ini gören bir baﬂkas› ise hiddetlenir, mal h›rs›ndan dolay› bü-
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yük bir öfke duyar. Oysa, bu kiﬂilerin her biri rüyas›nda zengin veya fakir olan, veya rüyas›nda arabas› çizilen bir insandan farkl› bir durumda de¤ildirler. Çizilen araba, beynimizin içinde oluﬂan bir araba görüntüsüdür. Bu araban›n asl›n›, d›ﬂar›daki gerçek halini hiç kimse, hiçbir zaman bilemez
ve göremez. Bunu ancak beynimizdeki ve d›ﬂ›ndaki alemi
yaratan Yüce Allah bilir.
‹ﬂte bu gerçe¤in fark›nda olmayan, veya çok aç›k olmas›na ra¤men bu gerçe¤i kabullenmek istemeyen insanlar, hayatlar› boyunca hep yan›lg› içinde, gerçekleri görmezden
gelerek yaﬂarlar. Bu insanlar›n durumu bir sinema filmini
veya tiyatro oyununu gerçek zannederek bu filmin veya
oyunun içinde yaﬂamak isteyen bir insan›n durumu gibidir.
Çevresindekiler bu insan› ne kadar ikna etmeye ve ona gerçekleri göstermeye çal›ﬂsalar da bu insan bunu anlamazl›ktan gelir.
Ancak her insan›n, hiçbir istisna olmaks›z›n, bu gerçe¤i anlayaca¤›, kavrayaca¤› ve kabul edece¤i bir an vard›r. ‹ﬂte bu an her insana ölümle birlikte gelecektir. Ölümle birlikte insan›n beyninde seyretti¤i dünya hayat›na dair görüntü
de¤iﬂecek, bunun yerine ölüm an›n›n, hesap gününün ve
ahiretin görüntüsü gelecektir. Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i
gibi, ölümle birlikte insan sanki bir uykudan uyanacak, rüyas›ndan gerçek dünyaya geçer gibi, gerçek ve sonsuz hayat›na geçecek, bu hayat›n da görüntüsü daha net ve gerçek
olacakt›r. Ayn› rüyas›ndaki daha bulan›k görüntüden uyan›p daha net olan dünya hayat›na geçiﬂ yapan insan gibi.
Ayetlerde tüm alemlerin Rabbi olan Allah bu gerçe¤i ﬂöyle
bildirmektedir:
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Demiﬂlerdir ki: "Eyvahlar bize, uykuya-b›rak›ld›¤›m›z yerden
bizi kim diriltip-kald›rd›? Bu, Rahman (olan Allah)›n va'detti¤idir, (demek ki) gönderilen (elçi)ler do¤ru söylemiﬂ". (Yasin
Suresi, 52)
Andolsun, sen bundan gaflet içindeydin; iﬂte Biz de senin üzerindeki örtüyü aç›p-kald›rd›k. Art›k bugün görüﬂ-gücün keskindir. (Kaf Suresi, 22)

Her sözü güvenilir, ilim ve hikmetiyle örnek olan Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadis-i ﬂeriflerinde "insanlar uykudad›r, ölümle uyan›rlar" (‹mam Gazali, ‹slam Klasikleri 2, Bedir
Yay›nlar›, 18 s. 36152) buyurarak bu gerçe¤e dikkat çekmiﬂtir.
Gerçek olan ölümden sonraki hayatt›r. Dünya hayat› ise,
ayn› bir rüya gibi insana beynindeki küçücük bir noktada izlettirilen bir görüntü alemidir. Bir insan›n bu görüntüye aldan›p,
gerçek ve sonsuz hayat›n› unutmas›, düﬂünmemesi ise büyük
bir gaflet ve yan›lg›d›r. Bu gerçe¤i dünyada görmeyenler ahirette büyük bir piﬂmanl›k yaﬂayacaklard›r. Hayatlar› boyunca ba¤land›klar›, gerçek zannederek peﬂinden sürüklendikleri, Allah'›
ve ahireti unutarak ﬂirk koﬂtuklar› insanlar›n, mallar›n, mevkilerin, ünvanlar›n asl›nda birer hayal oldu¤unu, beyinlerindeki
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görüntüler oldu¤unu anlayanlar bu piﬂmanl›klar›n› dile getireceklerdir. Asla yok olmayaca¤›n› zannettikleri ﬂeylerin birer birer kayboldu¤unu gördüklerinde büyük hüsrana u¤rayacaklard›r. Allah,
bu insanlar›n ahiretteki itiraflar›n› Kuran'da ﬂöyle
bildirir:
Sonra onlara denilecek: "Sizin ﬂirk koﬂtuklar›n›z
nerede? Allah'›n d›ﬂ›nda (tapt›klar›n›z)." Dediler
ki: "Bizi b›rak›p-kayboluverdiler. Hay›r, biz önceleri (me¤er) hiçbir ﬂeye tapar de¤ilmiﬂiz." ‹ﬂte
Allah, kafirleri böyle ﬂaﬂ›rt›p-sapt›r›r. (Mü'min
Suresi, 73-74)
… Nihayet elçilerimiz, hayatlar›na son vermek
üzere kendilerine gittiklerinde onlara diyecekler
ki: "Allah'tan baﬂka tapt›klar›n›z nerede?" "Onlar
bizi b›rak›p-kayboldular" diyecekler. (Böylelikle) Bunlar, gerçekten kâfirler olduklar›na kendi
aleyhlerinde ﬂehadet ettiler. (Araf Suresi, 37)

Dünyada bu gerçekleri görmezden gelerek,
düﬂünmeyen her insan ahirette ayn› konuﬂmay›
yapabilir, ayn› telafisi olmayan piﬂmanl›¤› yaﬂayabilir. Allah'›n bir rüya gibi gösterdi¤i dünya hayat›na kap›l›p gidenler, ölümü gerçek ve tek yaﬂant›lar›n›n sonu zannedenler, ölümle birlikte içinde
bulunduklar› bu gaflet uykusundan uyanacak, rüyalar›ndan ayr›lacaklar ve iﬂte o zaman as›l gerçe¤i göreceklerdir. Akl›n› ve vicdan›n› kullanan, samimi ve dikkatli düﬂünen her insan ise, daha dünyada iken gerçekleri fark ederek, ahiret hayat› için
ciddi bir gayret içinde olacakt›r.
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n üçüncü Kat isimli filmde de Matrix filmine benzer
olarak, gerçek dünya ile sanal dünya aras›ndaki çarp›c› benzerlik iﬂlenmektedir. Filmin konusu özetle ﬂöyledir: Filme ad›n› veren 13. kat, Los Angeles'da bir iﬂ
yeri binas›n›n 13. kat›d›r. Burada filmin iki baﬂrol
oyuncusu olan Hannon Fuller ve iﬂ arkadaﬂ› Douglas
Hall, bilgisayar ile sanal bir dünya meydana getirmiﬂlerdir. Bu sanal dünyada Los Angeles'›n 1937 y›l›ndaki hali canland›r›lmaktad›r. Sistemi kuran bu kiﬂiler
ise 1999 y›l›nda yaﬂamaktad›rlar.
Resimlerde görece¤iniz gibi bu bilgisayar program›na ba¤lanmak isteyen kiﬂi, bir yata¤a uzan›r ve
beynine programdaki bilgiler aktar›l›r. Böylece sisteme giren kiﬂi 1937 y›l›na ait sanal bir kimlik kazanm›ﬂ
olur. Örne¤in bu kiﬂi 1999 y›l›nda yaﬂayan Douglas
Hall isimli, zengin ve baﬂar›l› bir bilgisayar ﬂirketi yöneticisi iken, haf›zas›na 1937 y›l›nda yaﬂayan John
Ferguson isimli bir banka veznedar› ile ilgili bilgiler
yüklenir.
Sisteme ba¤lanan kiﬂi, yükleme tamamland›ktan
sonra kendini bir anda 1937 y›l›n›n ortam›nda bulur.
Binalar, arabalar, k›yafetler tamamen o y›la özgüdür.
Simülasyon ortam›na giren kiﬂileri en çok ﬂaﬂ›rtan konu ise, her iki yaﬂamlar›n›n da birbiri ile ayn› gerçeklikte olmas›d›r. Bu kiﬂiler iki yaﬂamlar›nda da suyun
serinli¤ini, d›ﬂar›daki rüzgar›n u¤ultusunu hissetmekte, karﬂ›laﬂt›klar› olaylarda korku ve heyecan gibi
duygular› tüm gerçekli¤i ile yaﬂamaktad›rlar.
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Filmin ilerleyen dakikalar›nda ise sisteme ba¤lanan bu
kiﬂiler, gerçek hayatlar› zannettikleri yaﬂant›lar›n›n (1999 y›l›nda Los Angeles'taki yaﬂamlar›n›n) da asl›nda özel olarak
tasarlanm›ﬂ bir bilgisayar program› oldu¤unu, o güne kadar
gerçek sand›klar› herﬂeyin -ﬂirketleri, makamlar›, arabalar›,
bilgisayar sistemleri, aileleri, dostlar›...- bir hayal oldu¤unu
anlarlar. Gerçekte tarih 2024 gibi çok daha ileri bir zamana
aittir ve filmde gerçek bir yaﬂant› olarak yans›t›lan tüm olaylar simülasyonun bir parças›d›r. Filmin en ilginç yönü ise
filmdeki karakterlerin simülatör içinde simülatöre ba¤lanarak, kademeli bir hayat yaﬂamalar› ve bu sanal ortamlardaki yaﬂant›lar›n›n gerçeklerle olan ola¤anüstü benzerli¤idir.
Yan sayfadaki karelerde filmin baﬂrol karakterini canland›ran Douglas Hall'un simülasyona ba¤lanmas› ve 1937
y›l›nda John Ferguson ad›nda bir bankac›n›n kimli¤inin
kendisine aktar›m› görülüyor.
Douglas Hall – John Ferguson bilinç transferi
Kullan›c›: Douglas Hall
Yükleme için kullan›c›y› ayarl›yor.
Program ba¤lant›s›: John Ferguson
Kullan›c›y› programa s›ral›yor
Yükleme için haz›r
S›ralama tamamland›.
Bay Grierson, 117 Bat› Winston, Pasadena
ﬁuur nakli
Aktar›m iﬂlemi baﬂlad›.
Yükleme tamamland›.
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Filmin kahraman› Douglas Hall simülatöre ba¤land›ktan sonra, bedeni hiç hareket etmemesine ra¤men, kendini
1937 y›l›nda, John Ferguson adl› bir banka veznedar›n›n
kimli¤i ile canl› bir hayat›n içinde bulur. Bu kiﬂinin bedeni
20. yüzy›lda simülatör aletine ba¤l› bir ﬂekilde yat›yor olmas›na ra¤men, herﬂey son derece gerçek görünmektedir. Ama
eski model arabalar, karﬂ›laﬂt›¤› insanlar, kendi k›yafeti, fiziksel görünümü k›sacas› her türlü detay, bu kiﬂinin beyninde yapay sinyallerle gösterilen görüntülerdir.
Douglas Hall bu sistemi bizzat kendisi tasarlad›¤› halde, aﬂa¤›daki film karesinde de görüldü¤ü gibi, görünümünün ve bulundu¤u ortam›n gerçekçili¤inden dolay› hayrete

Harun Yahya (Adnan Oktar)

106

düﬂmektedir. Hatta aynaya uzun uzun bakarak saç›n›, b›y›¤›n›, cildinin rengini incelemektedir.
Douglas Hall'a, (1937'deki kimli¤iyle John Ferguson'a)
bu ﬂaﬂk›n tav›rlar›ndan dolay›, bankadaki müdürü kötü göründü¤ünü ve dinlenmesini tavsiye eder. Ancak Douglas
Hall, bilgisayar ortam›nda gerçe¤e bu kadar uygun bir yaﬂant›n›n sürmesinden dolay› çok etkilenmiﬂtir ve bu sistemi
kurabilmiﬂ olabilmekten dolay› sevinmektedir:
Douglas Hall

: Bence gayet iyi görünüyorum.

Simülasyon Ortam› ve Yan›lt›c› Gerçeklik
Bizim "d›ﬂ dünya" olarak alg›lad›klar›m›z, önceki bölümlerde detayl› olarak de¤indi¤imiz gibi, yaln›zca elektrik
sinyallerinin beyinde yaratt›¤› etkilerdir. Pencerenizden
gördü¤ünüz gökyüzünün mavisi, oturdu¤unuz koltu¤un
yumuﬂakl›¤›, içti¤iniz kahvenin kokusu, yedi¤iniz etin lezzeti, duydu¤unuz telefon sesi, tüm yak›nlar›n›z, hatta bedeniniz hepsi elektrik sinyallerinin beyninizdeki yorumudur.
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E¤er bu filmde oldu¤u gibi, beynimize geliﬂmiﬂ bir bilgisayar yard›m›yla gerekli elektrik sinyallerini gönderebilmek mümkün olsayd›, ayn› hisleri tüm gerçekli¤iyle alg›lamam›z mümkün olurdu. Görüldü¤ü gibi yapay olarak oluﬂturulan uyar›lar sonucunda, d›ﬂar›da herhangi bir maddesel
gerçeklik yokken, beynimizde gerçek ve canl› bir dünya
oluﬂmas› mümkündür. Nitekim günümüzde simülatörler
arac›l›¤› ile hayat›m›zdan belli kesitler son derece gerçekçi
hislerle canland›r›labilmektedir. Örne¤in ele tak›lan özel bir
eldiven ile bir insan, ortamda olmad›¤› halde bir kediyi sevdi¤ini, bir insanla tokalaﬂt›¤›n›, suyun alt›nda elini y›kad›¤›n› veya sert bir cisme dokundu¤unu hissedebilmektedir.
Daha geliﬂmiﬂ olan sistemlerle ise golf oynad›¤›n›, kayak
yapt›¤›n›, süratle araba kulland›¤›n› veya bir uça¤›n pilotu
oldu¤unu hissedebilmektedir. Gerçekte ise, dokundu¤unu
hissetti¤i bu varl›klar›n ya da içinde oldu¤unu zannetti¤i bu
mekanlar›n hiçbiri gerçek de¤ildir. Tüm bunlar, insan›n, yaﬂam›ndaki tüm hisleri ve varl›klar› beyninde alg›lad›¤›n›n,
bunlar›n hiçbirinin asl› ile muhatap olamad›¤›n›n kesin bir
delilidir.
13. Kat adl› filmde de bilgisayarlar arac›l›¤›yla gerçek
hayattan ay›rt edilmesi mümkün olmayan sanal yaﬂamlar
oluﬂturulmaktad›r. Filmdeki karakterler simülasyon makineleri arac›l›¤›yla farkl› zaman ve ortamlara ba¤lanmakta,
burada gerçek hayatlar› gibi yaﬂamaktad›rlar.
Aﬂa¤›daki konuﬂmalarda sistemin kurucular›ndan
Whitney, Dedektif McBain'e üzerinde çal›ﬂt›klar› simülasyon sistemini anlatmaktad›r:
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Dedektif Mcbain

: Bütün dava, devasa bir bilgisayar oyunu

mu?
Whitney

: Hay›r, fonksiyonlar›n›n çal›ﬂmas› için kulla-

n›c› gerekmiyor. Bütün birimleri, aç›k ö¤renme yetene¤ine sahip siber oluﬂumlar.
Dedektif Mcbain

: Birimler mi?

Whitney

: Elektronik, benzeﬂimli karakterler. Sistemi

onlar oluﬂturur. Düﬂünürler, çal›ﬂ›rlar, yemek yerler... K›saca bize benzetildiklerini söyleyebiliriz. ﬁu an çal›ﬂan bir numunemiz var: Los Angeles,
1937 dolaylar›.
Dedektif Mcbain

: Neden 37?

Whitney

: Fuller, kendi gençlik dönemini oluﬂturarak

baﬂlamak istemiﬂti. Bak beynim içine konuﬂland›r›ld›¤›nda, ben 1937'yi yaﬂayarak dolaﬂ›r›m. Bedenim burada kal›r ve program ba¤lant› biriminin
bilincini kontrol eder.

İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği

109

Yandaki ifadelerden anlaﬂ›ld›¤› gibi simülasyon ortam›nda hiçbir gerçeklik yoktur; sadece yapay sinyaller vard›r. Ne görmek için göze, ne duymak için kula¤a, ne de hissetmek için bedene ihtiyaç vard›r. Kiﬂinin bedeni bir koltukta uzan›rken, bilgisayar arac›l›¤›yla zihnine yüklenen bilgiler sayesinde, bu kiﬂi kendini çok farkl› bir mekanda, çok
farkl› bir zamanda hissedebilmektedir.
Bu konu ile ilgili kitaplar›m›zda yer verdi¤imiz bir k›s›m izahlar ﬂöyledir:
Görme, duyma, koklama, tat alma, dokunma duyular›m›z›n
tamam› birbirlerine benzer bir iﬂleyiﬂe sahiptir. D›ﬂar›da var oldu¤unu düﬂündü¤ümüz nesnelerden gelen etkiler (ses, koku, tat, görüntü, sertlik vs.), sinirlerimiz vas›tas›yla beyindeki duyu merkezlerine aktar›l›rlar. Beyne ulaﬂan söz konusu etkilerin tamam› elektrik sinyallerinden ibarettir. Örne¤in görme iﬂlemi s›ras›nda d›ﬂar›daki bir kaynaktan gelen ›ﬂ›k demetleri (fotonlar) gözün arka taraf›ndaki retinaya ulaﬂ›r ve burada bir dizi iﬂlem sonucunda elektrik
sinyallerine dönüﬂtürülürler. Bu sinyaller, sinirler vas›tas›yla beynin görme merkezine iletilir. Ve biz de, birkaç santimetreküplük
görme merkezinde rengarenk, p›r›l p›r›l, eni, boyu, derinli¤i olan
bir dünya alg›lar›z.
Ayn› sistem di¤er duyular›m›z için de geçerlidir. Tatlar dilimizdeki baz› hücreler taraf›ndan, kokular burun epitelyumundaki hücreler taraf›ndan, dokunmaya ait hisler (sertlik, yumuﬂakl›k vs.) deri alt›na yerleﬂtirilmiﬂ özel alg›lay›c›lar ve sesler de kulaktaki özel
bir mekanizma taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülerek beyindeki ilgili merkezlere gönderilir ve o merkezlerde alg›lan›rlar.
... ﬁu an bir bardak çay içti¤inizi düﬂünelim. Elinizde tuttu¤unuz
barda¤›n sertli¤i ve s›cakl›¤› deri alt›ndaki özel alg›lay›c›lar tara-
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f›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülerek beyne iletilir. Ayn› zamanda
çaya ait keskin koku, onu yudumlad›¤›n›z anda hissetti¤iniz ﬂekerli tad
ve barda¤a bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz kahverengi renk de ilgili duyular›n›z taraf›ndan birer elektrik ak›m› olarak beyne ulaﬂt›r›l›r. Hemen arkas›ndan masaya koyarken barda¤›n cama çarpmas›yla ç›kan ses de kula¤›n›z taraf›ndan alg›lan›p beyne elektrik sinyali olarak gönderilir. Ve bu
alg›lar›n tümü beyindeki birbirinden farkl› ama birbiriyle ortak çal›ﬂan
duyu merkezleri taraf›ndan yorumlan›r. Siz de bu yorumun bir sonucu
olarak bir bardak çay içti¤inizi düﬂünürsünüz. Yani asl›nda herﬂey beyindeki duyu merkezlerinde olup bitmektedir, ama siz tüm bu alg›lar›n›z›n somut bir varl›¤› oldu¤unu zannedersiniz. Oysa bu noktada yan›l›rs›n›z, çünkü beyninizde alg›lad›¤›n›z hislerin kafatas›n›z›n d›ﬂ›nda bir

Gördü¤ümüz, tatt›¤›m›z, koklad›¤›m›z, duydu¤umuz, hissetti¤imiz
herﬂey sadece beynimizdeki alg›lardan ibarettir.
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varl›¤› oldu¤unu düﬂünmek için hiçbir deliliniz yoktur. E¤er beyninize
giden görme sinirlerini kesseniz, bir anda görüntü yok olur. Ayn› ﬂekilde iﬂitme sinirlerinde bir problem olsa, d›ﬂar›da var oldu¤unu zannetti¤iniz ses de bir anda kesilir. (Makaleler-II, Maddenin Ard›ndaki Muhteﬂem ‹lim, s. 112-113)

D›ﬂar›da Iﬂ›k Yoktur
Günümüzde bilim adamlar›n›n son bilimsel bulgular ›ﬂ›¤›nda vard›klar› ilginç bir gerçek vard›r: Dünyam›z gerçekte zifiri karanl›kt›r. Çünkü bugün art›k bilinmektedir ki, ›ﬂ›k tamamen subjektif bir kavramd›r; yani insanlar›n beyninde bir alg›
olarak oluﬂur.
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Gül bahçesine bakan bir kiﬂi,
asl›nda güllerin beynindeki alg›s›yla muhatapt›r, asl›yla de¤il.
E¤er beyne giden görme siniri
kesilecek olursa güllerin görüntüsü de bir anda yok olur.
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Gerçekte d›ﬂ dünyada ›ﬂ›k yoktur. Ne lambalar›m›z, ne
araba farlar›, ne de en büyük ›ﬂ›k kayna¤›m›z olarak bildi¤imiz Güneﬂ gerçekte ›ﬂ›k saçmaz. "Iﬂ›k" dedi¤imiz alg›ya
kaynakl›k eden fotonlar, gözümüzün arkas›ndaki retina tabakas›na düﬂtüklerinde buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyaline çevrilirler. Biz de gerçekte fiziksel birer parçac›k olan fotonlar› "›ﬂ›k" olarak alg›lar›z. E¤er gözümüzdeki
hücreler fotonlar› "›s› parçac›klar›" olarak alg›lasalard›, o zaman bizim için ›ﬂ›k, renk ve karanl›k olarak adland›rd›¤›m›z
kavramlar hiçbir zaman olmayacak, cisimlere bakt›¤›m›zda
onlar›n sadece "s›cak" veya "so¤uk" olduklar›n› hissedecektik.
13. Kat filminde, Douglas Hall ad›ndaki karakter, simülasyonla 1937 y›l›na ait yapay ortama ba¤lan›p döndükten
sonra, ortam›n gerçekçili¤ini ﬂöyle dile getirmektedir:
Whitney

: Iﬂ›kland›rma nas›l? Dokular...

Douglas Hall

: Renklendirmeyle biraz daha u¤raﬂmak laz›m, ama bi-

rimler fark etmiyorlar.
Whitney

: Nas›llar?

Douglas Hall

: Sen, ben kadar gerçekler.
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Filmde dile getirilen gerçek asl›nda do¤rudur. Iﬂ›k ve
renk gibi özellikler de yapay sinyaller arac›l›¤›yla son derece gerçekçi olarak alg›lanabilmektedir. Bu konuyla ilgili kitaplar›m›zda yer alan aç›klay›c› örneklerden birkaç› ﬂöyledir:
... kafatas› ›ﬂ›¤› içeri geçirmez, yani beynin içi kapkaranl›kt›r.
Dolay›s›yla beynin ›ﬂ›¤›n kendisiyle muhatap olmas› asla mümkün de¤ildir... Karﬂ›m›zda bir mum oldu¤unu düﬂünelim. Bu mumun karﬂ›s›na geçip onu uzun süre izleyebiliriz. Ama bu süre boyunca beynimiz, muma ait ›ﬂ›¤›n asl› ile hiçbir zaman muhatap olmaz. Mumun ›ﬂ›¤›n› gördü¤ümüz anda bile kafam›z›n ve beynimizin içi kapkaranl›kt›r. Kapkaranl›k beynimizin içinde, ayd›nl›k,
›ﬂ›l ›ﬂ›l ve renkli bir dünyay› seyrederiz. (Evrim Aldatmacas›, II.
bask›, s. 200)
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Bilindi¤i gibi beynimiz kafatas›m›z›n içinde korunur ve kafatas› ›ﬂ›¤› içeri geçirmez. Yani kafatas›m›z›n içi zifiri karanl›kt›r.
Ama biz bu zifiri karanl›kta masmavi denizleri, yemyeﬂil a¤açlar›,
rengarenk çiçekleri, güneﬂin p›r›lt›lar›n› ve renklerin her tonunu
görebiliriz. Bu, son derece ilginçtir ve üzerinde düﬂünülmesi gerekir. E¤er biz varl›klar›n bizim d›ﬂ›m›zdaki hallerini görüyor olsayd›k, bu d›ﬂar›daki görüntünün ›ﬂ›lt›s›n›, renklerini, p›r›lt›s›n› asla
göremezdik. Çünkü bu p›r›lt›lar ve ›ﬂ›klar kafatas›m›za tak›lacak
ve beynimizdeki görme merkezine asla ulaﬂamayacakt›. Öyle ise
biz bu p›r›lt›lar›, Ay'›n ve Güneﬂ'in ›ﬂ›¤›n›, salonumuzdaki avizenin parlakl›¤›n› nas›l görebiliyoruz? Iﬂ›¤›n asla ulaﬂamad›¤› beyinde ›ﬂ›kl› görüntüler nas›l oluﬂuyor? (Makaleler-II, Maddenin Ard›ndaki Muhteﬂem ‹lim, s. 112-113)
Gerçekte, beynimizin d›ﬂ›nda, bizim tan›d›¤›m›z anlamda ›ﬂ›k
da yoktur. Bizim bildi¤imiz, tan›d›¤›m›z ›ﬂ›k, yine beynimizde oluﬂur. D›ﬂ dünyada, yani beynimizin d›ﬂ›nda ›ﬂ›k olarak tan›mlad›¤›m›z ﬂey, elektromanyetik dalgalar ve fotonlard›r (fotonlar tanecik
ﬂeklindeki enerjidir). Bu elektromanyetik dalgalar veya fotonlar,
retinay› uyard›¤›nda, bizim bildi¤imiz "›ﬂ›k" oluﬂur. (Hayalin Di¤er
Ad›: Madde, s. 25)
Sonuç olarak, ›ﬂ›k gözümüze gelen baz› elektromanyetik dalgalar›n veya parçac›klar›n bizde oluﬂturdu¤u etki ile meydana gelmektedir. Yani d›ﬂar›da, beynimizdeki görüntüyü oluﬂturacak bir
›ﬂ›k da yoktur. Sadece bir enerji vard›r. Ve bu enerji, gözümüze
ulaﬂt›¤›nda biz rengarenk, ›ﬂ›l ›ﬂ›l, parlak, ayd›nl›k bir dünya görürüz. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 26)

Iﬂ›k alg›s›nda oldu¤u gibi renkler de beynimizde oluﬂur. Güneﬂten gelen fotonlar (fotonlar tanecik ﬂeklindeki
enerjidir) bir cisme çarpt›klar›nda, her cisim bu fotonlar›
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farkl› dalga boyunda yans›t›r. Bu farkl› dalga boylar›ndaki
fotonlar göze ulaﬂt›¤›nda, retina bölgesinde elektrik sinyaline dönüﬂtürülürler. Daha sonra bu elektrik sinyalleri beynin görüntü merkezine ulaﬂt›r›l›r. Burada bulunan sinir
hücreleri elektrik sinyallerini "renk" olarak alg›larlar. Ancak
gerçek dünyada ne ›ﬂ›k, ne de renk vard›r. Bu, beynimizin
kiﬂisel, bize özel bir yorumudur. Gözün yap›s›ndaki bir hata, ya da di¤er canl›lardaki gibi gözün yap›s›ndaki bir farkl›l›k, gelen fotonlar›n farkl› elektrik sinyallerine dönüﬂtürülmesine ve ayn› cismin çok farkl› ﬂekillerde alg›lanmas›na
sebep olacakt›r.
Bu konuyla ilgili eserlerimizdeki anlat›mlardan baz›lar› ﬂunlard›r:
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Biz do¤du¤umuz andan itibaren çevremizde renkli bir dünya görür, rengarenk bir ortamla muhatap oluruz. Oysa evrende tek bir renk
dahi yoktur. Renkler beynimizin içinde oluﬂur. D›ﬂar›da sadece farkl›
dalga boylar›na sahip elektromanyetik dalgalar vard›r. Gözümüze ulaﬂan, bu farkl› dalga boylar›ndaki enerjidir. Yukar›da da belirtildi¤i gibi
biz buna ›ﬂ›k deriz, ancak bu bizim bildi¤imiz anlamda parlak, ayd›nl›k bir ›ﬂ›k de¤ildir, sadece bir enerjidir. Beynimiz, bu farkl› dalga boylar›na sahip enerjiyi yorumlad›¤›nda biz bunlar› "renkler" olarak görürüz. Oysa ne denizler mavi, ne çimenler yeﬂil, ne toprak kahverengi, ne
de meyveler renklidir. Onlar, sadece beynimizde öyle alg›lad›¤›m›z için
öyledirler. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 26)
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... Hem renkler hem de ›ﬂ›k sadece bizim beynimizdedir. Yani biz bir
gülü k›rm›z› oldu¤u için k›rm›z› renkte görmeyiz. Bizim bir gülü k›rm›z› görmemizin nedeni, retinam›za çarpan enerjinin, beynimiz taraf›ndan
k›rm›z› olarak yorumlanmas›d›r. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 31)
Renk körlü¤ü, renklerin beynimizde oluﬂtuklar›n›n önemli delillerindendir. Bilindi¤i gibi gözdeki retinada oluﬂan küçük bir bozukluk
renk körlü¤üne sebep olur. Bu durumda birçok insan yeﬂil ile k›rm›z›y›
birbirinden ay›rt edemez. Bu durumda d›ﬂar›daki nesnenin "renkli" olup
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olmamas› önemli de¤ildir. Çünkü biz nesneleri onlar renkli olduklar›ndan dolay› renkli görüyor de¤iliz. Burada varmam›z gereken
sonuç ﬂudur: Varl›klara yükledi¤imiz tüm nitelikler, "d›ﬂ dünyada"
de¤il beynimizdedir. Bizler hiçbir zaman alg›lar›m›z› aﬂ›p, d›ﬂar›ya ulaﬂamayaca¤›m›z için maddelerin ya da renklerin varl›¤›n› da
bilemeyiz. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 28-29)

Beyninizde Koklad›¤›n›z Çiçekler
Birçok insan koklamak üzere çiçeklere yaklaﬂt›¤›nda,
çiçeklerin kokusunu burnuyla alaca¤›n› zanneder. Halbuki
di¤er tüm alg›lar›m›zda oldu¤u gibi koku da beynimizin bir
yorumudur. Koku alg›m›z›n iﬂleyiﬂi de di¤er duyu organlar›m›z›n iﬂleyiﬂine benzer. Örne¤in çiçe¤e ait koku molekülleri burun kanal›ndan içeri girdikten sonra, epitelyum bölgesindeki al›c›lar taraf›ndan elektrik sinyaline çevrilirler. Bir
dizi iﬂlemden sonra beyne ulaﬂan bu sinyaller, beyindeki
koklama merkezlerinde papatya, gül, karanfil ya da bir baﬂka çiçe¤in kokusu olarak alg›lan›r. Ayn› ﬂekilde yapay yollarla beyninize ilgili sinyaller gönderilmiﬂ olsa, bu çiçekler
ortada yokken de kokular›n› duyman›z mümkün olurdu.
Nitekim 13. Kat filminde de simülasyon ortam›ndaki
karakterler, kokular› da çok inand›r›c› bir ﬂekilde hissedebilmektedirler. 1937 y›l›nda bir kitapç› olarak yaﬂayan Mr. Grierson, filmdeki yaﬂl› karakter Hannon Fuller'e benzetilerek
yap›lm›ﬂ hayali bir karakterdir. Hannon Fuller, simülasyon
sistemine ba¤land›¤›nda bu kiﬂinin sanal ortamdaki bedenini kullanarak, bu y›l›n ortam›nda vakit geçirmektedir. 1937
y›l›n›n müziklerini dinlemekte, o dönemin danslar›n› izlemekte ve o dönemden sosyal bir çevre edinmektedir. Ancak,
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sistemden ç›kt›¤›nda kulland›¤› beden, program›n gere¤i
olarak yine eski hayat›na devam etmektedir. Dolay›s›yla
1937 y›l›na ait simülasyon ortam›ndaki kitapç› Mr. Grierson,
o süre içinde neler yaﬂad›¤›n› tam olarak hat›rlayamamakta
ve hat›rlad›klar›n›n da hayal oldu¤unu düﬂünmektedir. Bir
konuﬂmas›nda koku ile ilgili ﬂunlar› söyler:
Mr. Grierson

: Uyand›¤›mda bile üzerimde hala parfüm kokusunu du-

yuyorum.
Douglas Hall

: Gerçek mi hayal ürünü mü?

Filmin yukar›daki sahnesinden de anlaﬂ›laca¤› gibi gerçekte parfüm kokusu olmad›¤› halde, bilgisayar arac›l›¤›yla
yüklenen bilgiler sayesinde oyuncular kokuyu da gerçekçi
olarak alg›layabilmektedirler. Bu konuda aç›klay›c› olabilecek kitaplar›m›zdan birkaç yorum ﬂöyledir:
Koku alma merkezinizde oluﬂan etkileri, d›ﬂar›daki maddelerin kokusu zannedersiniz. Oysa bir gülün görüntüsü nas›l ki görme merkezinizin içindeyse, o gülün kokusu da ayn› ﬂekilde koku
alma merkezinizin içindedir... (Evrim Aldatmacas›, II. bask›, s. 205)
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Kokunun bir alg› oldu¤unu anlamak
için rüyalar› düﬂünmek de faydal› olabilir. ‹nsanlar rüyalar›nda nas›l tüm
görüntüleri son derece gerçekçi bir
ﬂekilde görebiliyorlarsa, ayn› ﬂekilde
rüyalar›nda bütün kokular› da gerçekte oldu¤u gibi hissederler. Örne¤in rüyas›nda restorana giden bir kiﬂi,
yeme¤ini menüdeki yiyeceklerin kokular› aras›nda yemekte, deniz kenar›na gezintiye ç›kan biri denizin kendine has kokusunu
duymakta, papatya bahçesine giren birisi o mükemmel kokulardan haz duymaktad›r. Ya da bir baﬂkas› parfümeri ma¤azas›na girip kendisine parfüm seçebilmekte ve hatta tek tek bu parfümlerin kokusunu ay›rt edebilmektedir. Herﬂey öylesine gerçekçidir ki kiﬂi,
uykusundan uyand›¤›nda bu duruma ﬂaﬂ›rabilmektedir. (Hayalin Di¤er
Ad›: Madde, s. 36)

Yaﬂad›klar›n›z›n Gerçek Oldu¤u
Hissini Duyman›z ‹çin 'D›ﬂ Dünya'n›n
Varl›¤› ﬁart De¤ildir
‹lk kez bir sinema perdesi gören insanlar, karﬂ›laﬂt›klar› üstün teknoloji sayesinde, gördükleri nesnelerin "gerçek" oldu¤unu zannetmiﬂler ve üzerlerine do¤ru gelen tren görüntüsü karﬂ›s›nda pani¤e kap›lm›ﬂlard›r. Günümüzde bu etki, hologram
(üç boyutlu görüntü) oluﬂturan özel gözlükler sayesinde elde edilebilmektedir. Bu gözlü¤ü takan insanlar, gördükleri
hayali görüntünün gerçek oldu¤u hissine kap›lmakta ve korku,
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heyecan gibi tepkiler vermektedirler. Bu kiﬂiler sanal bir görüntü ile muhatap olduklar›n› bildikleri halde, yine de özel
olarak oluﬂturulan bu gerçekçi ortama kap›lmaktan kendilerini alamamaktad›rlar.
Bu durum, teknik kalitenin kusursuzlu¤undan ötürü
"gerçek dünya" olarak kabul etti¤imiz hayat›m›z için de söz
konusudur. Nitekim 13. Kat adl› filmde de teknik mükemmelli¤in aldat›c›l›¤›na dikkat çekilmiﬂtir.
Filmde 1937 y›l›nda Ashton ad›yla an›lan karakter, simülasyon sisteminin kurucular›ndan Hannon Fuller'›n yazd›¤› ve okumamas› gereken bir mektubu okuyarak asl›nda
sanal bir dünyada yaﬂad›¤›n› ö¤renir. O ana kadar yaﬂad›klar›n›n hiçbir gerçekli¤i olmad›¤›n› ö¤rendi¤inde önce bunun bir ﬂaka oldu¤unu düﬂünür, ancak daha sonra kendileri için oluﬂturulan bu özel mekan›n bir sonu oldu¤unu gördü¤ünde öfkeye kap›l›r. Ancak verdi¤i tepkilerin hiçbiri sanal bir dünyada yaﬂad›¤› gerçe¤ini de¤iﬂtiremez. Bir yandan
sistemin kurucular›ndan Douglas Hall'dan gerçekleri anlatmas›n› isterken, bir yandan da sald›rgan tepkiler vermeye
devam eder. Aralar›nda geçen konuﬂmalar ﬂöyledir:
Ashton

: Ben okudu¤umda ﬂaka sanm›ﬂt›m. Dünya bir yalan.

Zay›f bir olas›l›k! Ama ben aptal de¤ilim, Bay Hall... "Dünyan›n sonuna
gitme" hakk›nda yazanlar› okudum.
Douglas Hall

: Ne yaz›yordu?

Ashton

: Mektupta yazan› aynen yapt›m. Hiç gitmeyece¤im bir

yer seçtim. Tuscon'a gitmeyi denedim. Nedense oray› seçtim. Hiç taﬂraya
gitmemiﬂtim. Arabay› al›p, ﬂehir d›ﬂ›na ç›kt›m. Çölde, 80 km'nin üstünde
gidiyordum. Bir süre sonra, yolda sadece ben kalm›ﬂt›m. Benim d›ﬂ›mda s›cak ve toz vard›. Mektupta ne diyorsa yapt›m: "Yol iﬂaretlerini izleme ve
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hiçbir ﬂekilde durma. Barikatlarda bile." Ama art›k ﬂehre yaklaﬂ›yor olmam gerekirken, bir terslik hissettim. Hiçbir hareket ve canl› yoktu. Sakinlik ve sükunet hakimdi. Ve arabadan indim. Ve gördü¤üm ﬂey, korkudan,
yüre¤imi titretti. Do¤ruydu. Herﬂey yaland›. Gerçek de¤ildi.
Douglas Hall

: Fuller bana neden simülasyonun s›n›rlar›n› yazs›n? Ben

onlar› biliyorum.
Ashton

: Sorular› ben soruyorum! Nedenini bilmek istiyorum...

ﬁimdi bana neyin gerçek oldu¤unu göstermeni istiyorum. Bu gerçek mi?
(ateﬂ ediyor) Bu, gerçek kan m›?
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Ashton, bulundu¤u mekan›n asl›nda sanal bir dünya
oldu¤unu ö¤rendi¤inde, bu gerçe¤i kabullenmek istemez.
Hatta bunu ispatlamak için Douglas Hall'a ateﬂ ederek, baca¤›ndan akan kan›n gerçek olup olmad›¤›n› sorar. Halbuki
bir kimse yaraland›¤›nda da de¤iﬂen bir durum yoktur.
Çünkü bu kiﬂinin baca¤›ndan akan kan, duydu¤u ac› veya
korku hislerinin hepsi birer alg›d›r. Dolay›s›yla bir kimsenin
korku, ac› gibi hisleri yaﬂamas› da d›ﬂar›da maddi bir dünyan›n varl›¤›na delil olarak sunulamaz.
Bu durum bizim için de geçerlidir. Biz beynimizde seyretti¤imiz alg›lar›n maddesel karﬂ›l›klar› oldu¤unu hiçbir
zaman ispatlayamay›z. Bu alg›lar›n "yapay" bir kaynaktan
gelip gelmediklerini, ya da d›ﬂ dünyada maddesel bir karﬂ›Resimdeki sinekkuﬂu bu kuﬂa bakan kiﬂi
için yaln›zca alg›lar›n›n bir toplam›d›r. Kuﬂ
bu kiﬂinin zihninin içinde çizilir, renklendirilir, kuﬂun sesi de zihninin
içinde seslendirilir.
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l›klar› olup olmad›¤›n› tespit etmemiz mümkün de¤ildir.
Çünkü ne yaﬂarsak yaﬂayal›m biz beynimizin d›ﬂ›na asla ç›kamay›z.
Bu konuda düﬂünmeden itiraz getiren bir k›s›m kiﬂiler,
"bir kamyonun önüne ç›kan bir kimse, kamyon çarp›nca o
zaman madde hayal mi de¤il mi anlar" gibi aç›klamalarda
bulunurlar. Halbuki kamyon çarpt›¤›nda da herﬂeyi beynimizde yaﬂar›z. Çünkü kamyonun görüntüsü gibi, çarpma
hissi de, kamyondan kaçmak için yaﬂanan korku da beyinde yaﬂanan alg›lard›r. Ayn› ﬂekilde biri size tokat atacak olsa, elinin kuvvetini, yüzünüzde oluﬂan ac› hissini, k›zar›kl›¤› da hep beyninizde yaﬂars›n›z.
Bu konuyla paralel olarak kitaplar›m›zda anlatt›¤›m›z
örneklerden birkaç› ﬂöyledir:

Harun Yahya (Adnan Oktar)

130

‹tiraz: "Madde beynimin d›ﬂ›nda vard›r. B›ça¤› biraz kayd›rd›¤›mda elimde hissetti¤im ac›, s›zlama, elimden akan kan bir görüntü de¤il. Ayr›ca bunu yan›mdaki arkadaﬂ›m da gördü."
Cevap: Bu itiraz› getirenlerin en önemli yan›lg›s›, görüntü d›ﬂ›nda
ses, koku, dokunma gibi di¤er hislerin de beyinde oluﬂtu¤unu göz
ard› etmeleridir. Bu nedenle "b›ça¤› beynimde görüyor olabilirim,
ama b›ça¤›n keskinli¤i bak›n gerçek, çünkü elimi kesti" demektedirler. Oysa bu kiﬂinin elindeki ac›, akan kan›n verdi¤i s›cakl›k ve
›slakl›k hissi ve tüm di¤er alg›lar› yine beyninde oluﬂur. Yan›ndaki arkadaﬂ›n›n bu olaya ﬂahit olmas› bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez, çünkü arkadaﬂ› da, b›çakla ayn› yerde yani beynindeki görme merkezinde oluﬂmaktad›r. Bu kiﬂi ayn› hisleri, b›çakla elini kesti¤ini,
elindeki ac›y›, kan›n görüntüsünü ve s›cakl›¤›n› ayn›s› ile rüyas›nda da yaﬂayabilir. Elini kesti¤ini gören arkadaﬂ›n› da yine rüyas›nda görür. Ama arkadaﬂ›n›n varl›¤›, bu rüyada gördüklerinin maddesel karﬂ›l›klar› oldu¤unun bir kan›t› olmaz.
Hatta rüyas›nda elini kesti¤i s›rada biri gelip, "bu gördüklerin bir
alg›, bu b›çak gerçek de¤il, elinden akan kan, hissetti¤in ac›lar da
gerçek de¤il, bunlar›n hepsi ﬂu an zihninde izledi¤in olaylar" dese,
kiﬂi buna inanmayacak ve yine itiraz edecektir. Hatta belki "Ben
materyalistim. Böyle iddialara inanmam. ﬁu anda gördüklerimin
hepsinin maddesel gerçekli¤i var, bak kan› görmüyor musun?" diyecektir. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s.181-182)
... maddesel dünyaya ulaﬂmam›z imkans›zd›r. Muhatap oldu¤umuz tüm nesneler, gerçekte görme, iﬂitme, dokunma gibi alg›lar›n toplam›ndan ibarettir. Alg› merkezlerindeki bilgileri de¤erlendiren beynimiz, yaﬂam›m›z boyunca maddenin bizim d›ﬂ›m›zdaki
"asl›" ile de¤il, beynimizdeki kopyalar› ile muhatap olur. (Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i, s. 49)

İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği

131

... bilgisayardan beyninize, kendi görüntünüze ait elektrik sinyalleri de gönderebiliriz. Örne¤in bir masada otururken alg›lad›¤›n›z bütün görme, iﬂitme, dokunma gibi duyular›n elektriksel karﬂ›l›klar›n› beyninize gönderdi¤imizde, beyniniz kendisini bürosunda oturmakta olan bir iﬂ adam› sanacakt›r. Bilgisayardan gelen
uyar›lar devam ettikçe de bu hayali dünya devam edecektir. Yaln›zca bir beyinden ibaret oldu¤unu ise hiçbir ﬂekilde anlayamayacakt›r. Çünkü beynin içinde bir dünya oluﬂmas› için beyindeki ilgili merkezlere gerekli uyar›lar›n ulaﬂmas› yeterlidir. Bu uyar›lar
yapay bir kaynaktan, örne¤in bir kay›t cihaz›ndan ya da daha farkl› bir alg› kayna¤›ndan geliyor olabilir. (Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i, s. 28)

Aﬂa¤›daki diyalogda ise Douglas Hall'un simülasyondan ba¤lant›s›n›n kesilmesiyle gerçek yaﬂant›s›na dönüﬂü
aktar›lmaktad›r. Arkadaﬂ› Whitney, sanal dünyada Ashton
kimli¤iyle kendisini öldürmeye çal›ﬂmaktad›r. Douglas
Hall, bulundu¤u sanal dünyada öylesine gerçekçi bir korku
yaﬂamaktad›r ki, gerçek hayat›na döndü¤ünde dahi hala
nefes nefese kendini savunmaya çal›ﬂt›¤› görülmektedir.
Hatta kendini korumak için arkadaﬂ› Whitney'e yumruk atmaktad›r.
Douglas Hall

: Beni öldürmeye çal›ﬂt›.

Whitney

: Kim?

Douglas Hall

: Ashton. Bu dünyan›n gerçek olmad›¤›n› ö¤rendi. Bu

proje, bu deney. ‹nsanlar›n hayatlar›yla oynuyoruz!
Whitney

: ﬁimdi saçmal›yorsun. Kötü bir yolculuk yapt›¤›n› bili-

yorum ama...
Douglas Hall

: "Kötü bir yolculuk" mu? Bu insanlar gerçek. Senin, be-

nim kadar gerçekler.
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Whitney

: Evet, onlar› böyle tasarlad›¤›m›z için. Sonuçta hepsi bir

avuç elektronik devre.

Bu konuﬂma ve sahnelerde de görüldü¤ü gibi bir insan›n gerçek olmayan bir ortam›, gerçek hayat› zannederek yaﬂamas› mümkündür. Douglas Hall, sistemi tasarlayan kiﬂilerden biri olmas›na ve arkadaﬂ› Whitney de gördü¤ü insanlar›n elektronik devreden baﬂka birﬂey olmad›¤›n› hat›rlatmas›na ra¤men, bu duruma inanmakta güçlük çekmektedir.
Söz konusu kiﬂiler yapt›klar› sistemin gerçe¤e benzerli¤i
hakk›nda tart›ﬂ›rken, asl›nda kendileri de yapay bir sisteminin içinde yaﬂamaktad›rlar. Ancak o s›rada haberleri olmad›¤› için, içinde bulunduklar› dünyay› gerçek zannetmektedirler.
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Kitaplar›m›zda da yapay uyar›larla gerçek bir ortamda
yaﬂad›¤›n› düﬂünmenin mümkün oldu¤una dair pek çok
anlat›m vard›r. Bunlardan baz›lar› ﬂöyledir:
... günümüz teknolojisi ile, yapay uyar›lar ile yapay görüntüler, di¤er bir deyiﬂle yapay bir dünya oluﬂturmak mümkündür. Bu
yapay görüntülerin gerçeklerinden hiçbir fark› olmad›¤›, deneyen
kiﬂiler taraf›ndan ifade edilmektedir. O halde, biz de her an gördü¤ümüz "yaﬂam görüntüsü"nün, d›ﬂar›da as›llar›n›n mutlaka var oldu¤unu ve muhatap olduklar›m›z›n da bu "as›llar" oldu¤unu iddia edemeyiz. Çünkü bu alg›lar›m›z›n nedeni çok daha farkl› bir
kaynak olabilir. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 72)
Beyne giden sinirler kesildi¤inde beyinde hiçbir görüntü oluﬂmayacakt›r. Bu durumda insan›n, "d›ﬂar›da gördü¤üm görüntülerin as›llar› var" demesinin hiçbir anlam› kalmayacakt›r, çünkü bu
as›llar› "varsalar bile" hiçbir zaman göremeyecektir. (Hayalin Di¤er
Ad›: Madde, s. 180)

Hayal ‹çinde Hayal Görmek
Filmin sonlar›na do¤ru izleyenler ﬂaﬂ›rt›c› bir gerçekle
daha karﬂ›laﬂmaktad›r. Sistemi tasarlayan ve simülasyona
ba¤lanarak sanal dünyalarda yaﬂam süren oyuncular›n as›l
bedenleri 2024 y›l›ndad›r. Douglas Hall'un 1999 y›l›nda Los
Angeles'ta geçti¤ini düﬂündü¤ü yaﬂam› da asl›nda bir hayaldir. Yani hayal içinde hayal yaﬂanmaktad›r.
Bu durumu rüyan›n içinde rüya görmeye de benzetebiliriz. Rüyada da hiçbir maddesel gerçeklik olmamas›na ra¤men son derece gerçekçi duygular yaﬂayabilir, hatta günlük
hayat›m›z›n bir parças› olarak uyuyup uyand›¤›m›z› zanne-
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debiliriz. Hatta rüyam›z›n içinde gördü¤ümüz rüyan›n ne
kadar gerçekçi oldu¤unu, rüyam›zdaki arkadaﬂlar›m›za anlatabiliriz.
Sonuç olarak yapay sinyallerle hayal gördü¤ümüz,
sonra da bunun fark›na vard›¤›m›z hissini yaﬂayabiliriz.
Filmde bu tür bir gerçekle karﬂ›laﬂan Douglas Hall, bu durumun ﬂaﬂk›nl›¤›n› üzerinden atamamaktad›r.
Douglas Hall

: Bunun gibi kaç tane simülasyon dünyas› var?

Jane Fuller

: Binlerce… Ama seninki, simülasyon içindeki

simülasyon olan tek dünya. Hiç ummad›¤›m›z bir ﬂey.
‹ﬂ yerinde uyuya kalan bir kiﬂi, rüyas›nda kendisini
sahilde uyurken, sahilde uyurken de kendisini
çocu¤uyla birlikte vakit geçirirken görebilir. Di¤er bir
deyiﬂle rüyas›n›n içinde rüya görebilir, maddesel hiçbir
gerçeklik olmamas›na ra¤men...
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Bedeniniz de Beyninizde Oluﬂan
Bir Görüntüdür
Baz› insanlar›n kendi bedenlerine dokunuyor olmalar›,
parmaklar›n› kestiklerinde ac› hissetmeleri, sahip olduklar›
bedenin baz› ihtiyaçlar›n› karﬂ›l›yor olmalar› bu insanlara
kendi bedenlerinin maddi gerçekli¤i ile muhatap olduklar›
hissini verebilir. Oysa, tüm di¤er varl›klar gibi insan›n kendi bedeni de bir alg›d›r ve insan›n kendisi, kendi bedeninin
maddi gerçekli¤ine asla ulaﬂamaz. Örne¤in insan›n parma¤›n› kesti¤inde duydu¤u ac›, yine bir alg›d›r. Veya ac›k›p da
yemek yedi¤inde duydu¤u tokluk hissi yine bir alg›d›r. ‹nsan›n beynine d›ﬂar›dan verilecek olan suni uyar›lar bu tokluk hissini yemek yemeden de meydana getirebilecektir. Bu
yüzden insan hiçbir zaman kendi bedeninin maddi bir gerçekli¤i oldu¤undan emin olamaz. Ac›lar› hisseden, dokunan, bu yaz›y› okuyarak anlayan, kiﬂinin ruhudur.
Bu konuyu farkl› bir aç›dan da düﬂünebiliriz: ﬁu an
okudu¤unuz kitap sizden yaklaﬂ›k 30 cm kadar uzakta görünür. Etraf›n›zda duvar, pencere ve kap› bulunmas›, yerden belli bir yükseklikte sandalye üzerinde oturuyor olman›z, önünüzde masa bulunmas› size bedeninizin odan›n
içinde bir yerde oldu¤u hissini verebilir. Halbuki kendinizi
alg›lad›¤›n›z dünyan›n ortas›na koyman›z, yine size zihninizin oluﬂturdu¤u bir illüzyondur. Bu yan›lg›n›n do¤al bir sonucu olarak da dünyan›n içinde oldu¤unuz hissini yaﬂars›n›z. Halbuki gerçek tam tersidir; herﬂey sizin içinizdedir.
Yandaki karelerde simülasyonun içinde bir simülasyon
karakteri olan Ashton, gerçekleri ö¤rendikten sonra Doug-
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las Hall'la konuﬂmaktad›r. Ashton senelerce gerçek zannederek bir hayali yaﬂam›ﬂ olman›n ﬂaﬂk›nl›¤›n› yaﬂamaktad›r.
Ancak bu sanal ortam› kuran Douglas Hall da ayn› hisleri
paylaﬂmaktad›r; çünkü o da baﬂka bir sanal alemin parças›d›r.
Douglas Hall

: Hay›r Ashton... Ben de ayn› senin gibiyim. Bir y›¤›n

elektrik devresi.
Ashton

: Ne demek istiyorsun?

Douglas Hall

: Hepsi duman ve ayna. T›pk› senin dünyandaki gibi

Ashton. Bilgisayar simülasyonundan baﬂka bir ﬂey de¤iliz.
Ashton

: Ama mektupta— Herﬂey sahte miymiﬂ?

Douglas Hall

: Mektup bana yaz›lm›ﬂt›. Fuller benim dünyamdan

bahsediyordu.
Ashton

: Peki, sen ne diyorsun? Bu dünyan›n üstünde baﬂka bir

dünya oldu¤unu mu söylüyorsun?
Douglas Hall

: Evet.

Ashton

: Anlam›yorum.

Douglas Hall

: Fuller çözmüﬂtü.
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Maddesel gerçekli¤i olmayan bir ortamda, hayali bir bedenle yaﬂad›klar›n› fark eden oyuncular, gördükleri, yaﬂad›klar› hiçbir ﬂeyin kendilerinden olmad›¤›n› anlarlar. Filmin bir
baﬂka sahnesinde bu konu ile ilgili ﬂu ifadeler geçmektedir:
Douglas Hall

: ... Bunlar›n hiçbiri gerçek de¤il. Fiﬂi çekti¤inde, ben kaybo-

lurum. Söyledi¤im hiçbir ﬂeyin, yapt›¤›m hiçbir ﬂeyin anlam› kalmaz...

Filmde simülasyonun bir parças› olduklar›n› keﬂfeden
karakterler, tüm yaﬂad›klar›n›n kendi etkileri d›ﬂ›nda geliﬂti¤ini, herﬂeyin, içinde bulunduklar› sanal dünyay› oluﬂturan kiﬂinin kontrolünde oldu¤unu anlarlar.
Bizim içinde bulundu¤umuz durum da filmdeki oyuncular›n konumu ile benzerlikler taﬂ›maktad›r. ‹çinde yaﬂad›¤›m›z
dünyada herﬂey Allah'›n kontrolündedir ve her türlü detay
imtihan›n parças› olarak yarat›lm›ﬂt›r. Hayat› boyunca gördü¤ü tüm olaylar›, duydu¤u tüm sesleri Allah'›n, beyninde bir
görüntü olarak yaratt›¤›n› bilen bir insan, korkmak, boﬂ yere
s›k›l›p üzülmek, pani¤e kap›lmak yerine, hepimizin Yarat›c›s›
olan sonsuz merhametli ve ﬂefkatli olan Allah'a tevekkül eder.
Bu konu ile ba¤lant›l› kitaplar›m›zdaki ﬂu yorumlar› hat›rlatmak yerinde olacakt›r:
‹nsanlar›n hayatlar› boyunca yaﬂad›klar› tüm zorluk ve s›k›nt›
sebebi olaylar da, gerçekte beyinlerinin içinde meydana gelmektedir.
Bu gerçe¤i bilen bir insan karﬂ›laﬂt›¤› her olaya güzel bir sab›rla sab›r
gösterir. Allah'›n herﬂeyi hay›rla yaratt›¤›n› bilir ve tevekküllü olur.
(Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 117)
… Allah her insana sanki olaylar› de¤iﬂtirmeye, kendi karar ve
seçimine göre hareket etmeye imkan› varm›ﬂ gibi bir his verir. Örne¤in insan, su içmek istedi¤inde bunun için "kaderimde varsa içerim"
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diyerek oturup beklemez. Bunun için kalkar, barda¤›
al›r ve suyunu içer. Gerçekten de kaderinde tespit
edilmiﬂ bardakta, tespit edilmiﬂ miktarda suyu içer.
Ancak, bunlar› yaparken kendi iradesi ve iste¤i ile
yapt›¤›na dair bir his duyar. Ve hayat› boyunca bu hissi her yapt›¤› iﬂte yaﬂar. Allah'a ve Allah'›n yaratt›¤›
kaderine teslim olmuﬂ bir insan ile bu gerçe¤i kavrayamayan bir insan aras›ndaki fark ﬂudur: Teslimiyetli
olan insan, kendi yapt›¤› hissini yaﬂamas›na ra¤men,
bunlar›n tümünü Allah'›n dilemesi ile yapt›¤›n› bilir.
Di¤eri ise, her yapt›¤›n› kendi akl› ve gücü ile yapt›¤›n› zannederek yan›l›r. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s.
144-145)
… Göklerde ve yerde olanlar›n hepsi Allah'›nd›r
ve O'nun tecellisidir. Tek mutlak varl›k Allah't›r ve
Allah'›n yaratt›¤› di¤er varl›klar mutlak de¤ildir, birer
görüntüdür. Allah'›n yaratt›¤› görüntüleri seyreden
"ben"ler, yani insanlar, Allah'tan birer ruhturlar.
Bu ilim ve bu büyük s›r kavrand›¤› takdirde insanlar›n bilinçleri keskin bir netli¤e kavuﬂacak, üzerlerindeki manevi pus ortadan kalkacakt›r. Anlayan herkes
Allah'a gönülden teslim olacak, Allah'› çok sevecek ve
O'ndan çok korkacakt›r... Bu çarp›c› gerçe¤i anlayanlar yeni bir bak›ﬂ aç›s› kazanacak, yepyeni bir hayata
baﬂlayacaklard›r. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 101)
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aﬂin Krall›k (Harsh Realm) ad›yla yay›nlanan bir
dizide, Pentagon'un (Amerikan Savunma Bakanl›¤›'n›n) geliﬂtirmiﬂ oldu¤u, bir savaﬂ oyunlar› simülasyonu konu al›nmaktad›r. Askeri savaﬂ e¤itimindeki yenilikleri test etmek amac›yla oluﬂturulan bu sanal gerçeklik oyunu gizli bir projedir.
Sisteme dahil olacak kiﬂiler ordunun kontrolündedir ve bu kiﬂilerin bedenleri baﬂlar›na kablolar
ba¤l› vaziyette özel bir mekanda tutulmaktad›r.
Haﬂin Krall›k ad› verilen bu oyunun en çarp›c› özelli¤i, sanal bir ortamda son derece gerçekçi bir hayat›n canland›r›lm›ﬂ olmas›d›r. Sanal
dünyada da askerler, düﬂmanlar, silahlar ve insanlar›n sosyal yaﬂant›s› gibi tüm detaylar gerçe¤inden ay›rt edilemez ﬂekildedir. Tasarlanan bu
oyunda iki çeﬂit insan bulunmaktad›r. Bunlardan
ilki sanal karakter denilen yapay insanlard›r; di¤eri ise oyuna girebilen gerçek insanlar yani
oyunculard›r. Ortam›n gerçekçili¤i gibi sanal karakterler de gerçek insanlarla ay›rt edilemeyecek
derecede benzerdir.
Ancak filmin senaryosunda Omar Santiago
ismiyle an›lan firari bir asker sisteme gizlice girerek, sanal dünyada hakimiyet elde etmiﬂtir. Kimse onun oyuna nereden girip ç›kt›¤›n› bilemedi¤i
için, bu kiﬂinin sanal dünyay› yönetimine de müdahele edilememektedir. Santiago'yu ele geçirmek ve onun dünya üzerindeki art niyetli planla-
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r›n› engellemek amac›yla filmin baﬂrol oyuncular›ndan Tom
Hobbes görevlendirilir.
Bir albay, filmin kahraman› Tom Hobbes'a Harsh Realm hakk›nda bilgi vererek, buran›n savaﬂ stratejisi ö¤retmek için tasarlanm›ﬂ "sanal gerçeklik savaﬂ oyunu" oldu¤unu ve görevinin Omar Santiago'yu yenmek oldu¤unu bildirir. Bu konuda isteksiz görünen Tom Hobbes'u ikna etmek
üzere, baﬂ›na kulakl›k benzeri bir alet tak›larak, Haﬂin Krall›k simülasyonunun amac›n› aç›klayan bir video kaset izlettirilir. Bu videoda Haﬂin Krall›k projesinde kullan›lan manzaralarda, insanlar›n gerçek hayat›n› taklit etmek için 1990
nüfus say›m›ndan, uydu haritalar›ndan ve di¤er gizli bilgilerden faydalan›ld›¤›ndan bahsedilmektedir. Daha sonra tan›t›m filmi beklenmedik bir ﬂekilde kesilir ve Hobbes bu kasedi izlerken, ayn› zamanda oyuna dahil oldu¤unun fark›na
var›r.
Tom Hobbes art›k sanal bir dünyadad›r. Haﬂin Krall›k
denilen bu mekanda kendisi gibi ordunun daha evvel görevlendirmiﬂ oldu¤u Pinocchio ad›nda bir askerle tan›ﬂ›r.
Bu sanal dünya içindeki alg›lar öylesine gerçekçidir ki,
film boyunca Tom Hobbes bu gerçekli¤e aldanarak, sadece
bilgisayar oyununun bir parças› olan sanal karakterlere yard›m etmekte, hatta onlar› korumak için hayat›n› tehlikeye
atmaktad›r. ‹lerleyen sayfalarda daha detayl› de¤inece¤imiz
gibi, insanlar gördükleri görüntünün kalitesine ve detaylar›na aldanarak, hayallerinde yaﬂad›klar› olaylar›n gerçek
oldu¤unu zannedebilmektedirler.
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Her ‹nsan Kendi Ekran›yla, Yani Ruhuna
‹zlettirilen Görüntülerle Muhatapt›r
Üç boyutlu film yap›l›rken iki farkl› aç›dan çekilen görüntü ayn› ekran üzerine yans›t›l›r. Seyirciler renk filtresi veya polarize filtreli özel gözlükler takarlar. Gözlü¤ün cam›ndaki filtreler iki görüntüden birini yakalar, beyin bunlar› birleﬂtirip üç boyutlu görüntü haline getirir. Halbuki seyircilerin karﬂ›s›nda 3 boyutlu bir görüntü yoktur, bu özel bir teknikle elde edilir.
Ayn› ﬂekilde insan›n dünya hayat›na iliﬂkin gördü¤ü
görüntüler de sadece iki boyutludur. Yani yükseklik ve geniﬂlik ölçülerine sahiptir. Fakat üç boyutlu film izlerken kullan›lan tekni¤e benzer bir ﬂekilde, insan›n muhatap oldu¤u
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görüntüler de kendisine 3 boyutlu olarak hissettirilir. ‹ﬂte bu
durum, insanlar›n, beyinlerindeki ekrandan izledikleri görüntülere gerçek diyerek yan›lmalar›n›n alt›ndaki en önemli sebeplerdendir. Görüntümüzde, mesafe, derinlik, renk,
gölge, ›ﬂ›k gibi unsurlar o kadar kusursuzca kullan›lm›ﬂt›r
ki, beynimizde oluﬂan üç boyutlu, renkli ve canl› görüntüyü
son derece inand›r›c› buluruz. Detaylar›n fazlal›¤›, görüntüdeki kesintisiz kalite, bize bir ömür boyu gerçek bir hayat
yaﬂad›¤›m›z izlenimi verir. Ancak üç boyutlu, derinlikli bir
perspektifi izliyor olmam›z, bunlar›n d›ﬂ dünyada karﬂ›l›klar› oldu¤unu hiçbir zaman ispatlamaz.
Nitekim Haﬂin Krall›k adl› bu dizide de oluﬂturulan yapay dünya gerçeklere ne kadar benzer olsa da, oyuna ba¤lanan kiﬂilerin bedenleri bir yatakta kablolara ba¤l› olarak bulunmaktad›r. Yaﬂad›klar› ne kadar gerçekçi olursa olsun,
tüm olanlar beyine gelen yapay elektrik sinyallerinin yorumundan baﬂka birﬂey de¤ildir. Yan sayfadaki karelerde filmin tan›t›m›na ait görüntü ve yaz›lar yer almaktad›r:
Jenerik : Ayn› gerçek dünyam›z gibi bir dünya daha var. Siz bu dünyada
yaﬂ›yorsunuz. Aileniz ve arkadaﬂlar›n›zla. Henüz siz bunu bilmiyor olsan›z da ben sizi
kurtarmak için gönderildim. Bu bir
oyun.

Aﬂa¤›daki
sat›rlarda ise filmin kahraman› Tom
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Hobbes'un sanal dünyada

geçirdi¤i

ilk

günlerdeki düﬂünceleri yer almaktad›r.
‹fadelerinde de görülece¤i gibi, Tom Hobbes bulundu¤u ortam›n gerçek olmad›¤›n› bildi¤i halde yine
de bu ﬂekilde düﬂünmekten kendisini alamamaktad›r.
Tom Hobbes

: ... Bütün bunlar›n gerçek olmad›¤›n›, içinde yaﬂad›¤›m

bu dünyan›n sanal bir gerçeklik oldu¤unu bilmeme ra¤men... gündelik yaﬂ›yorum, yaﬂad›klar›ma bir mana vermeye çal›ﬂ›yor ve gücümü korumaya
gayret ediyorum. Hayatta kalmak için elimden geleni yap›yorum.
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Filmin kahraman› aﬂa¤›daki sat›rlarda da, dahil oldu¤u hayali dünyan›n gerçe¤e benzerli¤ini s›k s›k vurgulamaktad›r.
Hatta bulundu¤u ortam o kadar güçlü bir gerçeklik hissi vermektedir ki, yaﬂad›klar›n›n bir oyunun parças› olmas› için dua
etmektedir.
Tom Hobbes

: Omar Santiago'dan kaç›yoruz. Bu dünyay› idare eden bilgi-

sayar program›n› ele geçiren firari bir asker. Ordunun beni, öldürmem için gönderdi¤i kiﬂi Santiago'ydu. E¤er bütün bunlar gerçek de¤ilse, henüz nedenini tam
anlayamama ra¤men, ondan korkular› gerçek ve büyük... Buras›n›n gerçek
dünyan›n bir kopyas› oldu¤unu söylüyorlar. Bütün insanlar›yla hepimizin Haﬂin Krall›¤›n sanal gerçekli¤inde yaﬂayacak veya ölecek olan bir kopyas› var...
Ama sadece programa ba¤lanm›ﬂ bizler, gerçe¤in bilincindeyiz: bu bir oyun.
Bunun bir oyun oldu¤unun do¤ru olmas› için dua ediyorum...
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Yukar›da filmden verilen örnekler, ﬂu anda içinde yaﬂad›¤›m›z hayat›m›z için de geçerlidir. Çünkü hepimiz bize ruhumuza gösterilen görüntüleri izler, onlarla muhatap oluruz. D›ﬂ›m›zda gerçek bir dünya var olsa bile ona ulaﬂabilmemiz, asl› ile karﬂ›laﬂabilmemiz asla mümkün de¤ildir. Bu konuyu Evrim Aldatmacas› isimli kitab›m›zdan ﬂu al›nt›larla özetlemek mümkündür:
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Madde bir alg› oldu¤una göre, "yapay" bir ﬂeydir. Yani bu alg›n›n bir baﬂka güç taraf›ndan yap›lmas›, daha aç›k bir ifadeyle yarat›lmas› gerekir. Hem de sürekli olarak. E¤er sürekli bir yaratma
olmazsa, madde dedi¤imiz alg›lar da yok olur giderler. Bu, bir televizyon ekran›nda görüntünün devam edebilmesi için, yay›n›n
da sürekli devam etmesi gibidir.
Peki kim bizim ruhumuza y›ld›zlar›, dünyay›, bitkileri, insanlar›,
bedenimizi ve gördü¤ümüz di¤er herﬂeyi sürekli olarak seyrettirmektedir?
Çok aç›kt›r ki, içinde yaﬂad›¤›m›z tüm maddesel evreni, yani alg›lar bütününü yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir
Yarat›c› vard›r. Bu Yarat›c›, bu denli görkemli bir yarat›l›ﬂ sergiledi¤ine göre de, sonsuz bir güç ve bilgi sahibidir.
Nitekim o Yarat›c›, bize Kendisi'ni tan›t›r. Yol gösterici olarak göndermiﬂ oldu¤u Kuran-› Kerim yoluyla bize Kendisi'ni, evreni ve
bizim neden var oldu¤umuzu anlat›r. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›,
s. 210)

‹nsan›n Bedeni de Alg›lar›n›n Bir
Yorumudur
‹nsanlar›n maddenin asl›na iliﬂkin gerçekleri kavramakta zorlanmalar›na neden olan bir etken, kendi bedenleri konusunda yan›lmalar›d›r. Aﬂa¤›ya bakt›klar›nda gördükleri beden ve bu bedenin her taraf›ndan kendilerine ulaﬂan
dokunma alg›lar›, onlar›n dünyay› yanl›ﬂ alg›lamalar›na yol
açar. Bu bedenin verdi¤i izlenim nedeniyle, sanki bir "d›ﬂ
dünya"n›n içinde yaﬂad›klar› hissine kap›l›rlar.
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Halbuki bedenimiz de d›ﬂ dünyaya ait tüm alg›lar›m›z
gibi bizim için bir kopya görüntüdür. Dolay›s›yla bizim
muhatap oldu¤umuz beden d›ﬂar›daki asl› de¤il, beynimizin içinde oluﬂan ve alg›lar›m›z›n bir yorumu olan hayalidir.
Aﬂa¤›da bu konu ile ilgili Haﬂin Krall›k adl› dizide yer
alan konuﬂmalardan bir k›sm› yer almaktad›r:
Tom Hobbes

: Oyunu kazanmak için emir ald›m.

Binbaﬂ› Watters : Bu bir oyun de¤il. Ç›k›ﬂ yok. Eve dönmek yok. Benim de
görevim ayn›yd›.
Tom Hobbes

: O zaman neden gerçek dünyada Santiago'yu ortadan

kald›rm›yorlar?
Binbaﬂ› Watters : Nerede oldu¤unu bilmiyorlar. Nereden ç›k›p girdi¤ini.
Bütün program› çald›.
Pinocchio

: E¤er burada ölecek olursan, yok ettikleri bir sanal ka-

rakter olmayacak, bu sen olacaks›n. Gerçek dünyada bir yerde bir sedyenin üstünde yatan senin beynin, bilincin, kafan.

Yukar›daki anlat›mlarda da görüldü¤ü gibi Haﬂin Krall›k oyununa kat›lan kiﬂiler, bir bilgisayar oyunundaki gibi
sanal görünümleriyle bulunurlar. Gerçek bedenleri ise, oyuna ait görüntülerin bilgisayarlar arac›l›¤›yla beyinlerine aktar›ld›¤› bambaﬂka mekanlarda bulunmaktad›r.
Örne¤in sonraki sayfada orduda görev alan Inga Fossa
ad›ndaki bir kad›n›n bu sanal ortama geçiﬂi görülmektedir.
Fossa elektronik bir odada koltu¤a uzanmakta, baﬂ›na özel
bir alet takmakta ve vücudunun taranmas› ile birlikte simülasyona geçiﬂi sa¤lanmaktad›r. Bir sonraki karelerde ise kendini Haﬂin Krall›k oyununun içinde Santiago ﬂehrinin hükümet binas›nda bulmaktad›r.
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Aﬂa¤›daki görüntülerde ise filmin baﬂrol oyuncular›ndan Pinocchio'nun, yüzü yaral› ﬂekilde kablolarla ba¤lanm›ﬂ bedeni görülmektedir. Ancak Haﬂin Krall›k oyunu içerisinde
yüzünde böyle bir yara yoktur. Bu
örnekten de anlaﬂ›laca¤› gibi, yapay sinyallerle bir
insan›n d›ﬂ görünümünü
oldu¤undan çok farkl›
alg›lamas› mümkündür.
Dizinin kahramanlar›ndan
Pinocchio'nun yüzü yaral›
görüntüsü
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Bu konuyla ilgili olarak kitaplar›m›zda yer verdi¤imiz
baz› aç›klamalar ﬂöyledir:
‹nsanlar›n, gördüklerinin beyinlerinde bir alg› oldu¤unu kavramalar›n› engelleyen nedenlerden biri de, bedenlerini de bu görüntünün içinde görmeleridir. "Ben bu odan›n içinde oldu¤uma
göre, demek ki bu oda benim beynimde oluﬂmuyor" gibi yanl›ﬂ bir
sonuca varmaktad›rlar. Onlar› bu yanl›ﬂ sonuca götüren yan›lg›lar› ise kendi bedenlerinin de bir görüntü oldu¤unu unutmalar›d›r.
Nas›l ki, çevremizde gördü¤ümüz herﬂey beynimizde oluﬂan bir
görüntü ise, kendi bedenimiz de ayn› ﬂekilde beynimizde oluﬂan
bir görüntüdür. Örne¤in ﬂu anda oturdu¤unuz koltukta, boynunuzdan aﬂa¤›da kalan k›sm›n›z› görüyorsunuz. Bu görüntü de di¤erleri ile ayn› sistemle meydana geliyor. Elinizi baca¤›n›z›n üzerine koydu¤unuzda bu dokunma hissi yine beyninizde oluﬂuyor.
Yani siz ﬂu anda beyninizde oluﬂan bedeninizi görüyor ve bedeninize dokundu¤unuzu beyninizde hissediyorsunuz.
Bedeniniz de beyninizde bir görüntü oldu¤una göre, oda m› sizin
içinizde siz mi odan›n içindesiniz? Bu sorunun do¤ru cevab›n›n,
"oda sizin içinizde" oldu¤u çok aç›kt›r. Ve siz beyninizdeki oda görüntüsünün içindeki bedeninizin görüntüsünü görürsünüz. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 56)
Bir insan gerçekte evindeki kanepesinde huzur içinde uyuyorken, rüyas›nda kendisini bir savaﬂ›n içinde görebilir. Hatta savaﬂ›n tüm gerilimini, korku ve pani¤ini son derece gerçekçi olarak
yaﬂayabilir. O esnada ise tek baﬂ›na, sessiz ve sakin bir yerde yatmaktad›r. Rüyas›nda gördü¤ü son derece inand›r›c› görüntü ve
sesler ise beyninde meydana gelmektedir. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 60)
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Bu yaz›lar› okurken içinde oturdu¤unuzu sand›¤›n›z odan›n da asl›nda içinde de¤ilsiniz; aksine oda sizin içinizdedir. Bedeninizi görmeniz, sizi odan›n içinde oldu¤unuza inand›r›r. Ancak ﬂunu unutmay›n;
bedeniniz de beyninizde oluﬂan bir görüntüdür. (Evrim Aldatmacas›, II.
bask›, s. 205)

Zihnimizdeki Görüntülerin D›ﬂ Dünyan›n Asl›
Oldu¤una ‹nanan Aldanm›ﬂ Olur
Bir insan bir a¤aç gördü¤ünde, onun a¤ac›n kendisi oldu¤unu düﬂünürse, kendisini aldatm›ﬂ olur. Çünkü beynimizin d›ﬂ›na
ç›k›p a¤ac›n asl›na ulaﬂmam›z hiçbir zaman mümkün olmaz. Kitap boyunca s›kça dile getirdi¤imiz gibi kiﬂinin muhatap oldu¤u
a¤aç beynindeki elektrik sinyallerinin yorumundan baﬂkas› deBir insan gerçekte sessizlik içinde uyuyorken, rüyas›nda kendisini bombalar›n patlad›¤› s›cak bir savaﬂ›n içinde görebilir.
Hatta savaﬂ›n tüm gerilimini, korku ve pani¤ini son derece
gerçekçi olarak yaﬂayabilir.
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¤ildir. Bunu bir baﬂka yönden ﬂöyle bir örnekle de aç›klayabiliriz:
Fiziksel gerçekli¤in kendisi ile muhatap oldu¤umuz ﬂeklindeki varsay›m›m›z, bir bilgisayar ekran›ndaki resme verdi¤imiz tepki ile benzer bir durumdur. Bilgisayar›n tuﬂlar›n› hareket ettirdi¤imizde, ekrandaki oku hareket ettirdi¤imizi görürüz. Asl›nda bilgisayar ana iﬂlem merkezine bir veri dalgas› yollar. Bu veri dalgas› okun yeni konumunu ölçer ve ekrandaki görüntüyü yeniler. Eski bilgisayarlarda bir emrin verilmesi ve ekrandaki etkilerinin görülmesi aras›nda fark edilir bir gecikme
bulunmaktayd›. Ancak bugün bilgisayarlar oldukça h›z kazand›¤› için, saniyenin küçük bir parças›nda de¤iﬂen görüntüyü bile yeniden hesaplayabilmektedirler. Dolay›s›yla bilgisayar tuﬂlar›n› hareket ettirmemizle ekrandaki okun hareketindeki
uyum, bize oku hareket ettirdi¤imiz hissini verir.
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Günlük hayattaki deneyimlerimiz de yukar›daki örne¤e benzer bir durumdur. Bir taﬂa vurmak istedi¤imizde, baca¤›m›z› hareket ettirme iste¤i vücudumuzun ilgili bölgelerine iletilir ve aya¤›m›z taﬂ ile buluﬂmak üzere hareket eder.
Beyin vücudun geri yollad›¤› bilgileri -örne¤in taﬂ›n sertlik
hissini, aya¤›m›zda duydu¤umuz ac›y›- al›r ve gerçekçi bir
görüntü sunmak üzere yeniler. Asl›nda t›pk› bilgisayarda oldu¤u gibi bizim deneyimlerimizde de bir gecikme söz konusudur. Ama beynimizin alg›lar›m›zla ilgili bilgileri yorumlamas› saniyenin beﬂte biri kadar k›sa bir sürede meydana gelir. Bu nedenle bu gecikmenin fark›na varamay›z ve fiziksel dünya ile direkt olarak etkileﬂim halinde oldu¤umuz
gibi bir izlenime kap›l›r›z.
E¤er tüm bilebilece¤imiz zihnimizde gerçekleﬂen görüntülerden ibaret ise alg›lar›m›z›n ard›nda fiziksel bir gerçeklik oldu¤undan nas›l emin olabiliriz? Bu sadece bir varsay›m de¤il midir? Evet, bu sadece bir varsay›md›r. Fakat ispat› hiçbir ﬂekilde mümkün de¤ildir. Çünkü fiziksel bir
dünyan›n varl›¤›na inananlar›n ellerindeki tek delilleri yine
beyinlerinde oluﬂan hayallerdir.
Muhatap oldu¤umuz maddenin asl› ile muhatap oldu¤una inananlar›n durumu, sanal bir dünyada yaﬂananlar›n
gerçek oldu¤unu iddia etmek kadar mant›ks›zd›r. Nitekim
dizi boyunca Pinocchio adl› karakter, Tom Hobbes'un, etraf›ndaki görüntüler gerçekmiﬂçesine hareket etmesinin mant›ks›zl›¤›n› anlatmaktad›r.
Dizinin bir bölümünde Tom Hobbes gerçek hayattaki
niﬂanl›s›n›n sanal karakter olarak kopyas›na rastlar ve hiçbir
gerçekli¤i olmayan bu sanal kopyay› korumak için, kendi
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hayat›n› tehlikeye atar. Ayn› ﬂekilde çok sevdi¤i köpe¤i gerçek hayattakinin bir kopyas› olarak oyunda mevcuttur ve
onu kaybetmemek için de pek çok kereler riske girer.
Filmin bir baﬂka sahnesinde Tom Hobbes, oyunun savaﬂ e¤itimi için özel yap›lm›ﬂ bir bölgesinde küçük bir çocu¤a rastlar. Çocu¤a ﬂefkat duyarak, ona geri dönmesini, bulunduklar› mekan›n tehlikeli oldu¤unu söyler. Ancak yan›ndaki asker Tom Hobbes'a çocu¤un sadece bilgisayar oyununun bir parças› oldu¤unu hat›rlat›r ve aralar›nda ﬂöyle bir
konuﬂma geçer:
Tom Hobbes

: Sen burada ne ar›yorsun. Evine geri dön. (küçük çocu-

¤u uyar›yor)
Eric Sommers

: O çocu¤a fazla al›ﬂma.

Tom Hobbes

: Neden al›ﬂmayay›m?

Eric Sommers

: Bak bunun oynand›¤›n› 100 defa gördüm. Çocuk bir de-

fa bile 28. günden sonras›n› göremedi.
Tom Hobbes

: Ama hala burada.

Eric Sommers

: O sadece bir oyun figüran›. Senin ve benim gibi de¤il o.

Tekrar gelip, burada ölebilsinler diye simülasyon onlar› yeniden programa
yüklüyor.
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Tom Hobbes sanal bir dünyada oldu¤unu bildi¤i ve
kendisine, sürekli olarak muhatap oldu¤u sanal karakterlerin simülasyonun bir parças› olduklar› hat›rlat›ld›¤› halde,
görüntünün gerçekli¤ine aldanarak tepkiler verir. Örne¤in
savaﬂ›n k›z›ﬂt›¤› bir anda düﬂmanlardan saklanmaya çal›ﬂ›rlarken, düﬂmanlar›n bölgesine do¤ru yürüyen çocu¤u görünce kendini tutamayarak onu kurtarmak için can›n› tehlikeye atar.
Pinocchio

: Sen ne yap›yorsun?

Tom Hobbes

: O sadece bir çocuk.

Pinocchio

: Sommers'›n bu yer hakk›nda söylediklerini duydun.

Hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtiremezsin.
Tom Hobbes

: Ben buna inanm›yorum.

Bir baﬂka sahnede ise yine düﬂmanlardan kaçt›klar›
bir s›rada çocu¤a
ateﬂ edildi¤ini görür.
Yard›m etmek için
eline ald›¤›nda ise
bedeni ortadan kaybolur. Kendisine daha evvel de hat›rlat›ld›¤› gibi çocuk
oyunun bir parças› olarak vurulmuﬂtur ve oyun yeniden
tekrar edene kadar da oyuna dahil olamayacakt›r.
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Yukar›da filmden verdi¤imiz örnekler muhatap oldu¤u dünyan›n, beynindeki kopyas› oldu¤unu kabullenemeyen kimselerin durumlar› ile benzerdir. Elbette bizim içinde
yaﬂad›¤›m›z dünya bir film ile k›yaslanabilecek ﬂekilde de¤ildir. Çünkü bizim içinde bulundu¤umuz dünya bir bilgisayar oyunu veya teknolojik bir geliﬂme ile aç›klanamaz.
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Dünyay› içinde olan canl› cans›z tüm varl›klarla birlikte Yüce Allah yaratm›ﬂt›r. Ve hayat›m›z›n yarat›l›ﬂ amac›n› bize
Kuran'da ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
Ben, cinleri ve insanlar› yaln›zca Bana ibadet etsinler diye
yaratt›m. (Zariyat Suresi, 56)

‹ﬂte bu nedenle biz yaﬂam›m›z boyunca Allah'›n bize
emrettiklerini yerine getirmekle ve O'na ibadet etmekle sorumluyuz.
Söz konusu filmlerle olan benzerlik ise hayat›m›z›n
teknik gerçekli¤i ile ilgilidir: "Gözümle görüyorum, kula¤›mla duyuyorum öyleyse içinde bulundu¤um dünya gerçek" diyerek kendini aldatan pek çok kimse, asl›nda bu sözlerini de beyinlerinin içindeki sessizlikte söylerler. Bu teknik
gerçekler, bugün herhangi bir fizyoloji kitab›nda veya lise
biyoloji kitaplar›nda dahi bulunabilecek son derece aç›k gerçeklerdir. Görüntünün ve hislerin beyinde nas›l oluﬂtu¤u,
bütün t›p fakültelerinde detayl› biçimde okutulmaktad›r.
Geliﬂen bilimle beraber fizik, kuantum fizi¤i, psikoloji,
nöroloji, biyoloji, t›p gibi bilimler bu gerçe¤in teknik yönlerini aç›kça ortaya ç›karm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bugün, maddenin
asl›na hiçbir zaman ulaﬂamayaca¤›m›z bilimsel bir gerçektir ve d›ﬂ dünyan›n asl›yla muhatap oldu¤unu iddia eden
bir kimse bu bilimsel gerçekten yüz çevirmektedir. ‹nsan›n
yapmas› gereken ise, bu bilimsel gerçekleri kabul etmek ve
zihnimizde yaﬂad›¤›m›z dünya içinde Yüce Allah'a olan sorumluluklar›m›z› bilerek yaﬂamakt›r. Aﬂa¤›da bu konu ile
ilgili kitaplar›m›zdaki aç›klamalardan bir k›sm› yer almaktad›r:
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... maddi dünyan›n alg›lar›m›zdan oluﬂtu¤u gerçe¤i, imtihan›n
s›rr›n› ortadan kald›rmaz. Madde, alg› olsa da veya asl› zihnimizin
d›ﬂ›nda var olsa da, Allah'›n haram k›ld›klar› haram, helal k›ld›klar› ise helaldir. Örne¤in, Allah domuz etini haram k›lm›ﬂt›r. "Domuz nas›l olsa beynimde gördü¤üm bir görüntü" diyerek bu hayvan›n etini yemenin, büyük bir samimiyetsizlik ve ak›ls›zl›k olaca¤› aç›kt›r. Veya, "karﬂ›mdaki insanlar›n hepsi asl›nda zihnimde
oluﬂan görüntüler, bunlara yalan söylesem hiçbir ﬂey olmaz" demek de, Allah'tan korkan ve bu gerçe¤i gere¤i gibi kavrayan bir insan›n yapaca¤› birﬂey de¤ildir. Bu, Allah'›n tüm s›n›rlar›, emir ve
yasaklar› için geçerlidir... Allah, tüm dünyay› alg›lar bütünü olarak yaratm›ﬂt›r, ancak bizleri bu alg›lar içinde Kuran'da bildirdiklerinden sorumlu tutmuﬂtur. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 207-208)
... Samimi düﬂünen bir insan çok aç›kça görecektir ki, imtihan
için madde olmas› ﬂart de¤ildir. Allah, imtihan ortam›n› görüntü
alemi içinde yaratm›ﬂt›r. Bir insan›n namaz k›lmas›, helale harama
dikkat etmesi için maddenin olmas› gerekti¤ini öne sürenlerin hiçbir gerekçeleri yoktur. Ayr›ca, önemli olan ruhtur. Ahirette, cezaland›r›lan veya cennet nimetleri ile r›z›kland›r›lan da ruhtur.
Allah'›n imtihan etti¤i varl›k da insan›n ruhudur. Dolay›s›yla,
maddenin beynimizdeki bir hayal oldu¤u gerçe¤i helal ve haramlar›n uygulanmas›n› ve ibadetlerin yap›lmas›n› kesinlikle engellemez. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 208)
Baz› kimseler tarihte maddenin hakikati konusunu kavram›ﬂlar ancak Allah'a olan imanlar› ve Kuran'› kavray›ﬂlar› zay›f oldu¤u için sapk›n inançlar üretmiﬂlerdir. "Herﬂey nas›lsa hayal, o zaman ibadetlere ne gerek var" diyenler olmuﬂtur. Bunlar son derece
sapk›n ve cahilce fikirlerdir. Herﬂeyin Allah'›n bize gösterdi¤i bir
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görüntü oldu¤u do¤rudur. Ancak, Allah'›n bizleri Kuran'dan sorumlu tuttu¤u da kesin bir gerçektir. Bizim yapmam›z gereken
Allah'›n emir ve yasaklar›na büyük bir titizlikle uymakt›r. (Hayalin
Di¤er Ad› Madde, s. 215)
Allah, bizi bir alg›lar dünyas›nda yaﬂat›yor olsa da, bize, bu
dünyay› belli sebeplere ba¤l› gibi göstermektedir. Örne¤in biz ac›k›nca, "nas›l olsa hayal, birﬂey olmaz" demeyiz, yemek yeriz. Yemedi¤imiz takdirde zay›f düﬂer, bir süre sonra hayat›m›z› yitirebiliriz. Allah diledi¤i zaman, diledi¤i kiﬂi için, diledi¤i ﬂeyi vesile k›l›p bu sebepleri ortadan kald›rabilir. Biz bunu bilemeyiz. Ancak,
ﬂu çok önemli bir gerçektir: Allah bizi Kuran'›n tamam›ndan sorumlu tutmuﬂtur ve biz Kuran'daki ibadetleri ve salih amelleri yerine getirebilmek için bu sebepler dairesinde yaﬂamak durumunday›z... (Hayalin Di¤er Ad› Madde, s. 221)
Sonuç olarak, bir insan›n öncelikle Allah'›n Kuran'da kendisine
yükledi¤i sorumluluklar› vicdan› ile kanaati gelinceye kadar uygulamas›, yerine getirmesi gerekir. Maddenin hakikatini bilmek ve
dünyaya, bu hakikate göre bir bak›ﬂ aç›s› elde etmek ise, insan›n
Allah r›zas› için yapt›¤› bu gayretlerini daha da güçlendirir, kararl›l›¤›n› kat kat art›r›r. (Hayalin Di¤er Ad› Madde, s.222)

Baﬂ› ve Sonu Belli Olan Bir Filmi ‹zlemek
Daha evvelki bir bölümde zaman›n izafi oldu¤una, alg›layana göre de¤iﬂkenlik gösteren, sabit olmayan bir kavram oldu¤una de¤inmiﬂtik. Bu gerçe¤in bilinmesi, kader konusunun kavranmas› aç›s›ndan da çok önemlidir. Çünkü
kader, Allah'›n geçmiﬂ ve gelecek tüm olaylar› "tek bir an"
içinde yaratm›ﬂ olmas›d›r. Bu da, Allah Kat›nda evrenin ya-
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rat›l›ﬂ an›ndan k›yamete kadar olan her olay›n yaﬂanm›ﬂ ve bitmiﬂ
olmas› demektir.
‹nsanlar›n önemli bir bölümü, Allah'›n henüz yaﬂanmam›ﬂ
olaylar› önceden nas›l bildi¤ini, Allah Kat›nda geçmiﬂ ve gelecek
tüm olaylar›n nas›l yaﬂan›p bitti¤ini ve kaderin gerçekli¤ini bir
türlü kavrayamazlar. Oysa "yaﬂanmam›ﬂ olaylar" bizim aç›m›zdan yaﬂanmam›ﬂ olaylard›r. Çünkü biz Allah'›n yaratt›¤› zamana
ba¤l› olarak yaﬂam›m›z› sürdürürüz ve haf›zam›za verilen bilgiler olmadan hiçbir ﬂey bilemeyiz. Allah ise zamana ve mekana
ba¤l› de¤ildir, zaten bunlar›n tümünü yoktan yaratan Kendisi'dir.
Bu nedenle Allah için geçmiﬂ, gelecek ve ﬂu an hepsi birdir ve
hepsi olup bitmiﬂtir.
Geçmiﬂ ve gelece¤in gerçekte Allah Kat›nda yarat›lm›ﬂ ve
yaﬂanm›ﬂ olarak sakl› ve haz›r olaylar olmalar› bize çok önemli
bir gerçe¤i gösterir: Her insan kay›ts›z ve ﬂarts›z kaderine teslim
olmuﬂtur. ‹nsan nas›l geçmiﬂini de¤iﬂtiremezse, gelece¤ini de de¤iﬂtiremez. Çünkü geçmiﬂi gibi gelece¤i de yaﬂanm›ﬂt›r; gelece¤indeki tüm olaylar, ne zaman, nerede, ne yemek yiyece¤i, kiminle ne konuﬂaca¤›, ne kadar para kazanaca¤›, hangi hastal›klara yakalanaca¤›, nihayetinde ne zaman, nas›l, nerede ölece¤i hepsi bellidir ve bunlar› de¤iﬂtiremez. Çünkü bunlar zaten Allah Kat›nda,
Allah’›n ilminde yaﬂanm›ﬂ olarak bulunmaktad›r. Sadece bunlar›n bilgisi henüz insan›n kendi haf›zas›na verilmemiﬂtir.
Dolay›s›yla baﬂlar›na gelen olaylara üzülen, sinirlenen, ba¤›r›p ça¤›ranlar, gelece¤i için kayg›lananlar, h›rslananlar asl›nda
kendilerini boﬂ yere üzmektedirler. Çünkü, nas›l olaca¤›ndan
kayg› ve korku duyduklar› gelecekleri, zaten yaﬂanm›ﬂt›r. Ve ne
yaparlarsa yaps›nlar bunlar› de¤iﬂtirme imkanlar› bulunmamaktad›r.
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Haﬂin Krall›k dizisinin bir bölümündeki II. Dünya Savaﬂ› ile ilgili sahneler de, bu konunun anlaﬂ›lmas›na yard›mc› olabilir. Dizinin bu bölümünde filmin baﬂrol oyuncular›
ormanl›k alanda dolaﬂ›rlarken, bilgisayar oyunundaki bir
hatadan dolay›, kendilerini bir anda sürekli olarak tekrar
eden bir savaﬂ simülasyonunda bulurlar.
Tom Hobbes : O da neyin nesiydi öyle? Yaz›l›m hatas› m›?

Oyunun bu k›sm›nda II. Dünya Savaﬂ›'ndaki Ardennes
Meydan Muharebesi canland›r›lmaktad›r. Bir köprünün iki
yakas›nda bulunan Alman ve Amerikan ordular›n›n küçük
öncü birlikleri aras›ndaki savaﬂ, 1 aydan fazla süren bir kuﬂatma mücadelesini temsil etmektedir.
Tom Hobbes

: Oradaki köprü. Ben subay okulundayken II. Dünya

Savaﬂ›'ndaki Ardennes Meydan Muharebesini incelemiﬂtik. Alman ve
Amerikan ordular›n›n iki küçük öncü birli¤i aras›nda, Belçika Hotten'da
kuﬂatma vard›. 1 aydan fazla sürdü. Bu köprünün ayn› köprü oldu¤una
yemin edebilirim.
Pinocchio

: Bu bir çat›ﬂma simülasyonu.

Tom Hobbes

: Bir ne?
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Pinocchio

: Sanal Çarp›ﬂma Simülasyonu. Haﬂin Krall›k progra-

m›n›n beta testini yaparken eski savaﬂ senaryosu yüklediler: Pork Chop
Hill, Picket's Charge gibi.
Tom Hobbes

: O zaman bu da bir baﬂka oyun.

Pinocchio

: Bu bir savaﬂ alan› e¤itim program›. Haﬂin Krall›¤›n

esas geliﬂtiriliﬂ sebebi.
Tom Hobbes

: Bu hala burda ne ar›yor?

Pinocchio

: Kim bilir? Muhtemelen gözden kaçm›ﬂt›r. Gerçek dün-

yada biri "sil" tuﬂuna basmay› unutmuﬂtur.

Kendilerini farkl› bir zamanda bulan filmin kahramanlar› bir Alman askeri taraf›ndan öldürülecekleri s›rada,
Amerikal› bir asker grubu onlar› kurtar›r. Ancak zaman fark›ndan dolay› farkl› konulardan bahsettikleri için Amerikan
askerleri taraf›ndan casus zannedilerek esir al›n›rlar.
Dizinin ilk sahnelerinde Eric Sommers ad›yla an›lan ve
gerçek dünyada varl›¤› olan bir askerin patlamalar karﬂ›s›ndaki so¤ukkanl›l›¤› dikkati çekmektedir. Buras› sürekli yinelenen bir savaﬂ e¤itimi simülasyonu oldu¤u için herﬂey
programland›¤› ﬂekilde geliﬂmektedir. Bunun bilincinde
olan asker yere yatmakta 3'e kadar sayd›¤›nda yan›na bir el
bombas› düﬂmekte, o da bombay› alarak bar›na¤›n d›ﬂ›na atmaktad›r. Ard›ndan çay›n› içmeye devam etmektedir. K›sacas› herﬂey program›n bir parças› olarak geliﬂti¤i ve oyun
sürekli olarak baﬂa dönüp ayn› olaylar ayn› ﬂekilde tekrar
etti¤i için asker çat›ﬂma alt›ndayken bile sakinli¤ini korumaktad›r.
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Eric Sommers

: Üç... iki... bir.

(Bombay› al›p d›ﬂar› at›yor, sonra da çay al›p devam ediyor.)
Eric Sommers

: El bombas›.
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Eric Sommers adl› bu asker de, filmin kahramanlar›
olan Tom Hobbes ve Pinocchio gibi gerçek dünyada bilgisayarlara ba¤lanarak oyuna dahil edilmiﬂ bir kiﬂidir. Dolay›s›yla o da yaﬂad›klar› zaman ve mekan›n bir gerçekli¤i olmad›¤›n› bilmektedir. Fakat oyunun bu bölümünden bir ç›k›ﬂ yolu bulamam›ﬂt›r. Ve buraya ilk kez gelen Tom Hobbes
ve Pinocchio'ya 4 km2'lik bu savaﬂ alan›nda olan olaylar›n
hep programland›¤› gibi geliﬂti¤ini söyler. Örne¤in kuﬂatman›n her defas›nda 34 gün, karﬂ› taarruzun 28 gün sürmesi, asker taburundakilerin hangi gün ve olayla ölece¤inin
belli olmas› gibi.
Dizinin bu k›s›mlar›, kader konusunun anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan aç›klay›c› bir örnektir. Bir insan, tüm hayat›n› bir film
ﬂeridi olarak düﬂünürse, biz bu ﬂeridi video kasetten seyreder gibi seyrederiz ve kaseti ileri almak gibi bir imkan›m›z
yoktur. Kaseti defalarca seyretsek de önceden haz›r olan bu
filmin hiçbir detay›n› de¤iﬂtiremeyiz. Bize de¤iﬂtiriyormuﬂuz gibi gelen anlar da asl›nda filmin önceden belirlenmiﬂ
olan anlar›d›r.
Ancak bu filmi tüm detaylar›yla tespit etmiﬂ, yaratm›ﬂ
olan ve gerçeklik hissi ile yaﬂatan Allah't›r. Ve bu film ﬂeridinin tamam›n› ayn› anda görür ve bilir. Biz nas›l bir cetvelin
baﬂ›n›, ortas›n› ve sonunu bir kerede görebiliyorsak, Allah
bizim ba¤l› oldu¤umuz zaman› baﬂ›ndan sonuna kadar tek
bir an olarak sar›p kuﬂatm›ﬂt›r. ‹nsanlar ise sadece zaman›
gelince bu olaylar› yaﬂay›p, Allah'›n onlar için yaratt›¤› kadere tan›k olurlar. Bu, dünya üzerindeki bütün insanlar›n
kaderleri için bu ﬂekildedir.
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Sonbaharda hangi yapra¤›n nereye düﬂece¤i,
ilkbaharda hangi çiçe¤in ne zaman açaca¤›
hepsi kaderde önceden bellidir.
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… Allah, bize olaylar› belli bir s›ra içinde, küçükten büyü¤e
do¤ru akacak ﬂekilde, sanki geçmiﬂten gelece¤e akan bir zaman
varm›ﬂ gibi alg›latt›¤› için, bize gelece¤imizle ilgili olaylar› bildirmez, bunlar›n bilgisini haf›zam›za vermez. Gelecek bizim haf›zam›zda yoktur, ancak Allah'›n sonsuz h›fz›nda, tüm insanlar›n geçmiﬂleri ve gelecekleri bulunmaktad›r. Bu, daha önce de belirtildi¤i
gibi, bir insan›n hayat›n›, zaten mevcut olan bir filmden izlemesi
gibidir. Film, zaten çekilmiﬂ ve bitmiﬂtir. Ancak, bu filmi ileri sarma imkan› bulunmayan insan, kareleri teker teker seyrettikçe hayat›n› görür. Henüz seyretmedi¤i karelerin ise gelece¤i oldu¤unu
zannederek yan›l›r. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 142)
… kadere iman eden bir insan, baﬂ›na gelen hiçbir olaydan dolay› üzülmez, ümitsizli¤e kap›lmaz. Aksine son derece tevekküllü,
teslimiyetli ve daima huzurlu olur… ‹nsan›n karﬂ›laﬂt›¤› zorluklar
da, elde etti¤i baﬂar› ve zenginlikler de Allah'›n takdiri iledir. Bunlar›n hepsi Rabbimiz'in insanlar› denemek için kaderlerinde önceden belirledi¤i olaylard›r… Sadece insanlar›n de¤il, tüm canl›lar›n,
eﬂyan›n, Güneﬂ'in, Ay'›n, da¤lar›n, a¤açlar›n, her varl›¤›n Allah
Kat›nda belirlenmiﬂ bir kaderi vard›r. (Hayalin Di¤er
Ad›: Madde, s. 148)

Bir gülün topra¤a ekiliﬂi,
bahç›van taraf›ndan sulanmas›, ilk gülün açmas›, bahçe sahibinin gülü dal›ndan
koparmas› ve onu evindeki
bir sepet içine yerleﬂtirmesi
daha bu gül topra¤a ekilmeden bellidir. Tüm bunlar zaten Allah Kat›nda, Allah’›n ilminde yaﬂanm›ﬂ olarak
bulunmaktad›r.
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… her an› Allah'›n Kat›nda yaﬂanm›ﬂ, görülmüﬂ ve halen
Allah'›n ilminde haz›r bulunan bir hayat için endiﬂelenmek, korku
duymak, üzülmek büyük bir gaflettir… Asl›nda her insan zaten
Allah'a teslim olmuﬂ ve boyun e¤miﬂ olarak yarat›lm›ﬂt›r. Çünkü,
istese de istemese de Allah'›n kendisi için yaratt›¤› kadere boyun
e¤erek yaﬂar… Allah'a teslim olan, Allah'›n yaratt›¤› kaderin kendisi için en hay›rl›s› oldu¤unu bilen bir insan› üzecek, korkutacak,
endiﬂelendirecek hiçbir ﬂey yoktur. Bu insan, elinden gelen her çabay› gösterir, ancak bu çaban›n da kaderinde oldu¤unu, ne yaparsa yaps›n kaderinde yaz›l› olanlar› de¤iﬂtirmeye güç yetiremeyece¤ini bilir.
Mümin, Allah'›n yaratt›¤› kadere teslim olacak, bununla birlikte
karﬂ›laﬂt›¤› olaylar karﬂ›s›nda elinden geldi¤ince sebeplere sar›lacak, tedbir alacak, olaylar› hay›r yönünde yönlendirmek için çal›ﬂacak, ama tüm bunlar›n kader içinde gerçekleﬂti¤i ve Allah'›n en
hay›rl›s›n› önceden takdir etti¤inin bilinci ve rahatl›¤› içinde olacakt›r. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 150-151)

Ac›, A¤r› Gibi Hisler de Alg›lar›n
Beyninizdeki Yorumundan
Baﬂka Bir ﬁey De¤ildir
Filmin kahramanlar›ndan Tom Hobbes bir toplama
kamp› görevlileri taraf›ndan yakalan›r ve kereste iﬂlerinde
çal›ﬂt›r›lmak üzere kampta hapsedilir. Burada annesinin sanal dünyadaki kopyas›na rastlar. Annesinin ölmek üzere
olan bir kanser hastas› oldu¤unu ö¤rendi¤inde, gördü¤ü
görüntülerin sanal bir gerçeklik oldu¤unu unutarak, ona
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yard›mc› olmaya çal›ﬂ›r. Arkadaﬂ› Pinochhio da kamptaki
korumalar taraf›ndan yaralanm›ﬂt›r. Tom Hobbes ona planlar›ndan bahsetti¤inde aralar›nda ﬂöyle bir konuﬂma geçer:
Tom Hobbes

: Kendini nas›l hissediyorsun?

Pinocchio

: E¤er bunlar gerçek de¤ilse nas›l bu kadar ac›yor?...

Tom Hobbes

: Buradan ç›kmak zorunday›z... Konu bundan daha

karmaﬂ›k.
Pinocchio

: Nas›l yani?

Tom Hobbes

: Annemi buldum. O burada.

Pinocchio

: Annen mi?

Pinocchio

: Hobbes. Burada birçok insana rastlad›m. Gerçek dün-

yadan tan›d›¤›m insanlara.
Tom Hobbes

: O benim annem.

Pinocchio

: Hay›r. Sadece onun gibi görünüyor. Dünyadaki herke-

sin burada bir kopyas› var. Herﬂey böyle kurulmuﬂ. Ama onlar sadece sanal karakter dosyalar›, gerçek insanlar de¤il.
Tom Hobbes

: Beni tan›d›. Benim kim oldu¤umu biliyor.

Pinocchio

: Bilmiyor, o sadece bir oyunun parças›. Sana ne oldu¤u -

nu bilmiyor. Bütün bunlar›n gerçek oldu¤unu san›yor.
Tom Hobbes

: Ac› çekiyor. Bu senin hissetti¤inden farkl› m›?
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Filmin bu k›sm›nda görüldü¤ü gibi, filmin kahramanlar› gerçekte bir yatakta uzan›yor olmalar›na ra¤men, kendilerini yaralanm›ﬂ, ac› hissederken görmektedirler. Bu ac›n›n
gerçe¤i ile ayn› oldu¤unu düﬂünmektedirler. Ama asl›nda
bu hisler onlara yapay olarak verilmektedir.
Eserlerimizde de insanlar›n duyduklar› hisler nedeniyle, -örne¤in ﬂiddetli bir ac›, a¤r›, korku vs.- maddenin asl› ile
muhatap olduklar›n› zannettikleri anlat›lmaktad›r. Ama asl›nda bu bir yan›lg›d›r. ‹nsan hiçbir zaman maddenin asl› ile
muhatap olamaz. Bu konu ile ilgili kitaplar›m›zdaki pasajlardan bir k›sm› ﬂöyledir:
Bir insan elini kesti¤inde hissetti¤i ac›, ›slakl›k, s›z› hissi de
beyninde oluﬂur. Ayn› insan, rüyas›nda da elini kesti¤ini görebilir
ve ayn› hisleri rüyas›nda da yaﬂayabilir. Oysa rüyas›nda sadece bir
hayal görüyordur, ortada ne bir b›çak, ne de kanayan bir yara bulunmaktad›r. O halde ac› hissi, tüm hayat›m›z› beynimizin içinde
bir görüntü olarak gördü¤ümüz gerçe¤ini de¤iﬂtirmemektedir.
(Hayalin di¤er Ad›: Madde, s. 182)
… sadece görme de¤il, dokunma, çarpma, darbe, sertlik, ac›,
s›cakl›k, so¤ukluk, ›slakl›k gibi tüm hisler, ayn› görme gibi insan›n
beyninde oluﬂan alg›lard›r. Örne¤in otobüse binmek için otobüsün kap›s›n›n so¤uk metalini elinde hisseden bir insan, asl›nda bu
"so¤uk metal hissini" beyninde alg›lar. Bu çok aç›k ve bilinen bir
gerçektir. Dokunma duyusu, daha önce de belirtildi¤i gibi, bir insan›n -örne¤in parmaklar›ndan gelen sinir uyar›lar›n›n- beyninin
belli bir noktas›nda oluﬂturdu¤u bir histir. Hisseden parmaklar›m›z de¤ildir. ‹nsanlar bunu bilimsel olarak da aç›kland›¤› için kabul etmektedirler. Ancak, konu otobüsün kap›s›n› tutmak de¤il
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de, otobüsün insana çarpmas› olunca, yani bu dokunma hissi daha ﬂiddetli ve ac› verici olunca, bu gerçe¤in geçerli olmad›¤›n› sanmaktad›rlar. Oysa, ac› veya darbe de beyinde hissedilir. Otobüsün
çarpt›¤› bir insan darbenin ﬂiddetini ve tüm ac›y› beyninde hisseder.
… ‹nsan rüyas›nda da kendisine otobüs çarpt›¤›n›, kazadan sonra
gözünü hastanede açt›¤›n›, ameliyata al›nd›¤›n›, doktorlar›n konuﬂmalar›n›, ailesinin telaﬂ ile hastaneye geliﬂini, sakat kald›¤›n›
veya can›n›n çok yand›¤›n› görebilir. Rüyas›nda yaﬂad›¤› tüm bu
olaylar›n görüntülerini, seslerini, sertlik hissini, ac›y›, ›ﬂ›¤›, hastanedeki renkleri, her türlü hissi çok berrak ve net olarak alg›lamaktad›r. Ve bunlar›n hepsi gerçek yaﬂamdakiler kadar do¤al ve inand›r›c›d›r. O an, rüyan›n içindeki biri ona rüya gördü¤ünü, gördüklerinin bir hayal oldu¤unu söylese ona inanmaz. Oysa, gördüklerinin hepsi bir hayaldir ve ne otobüsün, ne hastanenin, ne de rüyas›nda gördü¤ü bedeninin d›ﬂ dünyada maddi karﬂ›l›¤› yoktur. Rüyas›nda gördü¤ü bedenin ve otobüsün maddi karﬂ›l›klar› olmamas›na ra¤men, "gerçek bir bedene" "gerçek bir otobüs" çarpm›ﬂ gibi
hissedebilmektedir.
… H›zl› bir darbe, can ac›tan köpe¤in diﬂleri, ﬂiddetli bir tokat,
maddenin asl› ile muhatap oldu¤unuzun kan›t› de¤illerdir. Çünkü
bahsedildi¤i gibi bunlar›n ayn›s›n› rüyan›zda da, maddi karﬂ›l›klar› olmad›¤› halde yaﬂayabilirsiniz. Ayr›ca, bir hissin ﬂiddetli olmas›, o hissin beyinde oluﬂtu¤u gerçe¤ini de de¤iﬂtirmemektedir. Bu,
bilimsel olarak ispat› olan çok aç›k bir gerçektir. (Hayalin Di¤er Ad›:
Madde, s.176-178)
... zorluklar, s›k›nt›lar, korku meydana getiren olaylar da insan›n beyninde meydana gelen hayallerdir. Gördü¤ü görüntülerin
gerçek yönünü bilen bir insan, içinde bulundu¤u zorluktan dolay›
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s›k›nt› duymaz, bunlardan ﬂikayet etmez. Veya en sald›rgan ve tehlikeli düﬂman›n karﬂ›s›nda dahi, beynindeki hayallerle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu bilerek korku ve ümitsizli¤e kap›lmaz. Her birinin Allah'›n
oluﬂturdu¤u görüntüler oldu¤unu ve Allah'›n bunlar› hikmetle yaratt›¤›n› bilir. Her ne ile karﬂ›laﬂ›rsa karﬂ›laﬂs›n, Rabbimiz'e olan teslimiyet ve güvenin verdi¤i bir huzur içinde olur. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 117-118)

Deniz kenar›nda bal›k tutarken uyuya kalan bir kiﬂi, kendini
batan bir geminin içinde görebilir, korku ve panik duygular›n› son derece gerçekçi yaﬂayabilir. Bu kiﬂi sahilde, bir koltukta olmas›na ra¤men, rüyas›nda maddesel bir dünya oldu¤u yan›lg›s›na düﬂebilir.
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anilya Gökyüzü adl› filmde, insan›n yaﬂad›¤›
olaylardan neyin rüya neyin gerçek hayat oldu¤u
konusunda yaﬂayabilece¤i ikileme dikkat çekilmektedir. Hem filmin kahraman› hem de izleyiciler film boyunca bu konuda ciddi bir karars›zl›¤a
düﬂmektedir. Filmin baﬂrol oyuncusu David Aames çevresindeki kiﬂilerin ideal olarak gördükleri gösteriﬂli bir hayata sahiptir. Babas›n›n ölümünden sonra kendisine miras kalan büyük bir
yay›nc›l›k ﬂirketinin baﬂ›ndad›r. Gerek fiziksel
görünümü, gerek maddi konumu, gerekse sosyal
çevresi aç›s›ndan çevresindeki herkesin imrendi¤i bir hayat sürmektedir.
Ancak bir gün, geçirdi¤i bir trafik kazas› sonucu yüzü parçalan›r ve hareketli yaﬂant›s› sona
erer. Bir anda eski arkadaﬂlar›ndan kimseyi çevresinde bulamaz. Kendisini yaln›z ve mutsuz hissetti¤i böyle bir dönemde, geri kalan hayat›n›
"uyan›k rüya" (lucid dream) denilen güzel hayallerle yaﬂatmalar› için bir ﬂirketle anlaﬂma imzalar.
Böylece bu kiﬂinin zihninde istedi¤i yaﬂta, istedi¤i fiziksel görünümle, istedi¤i kiﬂilerle suni bir
hayat yaﬂat›l›r. Ancak t›pk› bir rüyada oldu¤u gibi kiﬂi kendisine izlettirilenlerin bir hayal oldu¤unun fark›nda olmadan, gerçek bir hayat yaﬂad›¤›
izlenimine kap›lmaktad›r.
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Rüya m› Gerçek Hayat m›?
Rüyan›zda olaylar tamamen sizin kontrolünüz d›ﬂ›nda
geliﬂir. Ne yeri, ne zaman›, ne de senaryoyu siz belirlersiniz.
Uykunuzun bir yerlerinde kendinizi aniden birtak›m olaylar›n içinde bulursunuz. De¤iﬂik mant›k örgüleri, anlaﬂ›lmaz do¤a yasalar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalman›za ra¤men bunlar›n birço¤u size garip gelmez. Gerçekte ne eliniz, ne gözünüz, ne de görülüp-tutulacak birﬂey olmad›¤› halde, etraf›n›zdaki herﬂey sizin için gerçek, elle tutulan, gözle görülen
ﬂeylerdir.
Peki ﬂu anda gerçek olarak kabul etti¤imiz yaﬂant›m›z›
rüyalardan ay›ran nedir? Gerçek yaﬂam›n sürekli olup, 'rüyan›n kopuk kopuk olmas›' ya da 'rüyada farkl› sebep-sonuç
iliﬂkileri bulunmas›' diyorsan›z, bunlar temelde önemli farklar de¤ildir. Çünkü her iki yaﬂant› da beynin içinde oluﬂur.
Rüya s›ras›nda gerçek olmayan bir dünyada rahatl›kla yaﬂayabiliyorsak, pekala ayn› durum, içinde bulundu¤umuz
dünya için de geçerli olabilir. Rüyadan uyand›¤›m›zda gerçek yaﬂant› dedi¤imiz daha uzun bir rüyaya baﬂlad›¤›m›z›
düﬂünmemize engel hiçbir mant›kl› gerekçe yoktur.
Nitekim Vanilya Gökyüzü adl› filmde de, her insan›n
yaﬂayabilece¤i bu çeliﬂki senaryoda iﬂlenen ana konu olmuﬂtur. Örne¤in filmin ilk sahnelerinde baﬂrol oyuncusu
David, elektronik saatinin "gözlerini aç, gözlerini aç" ﬂeklindeki alarm›yla uyan›r. Saatinin 9:05 oldu¤unu gördükten
sonra, yüzünü y›kar ve aynada kendine bakarak saç›ndan
bir tel kopar›r. Daha sonra iﬂine gitmek üzere arabas›yla yola ç›kar. Ancak her gün geçti¤i kalabal›k New York sokakla-
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r›n› o sabah boﬂ olarak bulur. Binalar, arabalar herﬂey yerli
yerinde olmas›na ra¤men etrafta hiçbir insan yoktur. Tam
bu durumun korkusunu yaﬂarken, saatinin "gözlerini aç,
gözlerini aç" alarm›yla yeniden uyan›r. Rüyas›nda hayal ettiklerini bu sefer gerçek yaﬂant›s›nda yapmaktad›r. Saatine
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bakar, 9:05 oldu¤unu görür, yüzünü y›kar, aynada kendisine bakar ve t›pk› rüyas›nda yapt›¤› gibi saç›ndan bir tel kopar›r. Sonra da arabas›na binerek iﬂe gitmek üzere yola ç›kar.
Rüyas›ndan tek fark olarak ﬂehrin sokaklar›nda olmas› gereken insanlar vard›r.
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Filmin yandaki karelerinde görüldü¤ü gibi rüyada da
kiﬂinin kendisini gerçek hayatta yapt›klar›n› yaparken görmesi, hatta bunlar›n gerçekli¤inden hiç kuﬂku duymamas›
mümkündür.
Bu konu ile ilgili kitaplar›m›zda bulabilece¤iniz izahlardan bir k›sm› ﬂöyledir:
‹nsan, rüyas›nda çok gerçekçi olaylar yaﬂayabilmektedir. Merdivenden yuvarlan›p baca¤›n› k›rabilmekte, ciddi bir trafik kazas›
geçirebilmekte, bir otobüsün alt›nda kalabilmekte, ac›kt›¤›nda bir
pasta yiyip doyabilmektedir. Günlük yaﬂamda rastlanan olaylar›n
benzerleri rüyada da ayn› inand›r›c›l›kla, ayn› hislerle yaﬂanmaktad›r. Rüyas›nda kendisine otobüs çarpt›¤›n› gören kiﬂi yine rüyas›nda, kaza yapt›ktan sonra gözünü hastanede açabilir; sakat kald›¤›n› anlar ama asl›nda bu bir rüyad›r... Rüyas›nda yaﬂad›¤› tüm
bu olaylar›n görüntülerini, seslerini, sertlik hissini, ac›y›, ›ﬂ›¤›,
renkleri, her türlü hissi gayet berrak bir ﬂekilde duyumsamaktad›r.
Rüyada muhatap oldu¤u alg›lar›n tümü gerçek yaﬂamdaki kadar
do¤ald›r. Rüyas›nda yedi¤i bir pasta alg›lardan ibaret olmas›na
ra¤men kiﬂiyi doyurur. Çünkü doymak da bir alg›d›r. Oysa ki, gerçekte o anda kiﬂi yatakta uzanm›ﬂ durumdad›r. Ortada ne merdiven, ne trafik, ne otobüs, ne pasta bulunmaktad›r. Rüyadaki kiﬂi,
d›ﬂ dünyada karﬂ›l›klar› bulunmayan alg› ve hisleri yaﬂamakta ve
görmektedir. Rüyada, "d›ﬂ dünya"da hiçbir maddi karﬂ›l›¤› bulunmayan olaylar›n yaﬂan›yor, görülüyor, hissediliyor olmas›, "d›ﬂ
dünya"n›n tamamen alg›lardan oluﬂtu¤unu çok net biçimde ortaya koymaktad›r. (Evrim Aldatmacas›, II. Bask›, s. 218; Zamans›zl›k ve
Kader Gerçe¤i, s. 39)
‹nsan bir köpe¤in sald›r›s›na u¤rasa da, tüm bunlar› beyninde
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gördü¤ü gerçe¤i de¤iﬂmez. Çünkü insan ayn› olay› rüyas›nda da
tüm gerçekli¤i ile görebilir, ayn› heyecan ve korkuyu rüyas›nda da
yaﬂayabilir. (Hayalin di¤er Ad›: Madde, s. 178)

Filmin bir baﬂka sahnesinde David, arkadaﬂ› Sofia'ya
gördü¤ü rüyalardan nas›l etkilendi¤ini ﬂöyle anlat›r:
David : Nas›l anlatsam, çok korkunç bir rüya gördüm... Aﬂa¤› arabama
iniyorum, arkadaﬂ›m vard›... orada ve yan›ma geldi... Korkunç bir ﬂekilde
arabay› sürüyordu. O üzgündü, nas›l anlatsam... arabay› köprüye do¤ru
sürdü...
Sofia : O anda iﬂe mi gidecektin?
David : Olabilir. Sonra kolum ve yüzüm paramparça olmuﬂtu. Ama daha da kötüsü... uyanam›yorum...
David : Rüyalar›m bana zalim ﬂakalar yap›yordu. Beni zorluyorlar. Bazen rüyalar›mdan gerçe¤e uyanmak istedi¤im de oluyordu. Ama tekrar rüyama geri dönemiyordum. Yapam›yorum.
Rüyalar›m her zaman güzel olmazd›...
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Neyin gerçek neyin rüya oldu¤u konusunda yaﬂanan
çeliﬂkilerin temel sebebi, her ikisinde de seyredilen hayatlar›n zihinde oluﬂmas›d›r. Gerçek olarak adland›rd›¤›m›z hayat›m›z da kitap boyunca aç›kland›¤› gibi, beyne ulaﬂan
elektrik sinyallerinin oluﬂturdu¤u etkiden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Ve yaﬂad›klar›m›z›n bize gerçekçi olarak hissettirilmesi de hiçbir zaman bir ölçü de¤ildir. Biz sadece alg›lar›m›z›n beynimizdeki yorumlar›yla muhatap oluruz ve d›ﬂar›da
bu alg›lar›m›z›n maddesel karﬂ›l›klar›n›n olup olmad›¤›ndan asla emin olamay›z. T›pk› rüyalar›m›zda oldu¤u gibi...
Rüya ile ilgili bir örnek konuyu daha iyi aç›klayacakt›r. ﬁimdiye kadar olan anlat›m›m›za uygun olarak beynimizin içinde bir rüya seyretti¤imizi düﬂünelim. Rüyada hayali bir bedenimiz olacakt›r. Hayali bir kolumuz, hayali bir gövdemiz, hayali bir gözümüz
ve de hayali bir beynimiz. Rüya s›ras›nda bize "nerede görüyorsun?" gibi bir soru gelse verece¤imiz cevap "beynimde görüyorum" olacakt›r. Ama ortada gerçek bir beyin yoktur. Sadece hayali
bir vücut, hayali bir kafatas› ve hayali bir beyin vard›r. Rüyan›zdaki görüntüyü gören irade ise, rüyadaki hayali beyin de¤il, ondan
daha "ötede" olan bir varl›kt›r.
Rüyadaki ortamla gerçek hayat dedi¤imiz ortam aras›nda herhangi bir fiziksel fark olmad›¤›n› biliyoruz. Öyleyse, bize gerçek hayat
dedi¤imiz ortamda, "nerede görüyorsun?" sorusu soruldu¤unda
da üstteki örnekteki gibi "beynimde" cevab›n› vermenin bir anlam›
yoktur. Her iki durumda da gören ve alg›layan irade, bir et parças› niteli¤indeki beyin de¤ildir.
Beyni analiz etti¤imizde karﬂ›m›za, di¤er canl› organlarda da bulunan protein ve ya¤ molekülleri gibi moleküllerden daha farkl›
bir malzeme ç›kmaz. Yani beyin dedi¤imiz et parças›nda, görüntü-
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leri seyrederek yorumlayacak, bilinci oluﬂturacak, k›sacas› "ben"
dedi¤imiz ﬂeyi yaratabilecek bir ﬂey yoktur. (Evrim Aldatmacas›, II.
bask›, s. 208-209)

Bir sonraki sayfadaki sahnede ise filmin baﬂrol oyuncusu David doktoruyla konuﬂurken, doktoru ona hayal ve gerçe¤i ay›rt edip edemedi¤ini sorar. David önce kendinden
çok emin olarak ay›rt edebildi¤ini söyler. Fakat geçmiﬂine
ait haf›zas›ndaki an›lar› hat›rlamaya çal›ﬂt›kça, en sonunda
karars›zl›¤a düﬂerek gerçe¤i ay›rt edemedi¤ini söyler. Dahas› filmin kahraman› tüm bu konuﬂmalar› yaparken de kendisine izlettirilen hayali bir dünya içinde yaﬂamaktad›r.
Yata¤›nda uyuyan bu çocuk için, rüyas›nda
yapt›¤› futbol maç› son derece gerçekçidir.
Arkadaﬂ›n› sesi ve görünümüyle aynen görebilir. Bir topun peﬂinde koﬂarken yoruldu¤unu ya da maç› kazanma heyecan› ile kalbinin
h›zla çarpt›¤›n› hissedebilir. Ancak tüm bunlar hiçbir gerçekli¤i olmayan birer alg›dan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği

189

Harun Yahya (Adnan Oktar)

190
Doktor

: Kimdi o restorandaki adam? Kimdi o?

David

: Bilmiyorum.

Doktor

: Hayal ve gerçe¤i ay›rt edebiliyor musun?

David

: Tabii ki? Ya sen?

Doktor

: Bunu düﬂün, ne anlaﬂmas› imzalad›¤›n› iyice düﬂün.

‹mzalad›n m›?
David

: Bir imza hat›rl›yorum.

Doktor

: Restorandaki adam da orada m›yd›? Bir direnç hisse-

debilirsin ama cevap kafan›n içinde.
David

: Evet var. (Bu arada imzalad›¤› ka¤›t ve teknik servis

görevlisi anl›k olarak haf›zas›nda canlan›r.)
Doktor

: Tamam. Alley kim?

David

: Ben neyin gerçek oldu¤unu bilmiyorum.
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Filmin yukar›daki bölümlerinin de düﬂündürdü¤ü gibi
insan gördü¤ü görüntülerin gerçekli¤ine kap›larak hayali
bir dünyay› gerçek zannederek yaﬂayabilir. Filmde kendisine gösterilen yapay rüyalar içinde yaﬂayan David, önceleri
yaﬂad›klar›n›n gerçekli¤ine samimi olarak inanmaktad›r. Bu
durum pek çok insan›n ﬂu anda içinde yaﬂad›¤› hayat için de
geçerlidir. Çünkü insanlar muhatap olduklar› görüntülerin,
seslerin ya da hislerin as›llar› olduklar›n› iddia ederler. Halbuki tüm bunlar zihinlerindeki kopyalar, yani as›llar›na hiçbir zaman ulaﬂamayacaklar› hayallerdir.
Kitap boyunca vurgulad›¤›m›z bu mant›kla ilgili daha
önceki kitaplar›m›zda yer verdi¤imiz izahlardan birkaç›
ﬂöyledir:
... maddesel karﬂ›l›klar› olmayan alg›lar› gerçek sanarak aldanmam›z çok kolayd›r. Nitekim bu gerçe¤i rüyalar›m›zda s›k s›k yaﬂar›z. Rüyada tamamen gerçek gibi duran olaylar yaﬂar, insanlar,
nesneler, ortamlar görürüz. Ama hepsi birer alg›dan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Rüya ile "gerçek dünya" aras›nda ise temel bir fark yoktur; her ikisi de zihinde yaﬂan›r. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›, s. 208)
Yapay olarak oluﬂturulan uyar›lar sonucunda, d›ﬂar›da herhangi bir maddesel gerçeklik yokken, beynimizde asl› kadar gerçek ve canl› bir maddesel dünya oluﬂabilir. Verilen yapay uyar›lar
sonucunda bir insan, gerçekte evinde otururken uçak kulland›¤›n›
zannedebilir. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›, s. 207)

Asl›na Ulaﬂamayaca¤›n›z Bir Dünyan›n
Seyircisi Oldu¤unuzu Unutmay›n
Baﬂ›n›z› kald›r›p, bulundu¤unuz odada gözünüzü gezdirecek olursan›z, d›ﬂ›n›zda bir odan›n var oldu¤u, sizin de
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odan›n içinde bir yer kaplad›¤›n›z hissini duyars›n›z. Bast›¤›n›z yerin ayaklar›n›z›n alt›nda oldu¤undan, çevrenizde de
havayla kapl› bir boﬂlu¤un varl›¤›ndan eminsinizdir. Ancak
bu hisler, gösterilen görüntülerin gerçekli¤i, kusursuz uyumu, üç boyutlu olmas› gibi sebeplerle sizi ve milyarlarca insan› yan›ltmaktad›r.
Halbuki aileniz, eviniz, okulunuz, iﬂyeriniz hepsi de sizin için zihninizde yarat›l›rlar. Güneﬂ, Ay ve y›ld›zlar da sizin içinizde dönmektedir. K›sacas› siz dünyan›n içinde de¤il, dünya sizin içinizdedir.
Nitekim filmdeki "uyan›k rüya" (lucid dream) olarak
ifade edilen hayali dünya da, bu konunun anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan ufuk aç›c› bir örnek olabilir. Aﬂa¤›daki sat›rlar insanlara bir rüya gibi, hayali bir dünya sunan bir ﬂirketin tan›t›m
konuﬂmalar›d›r. Bunlar bir filmde yer alan ifadelerdir ama
bugün ilerleyen bilim sayesinde bu olaylar tamamen gerçektir. Günümüzdeki teknik imkanlarla, isteyen kiﬂiye suni
bir ortam oluﬂturularak gerçek bir yaﬂant› hissi vermek
mümkündür.
Tan›t›m

: Programdaki model, erkek, Amerikan... Do¤um ve

ölüm... Kendi istedi¤iniz yaﬂta hayat›n›za istedi¤iniz gibi devam edebilirsiniz... Hayat›n›za diledi¤iniz yaﬂtan devam edebilirsiniz. ﬁu anda ya da
istedi¤iniz gelecekte yaﬂayabilirsiniz. Hat›ralar›n›zda olanlarla. Hayat›n›z gerçekçi bir dünyada devam edecek. Dakika dakika. Hayal edebildi¤iniz herﬂey. E¤er isterseniz bir yaz gününde... Harika bir filmde, ya da favori pop ﬂark›n›z›n klibinde. Hangisini seçersiniz seçin herﬂey tamamen etkileyici. Sorunlar›n›zda teknik destek veriyoruz. Uyuyacaks›n›z ve hayat›n›z›n geri kalan› gerçek bir rüyada devam edecek.
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Bayan

: Uyan›k bir rüya. Ve ne olursa olsun bu bir rüya. Hu-

zurun rüyas›, baﬂar›n›n rüyas›, dünya ile ilgili sevdiklerinizin oldu¤u bir
rüya. Bunu gerçek anlamda söylüyorum. Düﬂün David. Koca bir yaﬂam.
Her ne istiyorsan... Bu zihnin devrimidir.

Yukar›da görüldü¤ü gibi, filmin kahraman› David kendisine gerçek hayat hissi veren, mutlu olaca¤› bir rüya izlettirilmesi için anlaﬂma imzalam›ﬂt›r. Ancak bu hayali dünyan›n bir gere¤i olarak yapt›¤› anlaﬂmay› hat›rlayamamakta
ve yaﬂad›¤› mutluluklar›n gerçek oldu¤unu zannetmektedir. Halbuki o anda bedeni özel bir mekanda tutulmakta ve
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kendisine kas›tl› olarak, olmas›n› istedi¤i gerçekçi görüntüler gösterilmektedir.
Filmin bir sahnesinde, yaﬂanan birtak›m teknik aksakl›klardan dolay›, anlaﬂma imzalad›¤› ﬂirketin bir eleman›
David'e durumu aç›klamak zorunda kal›r. Bir hayal dünyas›nda yaﬂad›¤›n› kabullenmek istemeyen David, aﬂ›r› tepkiler verir. Ancak ﬂirketin eleman› bulunduklar› mekandaki
görüntüyü dondurarak gösterilen görüntülerin kendi kontrollerinde oldu¤unu ispatlar.
Teknisyen

: Sorunlar›n m› var?

David

: Bak kimsenin iyilik yapmas›na ihtiyac›m yok.

Teknisyen

: Tüm bunlar›n bir aç›klamas› var David. Birbirimizi ta-

n›yoruz. Beni internette bulmuﬂtun. Sana yard›m etmek için buraday›m
David.
David

: Kimsin sen? Neden beni izliyorsun?

Teknisyen

: En baﬂta ve en önemlisi sakin olman gerek.

David

: Sakinleﬂmek. Sakinleﬂecekmiﬂim.

Teknisyen

: Duygular›n› bir kenara b›rak... Bana inan.

David

: Bak, ben iyiyim. Tamam m›?

Teknisyen

: David, tüm ﬂu insanlara bir bak. Hepsi bir ﬂekilde bu-

raya gelmiﬂ de¤il mi?
David

: Tabii.

Teknisyen

: Yani seninle bir ilgileri yok.

David

: Hay›r yok.

Teknisyen

: Öyle mi? Belki onlar buradalar çünkü sen burada ol-

malar›n› istiyorsun. Sen güçlüsün. Herﬂeyi iyiye götürebilir ya da mahvedebilirsin.
David

: Peki hepsinin çenelerini, özellikle de senin kapatman› is-

tesem?
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Teknisyen

: Gördün mü? Benimle bir anlaﬂma imzalad›n David.

David

: Peki benim gerçek yaﬂam›mda ne oldu? Nas›l size gel-

dim?
Teknisyen

: Gerçekten bilmek istiyor musun?

David

: Bana herﬂeyi göster.

David

: Yani tüm bunlar bir hayal miydi? Mesela Mc Ca-

be'nin (doktorunun ad›) buraya gelmesini istesem?
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Görüldü¤ü gibi insan›n yapay yollarla gerçek oldu¤unu düﬂünebilece¤i, etraf›ndaki cisimlere dokunup, yediklerinin tad›n› alabilece¤i, gülüp e¤lenebilece¤i çok canl› bir
dünya içinde yaﬂamas› mümkündür ve filmde de bu gerçek
konu edilmiﬂtir.
Bu gerçe¤in anlaﬂ›lmas› son derece önemlidir. Çünkü
maddenin ard›ndaki bu s›rr› kavrayan kimseler çok daha
farkl› bir ruh hali yaﬂayacaklard›r. Herﬂeyden önce, maddenin gerçek yönünün anlaﬂ›lmas› ile insanlar Allah'›n nerede
oldu¤u, cennet ve cehennemin varl›¤›, ruhun mahiyeti,
ölümden sonraki yaﬂam, sonsuzluk gibi konular› rahatl›kla
kavrayabilmektedirler. Örne¤in önceleri materyalist bir
dünya görüﬂüne sahip veya bu görüﬂün telkini alt›nda yetiﬂmiﬂ insanlar bu konular› kavrayamazken, maddenin bir hayal olarak alg›land›¤›n›n fark edilmesiyle, Allah'›n tek mutlak varl›k oldu¤unu aç›kça görebilmektedirler.
Bunun sonucu olarak dünya hayat›nda ba¤lan›lan herﬂeyin, h›rslar›n, tutkular›n anlams›zl›¤› görülecek; kibir ve
azametin yerini tevazu ve yumuﬂak baﬂl›l›k, cimrili¤in ve
bencilli¤in yerini fedakarl›k ve yard›mlaﬂma, güvensizlik ve
s›k›nt›n›n yerini huzur ve tevekkül alacakt›r. Çünkü maddenin bir hayal oldu¤unu, Allah'›n "his ve vehim mertebesinde yaratt›¤›" bir dünyada yaﬂad›¤›n› anlayan insan, Allah'›n
yaratt›¤› olaylar ve varl›klar aras›nda mücadele etmekten
kurtulur. Her hayr›n ve ﬂerrin Allah'tan oldu¤unu bilir ve
her iﬂinde Allah'a dua edip O'ndan yard›m ister. ‹nsanlar›n
gözlerinde büyüttükleri makamlar›n, paralar›n, mülklerin görkemli evlerin, lüks arabalar›n, pahal› giysilerin - sadece
birer hayal oldu¤unu ve Allah'›n bunlar› denemek için ya-
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ratt›¤›n› bildi¤i için bunlara bir de¤er vermez.
Ayr›ca maddenin ve mekan›n bir hayal oldu¤unu anlayan insan, Allah'tan baﬂka herhangi bir varl›ktan korkmaktan da kurtulur. Gördü¤ü herﬂeyin Allah'›n yaratt›¤› alg›lar
oldu¤unun ve Allah'›n izni olmad›kça hiç kimsenin kendisine bir ﬂey yapamayaca¤›n›n fark›ndad›r. ‹nsanlar kendilerinin ve gözlerinde büyüttükleri insanlar›n birer gölge varl›k
olduklar›n› anlad›klar›nda, Allah'a ﬂirk koﬂmadan iman
edecek ve dünya hayat›n›n aldat›c› süslerine kap›lmadan,
sadece Allah'›n r›zas›n› kazanmak için yaﬂayacaklard›r.
Maddenin hayal olarak alg›lanmas› konusunun, insanlar›n ruh halinde nas›l olumlu bir de¤iﬂime sebep oldu¤una
kitaplar›m›zda geniﬂ olarak yer vermiﬂtik. Bunlardan bir
k›sm› ﬂöyledir:
Tek mutlak varl›k olan Allah, elbette ki yaratt›¤› insan› her yönüyle bilmektedir. Bu, Allah için çok kolayd›r. Fakat kimi insanlar
cehaletleri nedeniyle, bunu anlamakta zorlan›rlar. Oysa "d›ﬂ dünya" sand›¤›m›z alg›lar› seyrederken, yani hayat›m›z› sürdürürken,
bize en yak›n olan varl›¤›n, herhangi bir alg› de¤il, Allah'›n Kendisi oldu¤u apaç›k bir gerçektir. Kuran'da yer alan, "Andolsun, insan› Biz yaratt›k ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte oldu¤unu biliriz. Biz ona ﬂah damar›ndan daha yak›n›z" (Kaf Suresi, 16)
ayetinin s›rr› da bu gerçekte gizlidir. Ama bir insan kendi bedeninin "madde"den oluﬂtu¤unu zannetti¤inde bu önemli gerçe¤i kavrayamaz. Çünkü kendisine en yak›n olan›n yine kendi bedeni oldu¤unu zannetmektedir. Örne¤in bu insan kendi varl›¤›n› "beyni"
olarak alg›l›yorsa, ona ﬂah damar›ndan daha yak›n bir varl›k olabilece¤ine ihtimal vermez.
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Herﬂeyin beynimizde kopya görüntüler oldu¤u gerçe¤inin anlaﬂ›lmas›, insanlar›n h›rs yaparak sahip olmaya çal›ﬂt›klar›
mallar›n, varl›klar›yla övündükleri çocuklar›n›n, bir üstünlük
olarak gördükleri mevkilerinin de birer hayalden ibaret oldu¤unu göstermektedir.
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... herﬂeyin zihninde yaﬂad›¤› kopyalar oldu¤unu kavrad›¤›nda, art›k d›ﬂar›s›, içerisi, uzak, yak›n gibi kavramlar›n bir anlam› kalmam›ﬂt›r. ﬁah
damar› da, beyni, eli, aya¤› da, kendi d›ﬂ›nda zannetti¤i evi, arabas› ve
hatta çok uzakta sand›¤› Güneﬂ, Ay, y›ld›zlar da tek bir sat›htad›r. Allah
kendisini çepeçevre kuﬂatm›ﬂt›r ve ona "sonsuz yak›n"d›r. (Hayalin Di¤er
Ad›: Madde, s. 95)
... herﬂeyin bir görüntü oldu¤u gerçe¤i ise, bütün bu h›rslar› ve ba¤l›l›klar› anlams›zlaﬂt›rmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Çünkü bu gerçe¤in
anlaﬂ›lmas›, insanlar›n sahip olduklar› ve olmaya çal›ﬂt›klar› herﬂeyin,
h›rsla sahip olduklar› mülklerinin, varl›klar›yla övündükleri çocuklar›n›n, kendilerine en yak›n sand›klar› eﬂlerinin, arkadaﬂlar›n›n, en sevdikleri bedenlerinin, bir üstünlük olarak gördükleri mevkilerinin, okuduklar› okullar›n, geçirdikleri tatillerin birer hayalden ibaret oldu¤unu göstermektedir. Bu durumda bunlar ad›na yap›lan h›rslar, geçirilen zamanlar, harcanan çabalar da boﬂunad›r.
O halde baz› insanlar sahip olduklar› mal ve mülkleriyle, "yatlar›yla, helikopterleriyle, fabrikalar›yla, holdingleriyle, köﬂkleriyle, arazileriyle"
sanki bunlar gerçekten varm›ﬂças›na övündükleri zaman küçük düﬂmektedirler. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›, s. 214-215)
... Bunlar›n benzerlerini rüyalar›nda da s›k s›k görürler. Rüyalar›nda
da evleri, çok süratli arabalar›, son derece de¤erli mücevherleri, tomar tomar dolarlar›, y›¤›n y›¤›n alt›n ve gümüﬂleri vard›r. Rüyalar›nda da yük-
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sek bir mevkide bulunurlar, binlerce kiﬂinin çal›ﬂt›¤› bir fabrikalar› olur,
pek çok insana hükmedebilecek bir güçleri olur, herkesin hayran kald›¤› k›yafetler giyerler... Ancak nas›l rüyada sahip olduklar› ile övünmek
onlar› komik duruma düﬂürürse, ayn› ﬂekilde bu dünyada muhatap olduklar› görüntüyle övünmek de buna eﬂde¤erdir. Rüyalar›nda gördükleri de, bu dünyada muhatap olduklar› da sonuçta zihinlerindeki birer
görüntüden ibarettir. (Evrim Aldatmacas›, II. bask›, s. 215-216)
Büyük bir holdingin sahibi, evleri, son model arabalar›, önünde e¤ilen, kendisine sayg› duyan çal›ﬂanlar› olan bir insan, gerçekte sahip oldu¤u herﬂeyi beyninin içinde bir görüntü olarak görür. Sahip oldu¤u itibar› da yine beyninde meydana gelmektedir. Çok ciddi ve önemli oldu¤unu düﬂündü¤ü, zaman›n›n büyük bir k›sm›n› ay›rd›¤› iﬂi, iﬂ arkadaﬂlar›yla yapt›¤› toplant›lar, ald›¤› kararlar da yine beyninde meydana gelen görüntülerdir. Ayn› insan paras›n› büyük bir h›rsla sayd›¤›nda asl›nda beynindeki paralar› sayar. Gururla ve gösteriﬂ yaparak yat›yla gezerken, gösteriﬂ yapt›¤› insanlar›n, yat›n›n ve gördü¤ü manzaran›n beyninde oluﬂan görüntüler oldu¤unu fark edemez. Kendisine bu gerçek anlat›ld›¤›nda ise, sahip oldu¤u tüm varl›¤›n› ve itibar›n› kaybetmemek için
bu gerçe¤e ﬂiddetle itiraz eder. Oysa, ayn› kiﬂi rüyas›nda da bunlar›n
hepsine sahip oldu¤unu görebilir ve rüyas›nda bunlar›n gerçekli¤inden
asla ﬂüpheye düﬂmez. Rüyas›nda da kendisine bunlar›n gerçek sahibi
olmad›¤› söylense buna itiraz eder. Ancak uyand›¤›nda hepsinin bir hayal oldu¤unu anlar. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 108-109)
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erçe¤e Ça¤r› (Total Recall) isimli filmde de, Vanilya Gökyüzü (Vanilla Sky) filminde oldu¤u gibi
gerek baﬂrol oyuncusu gerekse izleyiciler, yaﬂanan olaylardan neyin gerçek neyin hayal oldu¤unu ay›rt edememektedirler. Filmin kahraman›
gerçek olarak kabul etti¤imiz hayat›nda, Douglas
Quaid ad›nda bir inﬂaat iﬂçisidir ve en büyük hayali Mars'a gitmektir.
Mars'ta yaﬂam›n mümkün oldu¤u hayali bir
dönemin canland›r›ld›¤› filmde, burada terörist
eylemler olmaktad›r ve Mars'›n yöneticisi (Velos
Cohageen), bu ayaklanmalar› bast›rmak için her
türlü iﬂ birli¤ine aç›k oldu¤unu bildirmektedir.
Filmin kahraman› Douglas Quaid de Mars'a gitme ve oradaki bu olaylar› durdurma hayalleri
kurmaktad›r. Fakat eﬂi bu fikre karﬂ› ç›kt›¤›ndan,
en son çözümü gerçe¤i kadar inand›r›c› an›lar yaﬂatan, di¤er bir ifadeyle sanal tatil pazarlayan
"Recall" ad›nda bir ﬂirkete baﬂvurmakta bulur.
Burada tüm detaylar›n kiﬂinin seçimine göre önceden ayarland›¤›, gerçe¤inden farks›z ve asl›ndan çok daha ucuz tatil imkanlar› sunulmaktad›r.
Hatta kiﬂi diledi¤i takdirde, kendisinden farkl›
bir insan olarak, baﬂka bir insan›n kimli¤iyle bu
seyahati yapabilmektedir.
Filmin baﬂrol oyuncusu Douglas Quaid de,
para karﬂ›l›¤›nda Mars'a gitti¤ine dair 15 günlük
an›lar›n haf›zas›na yüklenmesi için bir anlaﬂma
yapar. Bedeni bir sandalyedeyken, haf›zas›na ve-
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rilen bilgilerle kendini Mars'ta gizli bir ajan olarak görebilecektir. Ancak bu bilgilerin zihnine yüklenmesi s›ras›nda, bir
aksakl›k olur ve haf›zas›ndaki bilgilerle daha evvel oynanm›ﬂ oldu¤u ortaya ç›kar. Ve filmin kahraman› gerçek olarak
kabul etti¤imiz hayat›nda da, kendini Mars'taki olaylarla
görevli gizli bir ajan olarak hissetmeye baﬂlar.
Film boyunca Douglas Quaid'in hayat›n›n ne kadar›n›n
gerçek oldu¤u, haf›zas›ndaki an›lar›n hangilerinin gerçekten yaﬂand›¤›, hangilerininse suni olarak oluﬂturuldu¤u net
olarak anlaﬂ›lamamaktad›r. ‹lerleyen sayfalarda filmden
al›nm›ﬂ bölümlerde görece¤iniz gibi, bu filmde de hayallerle gerçekler aras›ndaki ay›rt edilemezlik s›k s›k vurgulanmaktad›r.

Seyahat Eden Bir Kimse Asl›nda
Kilometreleri Beyninde Kateder
Kitab›n baﬂ›ndan beri çeﬂitli örneklerle de¤indi¤imiz
gibi, madde dedi¤imiz herﬂey (kendi bedenimiz, etraf›m›zdaki cisimler, üzerine bast›¤›m›z zemin, Güneﬂ, gezegenler,
y›ld›zlar vs.) asl›nda birer alg›d›r. Örne¤in gökyüzüne bakt›¤›n›zda Güneﬂ'i kendinizden çok uzaklarda görürsünüz.
Oysa Güneﬂ sizin için kapkaranl›k kafatas›n›z›n içinde oluﬂan bir görüntüden baﬂka birﬂey de¤ildir. Ayn› ﬂekilde bizden milyonlarca kilometre uzakta sand›¤›m›z gezegenler
de, beynimizdeki görüntü merkezinde yer alan, yani bizim
"uza¤›m›zda" de¤il aksine "içimizde" var olan alg›lard›r.
Gerçe¤e Ça¤r› (Total Recall) adl› bu filmde de bir tatil
ﬂirketi, yapay olarak verilen sinyallerle insanlara gerçe¤in-
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den farks›z an›lar yaﬂatmaktad›r. Kiﬂiler zihinlerine yüklenen bilgilerle, çok uzak mekanlar› oradalarm›ﬂ gibi gerçekçi
görebilmekte, buralarda tatil yapt›klar› hissine kap›labilmektedirler.
Aﬂa¤›daki sat›rlarda ve görüntüde Recall ad›ndaki bu
tatil ﬂirketinin televizyon tan›t›m› yer almaktad›r:
Reklam

: Buzda¤› kadar iﬂiniz olmas›na ra¤men, Antartika'da

kayak yapmak istemediniz mi? Paras›z olman›za ra¤men denizalt›nda tatil yapmay› arzulamad›n›z m›? Merdivenleri ç›kamad›¤›n›z halde Mars'›n
da¤lar›na ç›kmay› her zaman istemediniz mi? O zaman RECALL'a gelin, bizde hayal etti¤iniz tatili sat›n alabilirsiniz, hem gerçekten daha ucuz,
hem de daha iyi. Hayat›n›z› boﬂ yere harcamay›n, RECALL'› aray›n ve
size ömür boyu unutamayaca¤›n›z bir hat›ra verelim.

Douglas Quaid, bu reklam› izledikten sonra, en büyük
hayali olan Mars'a gitmenin nas›l mümkün olaca¤›n› ö¤renmek üzere, "Recall" ﬂirketinden Bob McClane ad›ndaki bir
yetkili ile görüﬂme yapar. Filmden yap›lan aﬂa¤›daki al›nt›larda ise söz konusu sanal tatilin nas›l olaca¤› ile ilgili detaylar kararlaﬂt›r›lmaktad›r:
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Mr. McClane

: O zaman Mars olsun. Bir dakika lütfen... Mars turu

ekstralar hariç size 899'a mal olur. Bu detaylar›yla birlikte, iki haftal›k bir
hat›ray› içeriyor...
Douglas Quaid : ‹ki haftal›k tur neler içeriyor?
Mr. McClane

: Önce ﬂunu bilin: RECALL'da sadece birinci s›n›f hat›-

ralar› alabilirsiniz. Uzay arac›nda tek kabin, Hilton'da lüks oda, tüm görülmeye de¤er yerler, Mount Pyramid, büyük kanallar...
Douglas Quaid : Ne kadar gerçek oluyor?
Mr. McClane

: Akl›n›zdaki her hat›ra gibi.

Douglas Quaid : Saçmalamay›n.
Mr. McClane

: Hay›r gerçekten! Beyniniz hiçbir fark bulmayacak. Ke-

sinlikle!

Douglas Quaid, Mars'taki ortama ait detaylar›n yan› s›ra kendi kimli¤i ile ilgili bilgileri de seçebilmektedir. Böyle
bir imkan› oldu¤unu ö¤renen filmin kahraman›, Mars'ta geçirece¤i süre boyunca gizli bir ajan görevinde olmay› ister.
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Dr. Lull

: Uzayl› ﬂeyler de istiyor musunuz?

Douglas Quaid : Tabii ki neden olmas›n... Mars beni her zaman için etkilemiﬂtir.
Asistan

: Biz haz›r›z.

Dr. Lull

: O halde rüya ülkesine gidelim.

Douglas Quaid'in makineye ba¤lan›ﬂ› ile ilgili görüntüler.
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Filmde de bir örne¤ini gördü¤ümüz gibi, rüya ya da yapay
sinyallerle oluﬂturulan ortamlarla, gerçek hayattaki mekanlar
aras›nda teknik aç›dan bir fark yoktur. Her ikisinde de tüm gördüklerimizi beynimizde görürüz. Bizim çok uzak sand›¤›m›z
gezegenler, çok büyük sand›¤›m›z dünya, asl›nda beynimizin
içine s›¤d›r›lm›ﬂ bir alg›lar bütünüdür. Bu konu ile paralel kitaplar›m›zdan al›nt› yapt›¤›m›z birkaç örnek ﬂöyledir:
Üzerinde düﬂünülmesi gereken ayr› bir nokta da uzakl›k hissidir.
Uzakl›k, örne¤in bu kitapla aran›zdaki mesafe, sadece beyninizde
meydana gelen bir boﬂluk hissidir. Bir insan›n kendisinden çok uzakta
sand›¤› maddeler de asl›nda beyninin içindedir. Örne¤in insan gö¤e
bak›p y›ld›zlar› seyreder ve bunlar›n milyonlarca ›ﬂ›k y›l› uzakta olduklar›n› san›r. Oysa y›ld›zlar onun içinde, beynindeki görüntü merkezindedirler. (Evrim Aldatmacas›, II. Bask›, s. 204-205)
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… hayat›m›z boyunca yaﬂad›¤›m›z, gördü¤ümüz, hissetti¤imiz herﬂey beynimizde meydana gelmektedir. Örne¤in, koltu¤unda oturarak
camdan d›ﬂar›y› seyreden bir insan, koltu¤un sertli¤ini, döﬂemesinin
kayganl›¤›n› beyninde hisseder. Mutfaktan gelen kahve kokusu gerçekte mutfakta, yani uza¤›nda de¤il, beyninin içindedir. Camdan gördü¤ü
deniz manzaras›, kuﬂlar, a¤açlar ise yine beyninde oluﬂan görüntülerdir. Kendisine kahve ikram eden dostu ve kahvenin güzel tad› da yine
beyninde oluﬂur. K›sacas›, evinin salonunda oturdu¤unu ve camdan d›ﬂar›y› seyretti¤ini zanneden bir insan gerçekte, beyninin içindeki ekrandan salonunu, camdan görünen manzaray› izlemektedir. ‹ﬂte insan,
beynindeki ekranda izledi¤i, anlaml› ﬂekilde biraraya getirilen alg›lar›n›n tamam›na "yaﬂam›m" der ve hiçbir zaman beyninin d›ﬂ›na ç›kamaz.
(Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 43)

Beynimizdeki Sanal Dünya
Bilgisayarlarla, simülatörlerle üç boyutlu ve gerçekçi görüntüler yap›p hiç olmayan bir ortam› insanlara yaﬂatmak günümüzde s›radan bir olay haline gelmiﬂ durumdad›r. Teknolojinin
çok geliﬂmiﬂ oldu¤u ülkelerde e¤lenceye ve e¤itime yönelik birçok araç yap›lmaktad›r. Bunlar›n büyük bir k›sm›nda insan beyninde üç boyutlu görüntü oluﬂturan bilgisayar programlar› kullan›lmaktad›r. Bu tekni¤in kullan›lmas›ndaki as›l amaç ise beﬂ
duyuyu etkileyerek oynayanlara hayali bir ortamda gerçek hayat yaﬂad›klar› etkisi vermektir.
NASA'daki astronotlardan mimarlara, pilotlardan mühendislere kadar birçok meslekte e¤itim, simülasyon denilen üç boyutlu görüntülerle yap›lmaktad›r. Örne¤in bu simülasyonlarla
yap›lan uçuﬂ e¤itimindeki bir pilot gerçek hava koﬂullar›yla bil-
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gisayar›n ona yaﬂatt›¤› hayali hava koﬂullar›n› ay›rt edememektedir. Seyretti¤imiz yabanc› bilim kurgu filmlerinin büyük bir
k›sm›nda da insan hayat›n›n görüntülerden oluﬂmas› ve beyinde
oluﬂturulan sanal dünyalarla olan benzerli¤i konu al›nmaktad›r.
Bu filmde de e¤lence amaçl› bu tekni¤in geliﬂtirilmiﬂ ﬂekli uygulanmaktad›r. Sanal tatil yapmak isteyenler, istedikleri yerde, istedikleri kiﬂilerle istedikleri kadar süreyle tatil yapt›klar›
hissini yaﬂama imkan›na
sahiptirler.
Teknolojinin geliﬂmiﬂ oldu¤u
ülkelerde e¤lenceye ve e¤itime
yönelik, üç boyutlu görüntü
oluﬂturan ve hayali bir ortamda
gerçek hayat yaﬂad›klar› etkisi
veren bilgisayar programlar›
kullan›lmaktad›r.
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Simülasyonlarla yap›lan uçuﬂ e¤itimindeki bir pilot
gerçek hava koﬂullar›yla bilgisayar›n ona yaﬂatt›¤› hayali hava koﬂullar›n› ay›rt edememektedir. Uçak simülasyonunun içindeki bu kiﬂi, sanal bir ortamda oldu¤unu bilmesine ra¤men kendisini yerden havalan›yor ya
da uça¤a yön veriyor gibi hissedebilir.
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Ancak filmin ak›ﬂ›nda Mars'a ait 15 günlük an›lar›n ve
yeni kimlik bilgilerinin yüklenmesi s›ras›nda, beklenmedik
bir durum olur ve daha yükleme yap›lmadan Douglas Quaid Mars hakk›nda konuﬂmaya baﬂlar. Art›k kendisini gerçek hayat›nda da baﬂka biri zannetmektedir. Filmin bu bölümünde baﬂrol oyuncusu, gerçekte Douglas Quaid kimli¤iyle bir tatil ﬂirketinde bulunmas›na ra¤men, kendisini öldürülmek istenen bir ajan sanmaktad›r.
Dr. Lull

: Bu bir haf›za donmas›d›r!

Douglas Quaid : Öldürecekler.
Mr. McClane

: Ne diyor bu? Bilmiyorum!

Douglas Quaid : Benim ismim Quaid de¤il.
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Dr. Lull

: ... Bak›n, sabahtan beri Mars'tan bahsetti. Gerçekten

oradayd›!
Mr. McClane

: ... Ego turundaki ajan rolünü yaﬂ›yor!

Haf›zas›na yüklenen bilgiler do¤rultusunda yaﬂad›klar›n› gerçek zanneden Douglas Quaid'in durumu son derece
düﬂündürücüdür. Hiçbir gerçekli¤i olmayan sanal bir dünyay› gerçek zannederek yaﬂamas›, günümüzde de maddenin asl› ile muhatap oldu¤unu düﬂünerek, bu maddi dünyaya h›rsla ba¤lananlar›n durumuna benzemektedir. Halbuki
kimse zihnindeki kopya görüntülerden, kopya alg›lardan
yola ç›karak d›ﬂar›da maddesel bir dünya oldu¤unu ve yaﬂad›klar›n›n gerçek oldu¤unu ispatlayamaz. Bu konu ile ilgili kitaplar›m›zdan al›nt› yapabilece¤imiz izahlardan birkaç› ﬂöyledir:
… ﬂu anda baﬂ›n›z› kald›r›p içinde bulundu¤unuz odaya bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz, sizin d›ﬂ›n›zdaki oda de¤ildir. Siz odan›n,
beyninizin içinde oluﬂan kopya görüntüsünü görürsünüz. Ve hiçbir zaman bu odan›n asl›n› duyular›n›z arac›l›¤› ile görmenize imkan yoktur. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 22)
… bu gerçek, bir felsefe veya herhangi bir fikir de¤ildir. Aksine bugün modern bilimin kesin olarak ispatlad›¤› ve inkar› kesinlikle mümkün olmayan teknik bir gerçektir. Bugün t›p, biyoloji, fizik, nöroloji, beyin ve ilgili tüm alanlarda uzman olan hangi bilim
adam›na "biz dünyay› nas›l ve nerede görüyoruz?" diye sorulsa,
verdikleri tek cevap vard›r: tüm dünyay› beynimizdeki görme
merkezinde görürüz. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 8)
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Haf›zam›zdaki Bilgiler de Hayallerimizden
Kalan Hat›ralard›r
Bir insan›n geçmiﬂi, asl›nda o insan›n haf›zas›nda yer
alan bilgilerden ibarettir. E¤er bu insan›n haf›zas› silinse,
geçmiﬂi kalmayacakt›r. Gelecek ise insanlar›n düﬂüncelerinden ibarettir. ‹nsan, gelece¤i için plan yapar, gelece¤ini düﬂünür. Ancak insan›n düﬂünceleri de ortadan kald›r›lsa, bu
kez gelecek diye bir kavram da kalmayacakt›r. Haf›zas› ve
düﬂünceleri al›nan bir insan için sadece içinde yaﬂad›¤› "an",
yani "ﬂu an" kalacakt›r.
Gerçe¤e Ça¤r› (Total Recall) adl› bu filmde de filmin
kahraman›n›n haf›zas›nda birtak›m oynamalar yap›ld›¤›,
bunun sonucunda zaman› ve çevresindeki olaylar› farkl› de¤erlendirdi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Filmde Douglas Quaid'in, daha evvel haf›zas›ndan silinmiﬂ birtak›m bilgilerin canlanmas› üzerine hayat›nda de¤iﬂiklikler olur. Düﬂmanlar› taraf›ndan takip edilmeye, hatta öldürülmeye çal›ﬂ›l›r, ancak bu
sald›r›lar›n gerçek mi yoksa bir zamanlar haf›zas›na yerleﬂtirilmiﬂ hayal dünyas›na m› ait oldu¤u ay›rt edilememektedir.
Filmin ilerleyen sahnelerinde Douglas Quaid kendisini
takip eden birtak›m insanlardan kaçarak evine gelir. Tüm
olanlar› eﬂine anlatt›¤›nda, eﬂi olanlar›n gerçek olmad›¤›na
kendisini ikna etmeye çal›ﬂ›r.
Lori

: ... Herﬂey s›rayla. Neden casuslar seni öldürsünler?

Douglas Quaid : Bilmem ama Mars'la ilgili.
Lori

: Sen oraya hiç gitmedin ki.

Douglas Quaid : Evet herﬂey tuhaf, ama ben Recall'a gittim.
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Lori

: O beyin kasaplar›na m›? Ne yapt›lar?

Douglas Quaid : Ben Mars için bir tur ay›rtt›m ve sonra ... Recall'›
unut! Onlar beni öldürmek istediler!
Lori

: Hiç kimse seni öldürmek istemedi.

Douglas Quaid : ‹stedi! Ama ben onlar› öldürdüm.
Lori

: Bak Recall'daki adamlar senin beynini kar›ﬂt›rm›ﬂlar.

Sen paranoid hayal görüyorsun.
Douglas Quaid : Bu da m› paranoid hayal? (elindeki kanlar› gösteriyor)

Eﬂinin de bir oyun içinde olmas›ndan ﬂüphelenen Douglas Quaid, ona gerçekleri anlatmas› için ›srar eder. Filmin
aﬂa¤›daki sahnelerinden de anlaﬂ›laca¤› gibi, Douglas Quaid'in gerçek olarak kabul etti¤imiz hayat›nda da asl›nda
hayali bir kimli¤i gerçek zannederek yaﬂad›¤› anlaﬂ›l›r. Douglas, gerçekte bambaﬂka biridir, fakat haf›zas›na yüklenen
bilgilerle kendini sekiz senedir evli bir inﬂaat iﬂçisi zannetmektedir. Eﬂi, iﬂ arkadaﬂ›, k›sacas› tüm hayat› haf›zas›na
yüklenmiﬂ yapay bilgilerdir ve Douglas Quaid o güne kadar
tüm bunlar› gerçek zannetmiﬂtir.
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Douglas Quaid : Hadi konuﬂ!
Lori

: Ben senin kar›n de¤ilim.

Douglas Quaid : Ya öyle mi!
Lori

: Seni 6 haftad›r tan›yorum. Evlili¤imiz bir haf›za akta-

r›m›d›r.
Douglas Quaid : Ah?
Lori

: Dü¤ünümüzü hat›rl›yor musun? Gizli istihbarat ak-

tard›.
Douglas Quaid : Bizim arkadaﬂlar›m›z, benim iﬂim, 8 senelik beraberli¤imiz yalan m›?
Lori

: ‹ﬂin gerçek. Gizli istihbarat buldu.

Douglas Quaid : Saçmal›k!
: Senin kiﬂili¤ini yeniden yazd›lar. Seni gözalt›nda tut-

Lori

mak için beni eﬂin olarak görevlendirdiler. Kusura bakma, ama tüm hayat›n bir rüya.
Douglas Quaid : Peki ben ben de¤ilsem, o zaman Allah aﬂk›na ben kimim?
Lori

: Bilmiyorum. Ben burada sadece görevimi yap›yorum.
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Filmde iﬂlenen bu konu bizlere ﬂunu düﬂündürmektedir: Biz haf›zam›zdaki bilgilerin gerçek oldu¤u ön yarg›s›yla hareket ederiz. Oysa haf›zam›za verilen bilgiler olmadan
hiçbir ﬂeyi bilemeyiz. Bu konuyu aç›klay›c› kitaplar›m›zdan
birkaç örnek al›nt› ﬂöyledir:
Bir insan›n geçmiﬂi haf›zas›na verilen bilgilerden oluﬂur. Haf›za silindi¤inde insan›n geçmiﬂi de silinir. Gelece¤i ise düﬂüncelerinden ibarettir. Bu düﬂünceler olmad›¤›nda ise insan›n sadece yaﬂad›¤› "an" kal›r. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 130)
Zaman, beyinde saklanan birtak›m hayaller aras›nda k›yas yap›lmas›yla var olmaktad›r. E¤er bir insan›n haf›zas› olmasa, beyni
bu tür yorumlar yapmaz ve
dolay›s›yla zaman alg›s›
da oluﬂmaz. Bir insan›n
"ben otuz yaﬂ›nday›m
demesinin nedeni, beyninde söz konusu otuz
y›la ait baz› bilgilerin birikmiﬂ olmas›d›r. E¤er
haf›zas› olmasa, ard›nda
böyle bir zaman dilimi
oldu¤unu düﬂünmeyecek, sadece yaﬂad›¤› tek
bir "an" ile muhatap olacakt›r. (Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i, s. 53)
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Bir insan›n geçmiﬂi, asl›nda o insan›n haf›zas›nda yer alan bilgilerden ibarettir.
E¤er bu insan›n haf›zas› silinse, geçmiﬂi
kalmayacakt›r. Gelecek ise insanlar›n düﬂüncelerinden ibarettir. Haf›zas› ve düﬂünceleri al›nan bir insan
için sadece içinde yaﬂad›¤› "an", yani "ﬂu an"
kalacakt›r.
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Dokunma Hissi Maddenin Asl›na
Ulaﬂt›¤›n›za Bir Delil Olamaz
Gece gördü¤ümüz rüyadaki görüntülerle, uyan›nca
görmeye devam etti¤imiz görüntüler aras›nda bilimsel olarak da, mant›ksal olarak da bir fark yoktur. Rüyay› görürken
birisi rüyam›za girse ve bize "korkma, bir rüya görüyorsun,
bunlar›n hiçbiri gerçek de¤il, ﬂu anda yata¤›nda yat›yorsun,
beyninin içindeki ﬂeyleri seyrediyorsun" diyecek olsa, yaﬂad›¤›m›z gerçekçi hislerden ötürü ona hiçbir ﬂekilde inanmak
istemeyiz.
Filmde de bunun benzeri bir örnek yaﬂanmaktad›r.
"Recall" ad›ndaki sanal tatil ﬂirketinde dan›ﬂman oldu¤unu
söyleyen bir adam, Mars'ta otel odas›nda bulunan Douglas
Quaid'in ziyaretine gelir ve ona yaﬂad›klar›n›n hiçbirinin
gerçek olmad›¤›n› anlat›r. Quaid'in hala Recall ﬂirketinde oldu¤unu ve kendisinin de program›n bir parças› oldu¤unu,
gerçekte orada bulunmad›¤›n› söyler. Ancak Douglas Quaid
yaﬂad›klar›n›n gerçek oldu¤una öylesine inanm›ﬂt›r ki, bunlar›n hayal olabilece¤ine ihtimal vermemektedir. Aralar›nda
geçen konuﬂmalar ﬂöyledir:
Douglas Quaid : Ne istiyorsunuz?
Görevli

: Sizin için anlaﬂ›lmas› zor olacak. Maalesef siize söyle-

mem gereken bir ﬂey var siz gerçekte burada bulunmuyorsunuz.
Douglas Quaid : Az daha inanacakt›m.
Görevli

: Ciddi diyorum. Siz burada de¤ilsiniz ve ben de de¤ilim.

Douglas Quaid : ‹nan›lmaz birﬂey... (adam›n omzunu s›k›yor imal› gülerek) Neredeyiz biz?
Görevli

: Recall'da. ‹mplantasyon sandalyesine ba¤l›s›n›z. Ve

İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği

223

ben sizi gözetim alt›nda tutuyorum.
Douglas Quaid : ﬁimdi rüya m› bu yani. Bu da bana satt›¤›n›z o harika
tatil.
Görevli

: Tam de¤il. Yaﬂad›¤›m›z herﬂey hat›ra bantlar›na da-

yanan bir hayal. Ama siz her an birﬂeyler daha icat ediyorsunuz.
Douglas Quaid : Peki benim hayalimde siz ne ar›yorsunuz?
Görevli

: Ben tehlikeli durumlar için aktar›ld›m... Sizi rüyan›z-

dan ç›kartmak zor. Ben konuﬂmakla denemek istiyorum.
Douglas Quaid : Cohageen bunun için size ne ödüyor?
Görevli

: Bir düﬂünsenize: Rüyan›z aktar›m s›ras›nda baﬂlad›.

Mars'a seyahat, Hilton'daki suit. Bunlar›n hepsi Recall–Ego turunun unsurlar›. Bilakis kendiniz ajan rolünü seçtiniz.
Douglas Quaid : Saçmal›k. Herﬂey tesadüf.
Görevli

: .... (Mars'ta arkadaﬂ› olmas›n› istedi¤i kiﬂinin nas›l ola-

ca¤›n› kendisi seçmiﬂti. Teknik görevli bu seçimini kendisine hat›rlat›r.)
Douglas Quaid : O hakiki. Recall'a gitmeden önce onun rüyas›n› gördüm.
Görevli

: Bay Quaid, neler söylüyorsunuz? Onun rüyas›n› gör-

dü¤ünüz için mi gerçek?
Douglas Quaid : Evet.
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Önceki sayfadaki sat›rlarda da görüldü¤ü gibi, Douglas Quaid gördüklerinin gerçek oldu¤unu ﬂirket görevlisinin omzuna
dokunarak ispat etmeyi düﬂünmektedir. Ancak di¤er tüm alg›lar›m›zda oldu¤u gibi dokunma duyusu da beynimizde izledi¤imiz hayat›m›z›n bir parças›d›r. Douglas Quaid de karﬂ›s›ndaki
kiﬂinin omzuna dokundu¤unu gördü¤ünde, elini adam›n omzuna uzatmas›, sertli¤ini hissetmesi, k›yafetine dokunmas› bunlar›n hepsi zihnindeki yorumlardan ibarettir. Bu durum bir kimsenin rüyas›nda karﬂ›s›ndaki kiﬂinin omzuna dokunmas›ndan
farks›zd›r. Dolay›s›yla dokunmak,
maddenin asl›yla muhatap oldu¤umuzu hiçbir ﬂekilde kan›tlamaz. Kald› ki böyle bir
ispat aray›ﬂ› içinde olan bir
kimsenin

hayallerinden

baﬂka delili de yoktur. Bu
konu hakk›ndaki izahlar›m›zdan baz›lar› ﬂöyledir:
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... rüyas›nda maddenin asl› ile muhatap oldu¤unu iddia eden
bir kiﬂi kendinden son derece emin olabilir. Kendisine "maddenin
hayal oldu¤unu", "d›ﬂ dünyan›n asl›yla muhatap olman›n mümkün olmad›¤›n›" anlatan arkadaﬂ›n›n omzuna elini koyarak "ﬁimdi ben bir hayal miyim? Sen elimi omzunda hissetmiyor musun?
O zaman nas›l hayal olabiliyorsun? Nereden ç›kar›yorsun bu iddialar›? Gel seninle bir Bo¤az turu yapal›m, hem bu konuyu konuﬂuruz, bir de böyle bir konuya neden inan›yorsun bana anlat›rs›n"
diyebilir. Derinleﬂen uykusunda gördü¤ü bu rüya o kadar nettir
ki, keyifle araban›n konta¤›n› aç›p motora yavaﬂ yavaﬂ gaz verir ve
sonra aniden pedala bas›p arabay› adeta s›çrat›r. Yolda h›zla giderken a¤açlar ve yol çizgileri süratten adeta blok bir görüntü oluﬂturur. Bir yandan da temiz Bo¤az havas›n› al›r.
Tam arkadaﬂ›na itiraz etmeye, o anda yaﬂad›klar›n›n hayal olmad›¤›n› anlatmaya haz›rlan›rken saatinin ziliyle uyan›r. Ancak ne ilginçtir ki, rüyas›nda gördüklerinin hayal oldu¤una itiraz eden bu
insan, uyan›kken de gördüklerinin zihninde oluﬂan kopya görüntüler oldu¤unu anlatan bir arkadaﬂ› yan›nda olsa, ona da ayn› ﬂekilde itiraz edecektir. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 61)
Baz› insanlar ise, görüntünün beyinlerinde oluﬂtu¤unu kabul
etmekte ancak, gördükleri görüntünün as›llar›n›n d›ﬂar›da oldu¤unu iddia etmektedirler. Oysa, bu hiçbir zaman ispatlayamayacaklar› bir iddiad›r. Çünkü bugüne kadar hiçbir insan, beyninin d›ﬂ›ndaki alg›lar›n›n d›ﬂ›na ç›kamam›ﬂt›r.
Her insan, beynindeki hücresinin içinde yaﬂamaktad›r ve alg›lar›n›n kendisine gösterdikleri d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey yaﬂayamaz. Dolay›s›yla alg›lar›n›n d›ﬂ›ndaki dünyada, neler oldu¤unu hiçbir zaman
bilemez...
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‹nsan her zaman yine beyninde oluﬂan hayal ile muhatap olacakt›r. Dolay›s›yla insanlar, "maddesel karﬂ›l›klara" hiçbir zaman ulaﬂamayacaklard›r.
… teknolojinin veya bilimin ilerlemesi de bu konuda herhangi bir
de¤iﬂikli¤e sebep olamaz. Çünkü her bilimsel bulgu veya teknolojik buluﬂ yine insanlar›n beyinlerinde oluﬂacakt›r, dolay›s›yla bu
yöntemle de d›ﬂ dünyaya ulaﬂmak mümkün olamayacakt›r. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 46)

Gerçe¤inden Farks›z Hologram Görüntüler
Bilim adamlar› d›ﬂ dünyan›n varl›¤›na gerek olmadan
beyinde sanal bir dünya oluﬂturulabilece¤ini birçok kez kan›tlad›lar. Ve her geçen gün dünyay› bilgisayar ortam›nda
elektrik sinyali olarak oluﬂturup, insanlara bu sinyallerle istenilen görüntüyü yaﬂatt›rmak daha da kolaylaﬂmaktad›r.
Örne¤in yap›lan üç boyutlu ve gerçe¤inden fark› olmayan
bilgisayar simülasyonlar› yoluyla asl›n›n ayn› özelliklere sahip görüntüler elde edilebilmektedir. Ayr›ca bu görüntülerle muhatap olan insanlar, gerçe¤inde oldu¤u gibi tepkiler
vermektedirler.
Filmin bir sahnesinde hologram tekni¤i kullan›larak,
gerçek ile kopya görüntüler aras›ndaki benzerlik vurgulanmaktad›r. Filmde Douglas Quaid bile¤ine takt›¤› saat benzeri bir alet sayesinde kendi bedeninin hologram görüntülerini elde etmektedir. Bu sayede kendisini öldürmek isteyen
düﬂmanlar›, kopya görüntüleri yakalamaya çal›ﬂt›klar› için
amaçlar›nda baﬂar›l› olamamaktad›rlar.
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Adam

: Onun hologram› var.

Douglas Quaid : Beni gerçek Quaid mi zannediyorsunuz? Do¤ru bildiniz!
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Bir Gün Rüyadan Uyan›r Gibi Bu Hayattan
da Uyanabilece¤inizi Hiç Düﬂündünüz mü?
Rüya görmek, di¤er tüm zihinsel iﬂlemler gibi, beynin
bir ürünüdür. Bir insan ister uyan›k isterse uykuda olsun,
beyin daimi olarak elektriksel dalgalar verir. Ancak uyku s›ras›nda, beyinden kaslara sinyal gönderen sinir yollar› bloke olur. Dolay›s›yla rüyalar s›ras›nda beden hareket etmez.
Fakat temelde kiﬂinin rüyadayken de, uyan›kken de durumu ayn›d›r. Örne¤in rüyan›zda da, ﬂimdi oldu¤u gibi, aﬂa¤›ya do¤ru bakt›¤›n›zda eli-kolu olan, yürüyen, nefes alan,
dokunma hisleri olan bir beden görürsünüz ve gayet inand›r›c› bir ﬂekilde gerçek bir hayat yaﬂad›¤›n›z hissine kap›labilirsiniz.
Halbuki rüyada gördü¤ünüz sanal beden, sadece sizin
zihninizde yer alan, ama sanki zihninizin d›ﬂ›ndaym›ﬂ gibi
hissetti¤iniz alg›lardan ibarettir. Yani rüya, t›pk› uyan›kken
oldu¤u gibi beynimizin ilgili merkezlerine gelen uyar›lar›n
yorumlanmas›yla oluﬂan bir alg›lar bütünüdür.
Kitap boyunca çeﬂitli örneklerine de¤indi¤imiz gibi,
rüyadaki olaylar bazen o kadar etkilidir ki, insanlar kimi zaman uyan›nca yaﬂad›klar›n›n gerçek olup olmad›¤›n› düﬂünürler. Asl›nda uyand›ktan sonra yaﬂad›¤›m›z hayatla uyurken gördü¤ümüz rüyalar aras›nda teknik olarak hiçbir fark
yoktur. Bir insan rüya s›ras›nda, uyan›kken yapt›¤› ﬂeylerin
hepsini yapabilir; konuﬂur, yemek yer, nefes al›r, koﬂar, güler, a¤lar, yaralan›r, araba kullan›r. Ço¤u zaman günlük hayat›n bir kopyas› olan rüya ortam›nda herﬂey zaten bildi¤i
ve al›ﬂ›k oldu¤u ﬂekliyle vard›r. Bu yüzden rüyadaki olayla-
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ra sanki olanlar gerçekmiﬂ gibi tepki verir. Bazen korku dolu bir
rüyadan ba¤›rarak uyan›r, bazen de gördü¤ü güzel bir rüyadan
hiç uyanmak istemez.
Aﬂa¤›daki konuﬂmalarda filmin kahraman› da tüm yaﬂad›klar›n›n bir rüya olmas› ihtimalini düﬂünmektedir.
Melina

: ‹nanam›yorum. Bir rüya gibi. Ne oldu?

Douglas Quaid : Akl›ma korkunç birﬂey geldi: Ya bu gerçekten bir rüyaysa?
‹nsan d›ﬂ dünya olmadan da tüm alg›lar› bütün canl›l›¤› ile yaﬂayabilir ve buna verilebilecek en aç›k örnek... rüyalard›r. Bir insan rüyas› s›ras›nda gözleri kapal› olarak yata¤›nda yatar. Ancak buna ra¤men, gerçek hayat›nda karﬂ›laﬂt›¤› olaylar›n, yaﬂad›¤› hislerin, uyar›lar›n tamam›n› rüyalar›nda, gerçeklerinden ay›rt edilemeyecek kadar
gerçekçi olarak alg›lar. Bu gerçe¤e, bu kitab› okuyan insanlar›n tamam›
bizzat kendi uykular›nda s›k s›k ﬂahit olurlar. Örne¤in, gece yata¤›nda
sessiz ve sakin bir ortamda, çevresinde ikinci bir kiﬂi dahi yokken yatan bir insan, rüyas›nda kendisini çok kalabal›k bir mekanda, bir tehlike içinde görebilir. Can havliyle bu tehlikeden kaçt›¤›n›, bir duvar›n arkas›na s›¤›nd›¤›n› gerçekmiﬂ gibi yaﬂayabilir. Hatta rüyas›nda gördükleri o kadar gerçekçidir ki, korku ve panik duygusunu gerçekten tehlikeli bir ortam varm›ﬂ gibi ayn›s› ile hisseder. Her gürültüde yüre¤i a¤z›na gelir, korkudan titrer, kalbi h›zla atar, terler, insan bedeni tehlike
anlar›nda neler hissederse, fiziksel olarak ne tepkiler verirse hepsini aynen yaﬂar. Oysa, zihninin d›ﬂ›nda, gördüklerinin hiçbirinin bir karﬂ›l›¤›
yoktur. (Hayalin Di¤er Ad›: Madde, s. 59)
Hayat›n›z›, rüyalar›n›z gibi bambaﬂka bir yerde izliyor
olabilirsiniz
Rüyas›nda kahve içen bir insan, kahvenin ﬂekerini, k›vam›n›, içindeki
sütün tad›n›, gerçekten kahve içiyormuﬂ gibi hisseder. Ancak ortada ne
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kahve, ne de içecek birﬂey vard›r. Ne var ki, rüyas›nda kahve içen bir
insana biri gelip, "ﬂu anda rüyadas›n ve bu kahve asl›nda bir görüntü"
dese, hemen itiraz eder. "Görüntü olur mu? Bak s›cakl›¤›n› hissediyorum. Birden içince dilim yan›yor. Hatta kahveyi içince susuzlu¤um
geçti. Görüntü olsa susamam› geçirir miydi?" der. ‹çti¤ini sand›¤› kahvenin asl›nda beyninde oluﬂan bir görüntü oldu¤unu, içerken hissetti¤i s›cakl›k, susuzluk gibi hislerin de yine beyninde oluﬂan alg›lar oldu¤unu ancak uykusundan uyand›ktan sonra anlar.
Rüyalar›m›zda yaﬂad›klar›m›zla, gerçek hayatta yaﬂad›klar›m›z ayn›
mant›kla oluﬂur. Rüyalar›m›z nas›l zihnimizde yaﬂan›yor ise, gerçek
hayat›m›z da zihnimizde yaﬂan›r. Rüyalar›m›za "hayal" dememizin tek
nedeni, sabah uyand›¤›m›zda bedenimizi
yata¤›m›zda bulmam›z ve "demek
ki ben yat›yordum ve bunlar›
rüyamda gördüm" sonucuna

varmam›zd›r.

(Hayalin Di¤er Ad›:
Madde, 63)
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nlü Amerikal› pop sanatç›s› Britney Spears, 2001 y›l›nda Las Vegas'da düzenledi¤i konser gösterisi için oldukça ilginç ve insanlar› düﬂünmeye sevk eden bir tan›t›m haz›rlam›ﬂt›. Özellikle tan›t›m›n aç›l›ﬂ k›sm› olmak üzere, konser boyunca herﬂeyin zihinde
olup bitti¤i vurgulanmaktayd›. Tüm yaﬂananlar›n, hatta o anda izleyicilerin konserde izledi¤i tüm gösterilerin de asl›nda kiﬂilerin zihninde oldu¤u s›k s›k hat›rlat›lmaktayd›.
Sanatç› bu tan›t›m›yla insanlara, gerçek olarak yaﬂad›klar› hayatlar›n›n da asl›nda bir rüya olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Çarp›c› görüntülerle çok detayl› olarak yer verilen bu konuya örnek olarak,
kendisinin kalabal›k bir seyirci toplulu¤u karﬂ›s›nda konser verdi¤i
rüyas›ndan örnek vermektedir. Sonra da bunlar›n rüyan›n içinde bir
rüya olabilece¤ini hat›rlatmaktad›r.
Herﬂey zihninizdeydi...
Gördü¤üm veya görmekte oldu¤um herﬂey yoksa rüyan›n içindeki bir rüya m›?
Hiç çok gerçek oldu¤unu hissetti¤iniz bir rüya gördünüz mü?
Gerçek hayatla hayal dünyas› aras›ndaki fark› güçlükle söyleyebildi¤iniz....
ﬁu anda hangi dünyan›n içindesiniz?
Dün gece bu an›n hayalini kuruyordum.
Ve hepinizle beraber buradayd›m.
Ve ﬂimdi rüyalar›m gerçek oldu.
Herﬂey zihninizdeydi.
Yukar›da konser gösterileri aras›nda yer alan bu ifadeler, bizlere içinde yaﬂad›¤›m›z dünyan›n gerçekli¤ini sorgulamay› hat›rlat-
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maktad›r. Rüyam›zda gördü¤ümüz yerlerin ve olaylar›n, bir baﬂka yerde veya boyutta maddesel karﬂ›l›klar› oldu¤unu düﬂünmeyiz. Çünkü tüm gerçekli¤ine
ra¤men, rüyam›zdaki hareketli yaﬂant›m›z›n biz yata¤›m›zda sabit
bir ﬂekilde uyurken oldu¤unu biliriz. Ayn› ﬂekilde ﬂu anda gördü¤ünüz ve ad›na "gerçek hayat" dedi¤imiz dünyan›n asl›yla muhatap
oldu¤umuzu da iddia edemeyiz. Rüyadan farks›z olarak "gördü¤ünüz alg›lar›n kayna¤›n›n, d›ﬂ dünyadaki cisimler ve bunlar› alg›layan bedenimiz" olmas› ﬂart de¤ildir. Çünkü d›ﬂar›da her ne kadar
maddi bir dünya olsa da, biz yine kopya görüntülerden oluﬂan hayali bir dünyay› seyrederiz.
Rüyan›zda kendinizi tamamen hayali dünyalar içinde görürsünüz.
Etraf›n›zda gördü¤ünüz cisimlerin ve insanlar›n hiçbir gerçekli¤i yoktur. Üzerinde yürüdü¤ünüz toprak, yukar›daki gökyüzü, gördü¤ünüz
evler, a¤açlar, arabalar ve di¤er herﬂey tamamen hayaldir; maddi bir
karﬂ›l›klar› yoktur. Ve hepsinin yeri, sizin beyninizin içidir. Beyninizde,
daha do¤rusu zihninizde vard›rlar ve bundan baﬂka bir yerde de de¤ildirler. (Kuledeki Küçük Adam, s. 28)

Harun Yahya (Adnan Oktar)

234

İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği

235

Hologram Bir Dünyada
m› Yaﬂ›yoruz?
ünyan›n en ünlü bilim dergilerinden biri olan
New Scientist adl› dergi, 27 Nisan 2002 tarihindeki kapak konusunda, okuyucular›na önemli
bir bilimsel geliﬂmeyi aktarm›ﬂt›r. J. R. Minkel
taraf›ndan kaleme al›nan makale "Sahte Evren"
baﬂl›¤› alt›nda ve "Neden Hepimiz Bir Hologram›n ‹çinde Yaﬂ›yoruz?" kapak yaz›s› ile yay›nlanm›ﬂt›r. Bu makalede aç›klanan bilimsel tespiti ﬂu ﬂekilde özetleyebiliriz: Dünyay› bir ›ﬂ›k demeti olarak alg›l›yoruz, bu yüzden de bu alg›lara bakarak maddeyi mutlak gerçek zannetmek
büyük bir yan›lg› olacakt›r. New Scientist, bilim
adam›-yazar J. R. Minkel'in bu önemli konu ile
ilgili ﬂu itiraf›na yer vermiﬂtir:
ﬁu an bir dergi tutuyorsunuz, bunu kat› bir
madde olarak alg›l›yorsunuz ve siz bunun evrende ba¤›ms›z bir ﬂekilde var oldu¤unu görüyorsunuz. Etraf›n›zdaki objeler de ayn› ﬂekilde,
belki bir fincan kahve ya da bir bilgisayar, hepsi d›ﬂar›da gerçekmiﬂ gibi görünüyor. Ama
hepsi yaln›zca bir hayal.

Minkel makalesinde, baz› bilim adamlar›n›n bu fikri "herﬂeyin teorisi" olarak adland›rd›klar›n› söylemektedir. Ayr›ca Minkel, bilim
adamlar› taraf›ndan "herﬂeyin teorisi"nin, evre-
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"Sahte Evren", "Neden Hepimiz
Bir Hologram›n ‹çinde
Yaﬂ›yoruz?" baﬂl›kl› ve 27 Nisan
2002 tarihli New Scientist dergisi.

nin yap›s›n›n aç›klanmas›nda ilk
basamak olarak kabul edildi¤ini
aktarmaktad›r.
Söz konusu dergide yay›nlanan bu makale, evreni beynimizde bir hayal olarak alg›lad›¤›m›z›, dolay›s›yla bizim maddenin asl›yla muhatap olmad›¤›m›z› aç›klayan bilimsel bir
kaynakt›r.

Bilim Adamlar› Yapay Sinyallerle
Kaybedilen Duyular› Yeniden Kazand›r›yorlar
Amerika'n›n ünlü aktüel dergisi Time'›n 11 Mart 2002
tarihli say›s›nda "Vücut Elektri¤i" baﬂl›¤›yla yay›nlanan makalede önemli bir bilimsel geliﬂme aktar›ld›. Makaleye konu olan haberde bilim adamlar›n›n, bilgisayar çiplerini insan›n sinir sistemiyle birleﬂtirerek, duyular›n tedavi edilmesinde kulland›klar›ndan bahsediliyordu.
Avrupa, Amerika ve Japonya'dan araﬂt›rmac›lar geliﬂtirdikleri yeni yöntemle kör bir kimseye görme alg›s›, felçli
bir hastaya yeniden hareket kabiliyeti kazand›rmay› amaçl›yorlard›. Hastalar›n vücutlar›na elektrotlar yerleﬂtirerek,
canl› dokularla silikon çiplerin birleﬂtirildi¤i protez parçalar› kullanarak bu amaçlar›n› k›smen uygulamay› baﬂarm›ﬂlard›.
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Örne¤in bir kaza sonucu boynu k›r›lan Holgersen ad›ndaki bir Danimarkal›'n›n, omuzlar›n›, sol kolunu ve sol elini
çok az hareket ettirebilmesi d›ﬂ›nda, boyundan aﬂa¤›s› felçliydi. Bilindi¤i gibi felç, boyun ve omurilik hasarlar›ndan
kaynaklan›r, çünkü beyin ve kaslar aras›nda hareket eden sinir trafi¤i zarar görmüﬂ ya da bloke olmuﬂtur. Vücuttan beyne giden sinyalleri ileten sinirlerle, beyinden vücut kaslar›na talimat taﬂ›yan sinirler aras›ndaki bilgi ak›ﬂ› kesilir. Bu
hastaya sinirsel bir protez yerleﬂtirilerek, beyinden gelen
sinyallerin omurili¤in hasar gören bölümlerini atlatmak,
böylece kol ve bacaklara biraz hareket kazand›rmak amaçland›.
Hastan›n sol eline temel iﬂlevleri kazand›rmak için nesneleri kavramaya, tutmaya ve b›rakmaya yarayan bir sistem
kullan›ld›. Ameliyatla sol kolunun üst k›sm›na, ön koluna
ve gö¤süne her biri madeni para büyüklü¤ündeki sekiz esnek elektrot, kavramay› kontrol eden kaslara ameliyatla
ba¤land›. Bu elektrotlar daha
sonra çok ince kablolarla
gö¤se yerleﬂtirilen ve sinir
sistemine etki eden bir uya-

11 Mart 2002 tarihli Time'da
"Vücut Elektri¤i" baﬂl›¤›yla
yay›nlanan makalede, d›ﬂ
dünyan›n zihnimizde izledi¤imiz bir kopya oldu¤unu
ispatlayan örneklere yer
verilmektedir.
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r›c›ya ba¤land›. Bu uyar›c› da hastan›n biraz hareket ettirebildi¤i sa¤ omzuna yerleﬂtirilen bir konum-alg›lama birimine ba¤land›.
Bunun sonucunda ise ﬂu oldu: Hasta bir barda¤› kald›rmak istedi¤inde sa¤ omzunu yukar› kald›r›yor. Bu hareket
konum alg›lay›c›s›ndan gö¤sündeki uyar›c›ya elektrik sinyali gönderiyor. Bu uyar›c› da sinyali kolundaki ve elindeki
kaslara do¤ru iletiyor. Bunun sonucunda kaslar kas›l›p, sol
el kapan›yor. Barda¤› b›rakmak istedi¤inde ise sa¤ omzunu
aﬂa¤› indiriyor, böylece sol el aç›l›yor. Bu tür protezler sayesinde, felçli organlardan gelen dokunma ile ilgili bilgiler vücudun di¤er bölümlerine iletiliyor ve böylece duyular›n yeniden alg›lamas› mümkün oluyor.

11 Mart 2002 tarihli Time dergisinde duyurulan habere göre,
yapay görme sistemi deneylerinde hastan›n gözü ve görece¤i
bir nesne olmamas›na ra¤men, suni olarak verilen sinyallerle
görüntü görmesi mümkün olmaktad›r.
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Bu çal›ﬂmalar›n bir di¤eri de Brüksel'deki Louvain Üniversitesi'nde görme alg›s› ile ilgili gerçekleﬂtirilmektedir.
Çubuk ve koni hücreleri ölünce retinas› ›ﬂ›¤a duyars›zlaﬂan,
ard›ndan da kör olan Belçikal› bir hastan›n, sa¤ optik sinirinin çevresine yerleﬂtirilen bir elektrot sayesinde birtak›m
görüntüleri tekrar görmesi mümkün olmuﬂtur.
Bu hastan›n durumunda elektrot, kafatas›n›n içinde
aç›lan küçük bir oyuk içine yerleﬂtirilmiﬂtir ve bu elektrot
bir uyar›c›ya ba¤l›d›r. Bir baﬂl›k ile tak›lan video kamera, görüntüleri radyo sinyalleri ﬂeklinde uyar›c›ya iletiyor. Bu
uyar›c› zarar görmüﬂ çubuk ve koni hücrelerini atlayarak
do¤rudan optik sinire elektrik sinyallerini iletiyor. Optik sinir sinyalleri hastan›n görme merkezine taﬂ›nd›ktan sonra,
bunlar bir görüntü ﬂeklinde yeniden düzenleniyor. Her ne
kadar hastan›n görüntüsündeki kalite, stadyumlardaki ›ﬂ›kl› panolar›n minyatürü ﬂeklinde olsa da, bu sistemin uygulanabilirli¤ini göstermek için yeterli bir örnektir.
Bu hasta üzerinde uygulanan yapay görme sistemine
"Microsystem-based Visual Prosthesis" (MIVIP – Mikrosistem-esasl› Görsel Protez) denmektedir. Bu cihazlar hastan›n
kafatas›na kal›c› olarak yerleﬂtirilmiﬂtir, fakat bunlar› kullanabilmesi için Louvain Üniversitesi'nde küçük bir odaya
gitmesi ve yüzücü bonelerine benzeyen bir baﬂl›k giymesi
gereklidir. Bu baﬂl›k plastikten yap›lm›ﬂt›r ve ön k›sm›na sabitlenmiﬂ standart bir video bulunmaktad›r. Ekrandaki görüntüyü oluﬂturan noktalar (pikseller) ne kadar fazla olursa,
elektriksel uyar›lar›n say›s› da o kadar fazla olur. Bu da görüntünün daha kaliteli olmas›n› sa¤lamaktad›r.
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Ayn› haberde ilginç bir gösteriden de ﬂöyle bahsedilmekteydi:
1998 y›l›nda Stelarc ad›ndaki Avustralyal› bir sanatç› vücuduna elekrotlar yerleﬂtirerek bir gösteri düzenledi. Vücudu,
kaslar›n› istemsiz kas›lmalarla harekete geçirilebilecek yeterlilikte elektrik ﬂoklar› taﬂ›yan elektrotlar ile kapl›yd›. Bu
elektrotlar da bir bilgisayara ba¤l›yd› ve gösteri s›ras›nda, internet arac›l›¤›yla Paris, Helsinki ve Amsterdam'daki bilgisayarlarla ba¤lant› kuruldu. Bu üç bölgedeki kat›l›mc›lar, dokunmatik bir ekran üzerinde görünen vücudun çeﬂitli bölümlerine dokunarak, Stelarc'a her istediklerini yapt›rabiliyorlard›.

Bu ve benzeri teknolojiler çok küçük boyutlara indirilebildi¤i ve do¤rudan vücudun içine yerleﬂtirilebildi¤i takdirde t›p alan›nda çok önemli geliﬂmelere yol açabilecek niteliktedir. Ancak bu geliﬂmelerin gösterdi¤i çok önemli bir
gerçek daha vard›r: d›ﬂ dünyan›n zihnimizde izledi¤imiz bir
kopya oldu¤u...

Modern fizi¤in bulgular› maddesel evrenin bir alg›lar bütünü oldu¤unu gösteriyor. 30 Ocak
1999 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i
ele alan ünlü ‹ngiliz bilim dergisi
New Scientist'in kapa¤›nda ﬂu
soru yer al›yor: "Gerçe¤in Ötesinde: Evren, Bilginin Bir Dans›
m› ve Madde Sadece Bir
Seraptan m› ‹baret?"
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Time dergisinin bu makalesinde yapay olarak verilen
uyar›larla görüntünün, dokunma hissinin vs. oluﬂabilece¤ine dair pratik örnekler sunulmuﬂtur. Örne¤in kör bir kimsenin görüntü görebilmesi bunun en aç›k delilidir. Hastan›n
gözü ya da görece¤i bir nesne olmamas›na ra¤men, suni olarak verilen sinyallerle görüntü görmesi mümkün olmuﬂtur.

Bilimsel Dergiler Filmlerde ‹ﬂlenen
Simülasyon Dünya Senaryolar›n›n Gerçek
Hayat ‹çin de Mümkün Olabilece¤ini
‹fade Ediyorlar
Dünyaca ünlü bilim
dergisi New Scientist'in
27 Temmuz 2002 tarihli
say›s›nda da "Hayat bir
programd›r, o zaman silindiniz" baﬂl›¤›yla yay›nlanan makalesinde
Micheal Brooks, Matrix
filmindeki gibi simülasyon bir dünya içinde yaﬂ›yor olabilece¤imiz ihtimalini ﬂu sözlerle gündeme getiriyor:

27 Temmuz 2002 tarihli New Scientist'de "Hayat bir programd›r, o zaman silindiniz" baﬂl›¤›yla yay›nlanan makalede
yapay bir dünya içinde yaﬂ›yor olabilece¤imiz ihtimali gündeme getirilmektedir.
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Matrix II'yi beklemenize gerek yok. Zaten dev
bir bilgisayar simülasyonu içinde yaﬂ›yor olabilirsiniz... Elbette ki 'The Matrix' filminin gerçek olmad›¤›n› düﬂündünüz. Çünkü sadece
öyle düﬂünmeniz istendi.

Makalenin yazar› Micheal Brooks, Yale
Üniversitesi'nden Nick Bostrom ad›nda bir felsefecinin yorumlar›na da yer vererek düﬂüncelerini destekliyor. Nick Bostrom, Hollywood
yap›m› filmlerin birçok kiﬂinin düﬂündü¤ünden çok daha fazla gerçe¤e yaklaﬂt›klar›n› düﬂünüyor. Ayr›ca yapt›¤› hesaplar sonucunda,
bizim de filmlerdeki gibi bir simülasyon dünya içinde yaﬂ›yor olma ihtimalimizin oldu¤unu düﬂünüyor.
Özellikle son y›llarda, maddenin asl›yla
muhatap olamad›¤›m›z gerçe¤inin anlaﬂ›lmas›yla birlikte, bu bilimsel gerçek insanlar› daha
derin düﬂünmeye yöneltmektedir. Filmlere de
s›k s›k konu olan bu durum, fiziksel gerçekli¤i
olmayan ortamlar›n, ne kadar gerçekçi olarak
canland›r›labilece¤ini; hatta insanlar›n bu hayali görüntülere aldanabilece¤ini de vurgulamaktad›r.
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itap boyunca filmlerden, bilimsel ve teknolojik geliﬂmelerden örnekler vererek anlatt›¤›m›z bu konunun önemi, insanlar›n dünyaya bak›ﬂ aç›lar›na
kazand›rd›¤› derinlik, ruh halleri üzerinde b›rakt›¤› olumlu etkiden ileri gelmektedir. Bize, d›ﬂar›daki fiziksel dünyan›n asl›na ulaﬂamadan yaﬂad›¤›m›z ve bir film ﬂeridi gibi izledi¤imiz bir hayat›m›z oldu¤unu gösteren bu gerçekler, ayn› zamanda bu filmin hem oyuncusu hem de seyircisi oldu¤umuzu da ispatlamaktad›r.
Madde -biz görsek de görmesek de- d›ﬂar›da
vard›r. Ancak biz maddenin asl›na hiçbir zaman
ulaﬂamay›z. Dolay›s›yla bizim için madde hayal
olarak vard›r. Apaç›k delillere ra¤men maddenin
d›ﬂar›daki asl›yla muhatap oldu¤una inanmak ise,
yukar›daki filmlerde örneklerini gördü¤ümüz gibi
bir filmde veya bir bilgisayar oyunundaki sanal
karakterlerin, asl›nda fiziksel bir dünyada yaﬂad›klar›na inanmalar›na benzer bir durumdur. Ya
da rüyalar›m›zda yaﬂad›¤›m›z dünyan›n, insanlar›n, cisimlerin maddi karﬂ›l›klar› bulundu¤unu
düﬂünmemiz gibi bir yaklaﬂ›md›r.
Peki buraya kadar maddenin asl›na iliﬂkin
anlatt›¤›m›z bu gerçekler bize neyi göstermektedir? Tüm bunlar bize öncelikle ﬂu sorular›n cevab›n› düﬂündürmelidir:
Kapkaranl›k bir mekanda, bir göze, retinaya,
merce¤e, göz sinirlerine, göz bebe¤ine ihtiyaç duymadan, elektrik sinyallerini rengarenk bir bahçe
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olarak gören, bu gördü¤ü manzaradan zevk alan kimdir?
Hiçbir sesin giremedi¤i beyinde, bir kula¤a ihtiyaç
duymadan, elektrik sinyallerini hoﬂuna giden bir melodi
olarak duyan, bundan zevk alan kimdir?
Beynin içinde bir ele, parmaklara, kaslara ihtiyaç duymadan kadifenin yumuﬂakl›¤›n› hisseden kimdir?
S›cakl›k, so¤ukluk, k›vam, biçim, derinlik, uzakl›k gibi
dokunma duyular›n› asl›n›n ayn›s› olarak beyinde kim yaﬂamaktad›r?
Hiçbir kokunun giremedi¤i beynin içinde, çeﬂit çeﬂit çiçeklerin kokusunu kim ay›rt etmektedir ya da sevdi¤i yeme¤in kokusunu duyunca iﬂtah› aç›lan kimdir?
Beynin içinde oluﬂan bu görüntüleri, bir televizyon ekran›ndan izler gibi izleyen, izledikleri ile sevinen, üzülen,
heyecanlanan, hoﬂnutluk duyan, telaﬂlanan, merak eden
kimdir? Tüm gördüklerini ve hissettiklerini yorumlayacak
bilinç kime aittir? Ve bu görüntüleri izleyen, düﬂünen, sonuç
ç›karan, karar veren bilinç sahibi varl›k kimdir?
Bütün bunlar› alg›layan, bilinci meydana getiren varl›¤›n, ﬂuursuz atomlar›n oluﬂturdu¤u, su, ya¤ protein gibi
maddelerden meydana gelen beyin olamayaca¤› aç›kt›r.
Ak›l ve vicdan sahibi her insan, hayat› boyunca yaﬂad›¤› her
olay› beyninin içindeki ekranda izleyen varl›¤›n, "ruhu" oldu¤unu hemen anlayacakt›r. Her insan göze ihtiyaç duymadan görebilen, kula¤a ihtiyaç duymadan duyabilen, beyne
ihtiyaç duymadan düﬂünebilen bir ruha sahiptir.
Ruhun muhatap oldu¤u alg›lar evrenini yaratan ve her
an yaratmaya devam eden ise, Yüce Allah't›r.
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Herkes Zihnindeki Kopya Görüntülerle
Muhatap Oldu¤unu Bilirse
Nas›l Bir Ortam Olur?
Maddenin asl› ile muhatap olmad›klar›n›, yaln›zca
Allah'›n kendilerine izlettirdi¤i görüntüler ile iç içe olduklar›n› bilen insanlar›n tüm yaﬂamlar›, hayata bak›ﬂ aç›lar› ve
de¤er yarg›lar› de¤iﬂecektir. Bu, hem kiﬂisel hem de toplumsal anlamda faydal› bir de¤iﬂim olacakt›r. Çünkü bu gerçe¤i
gören insan, Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i üstün mümin ahlak›n› hiç zorlanmadan yaﬂayacakt›r.
Dünyaya önem vermeyen, maddenin hayal oldu¤unu
anlayan insanlar için önem verilmesi gereken ﬂey maneviyat
olacakt›r. Allah'›n her an kendisini iﬂitti¤ini ve gördü¤ünü
bilen, yapt›¤› her hareket nedeniyle ahirette hesap verece¤ini idrak eden bir kiﬂi do¤al olarak güzel ahlakl› olacak,
Allah'›n emir ve yasaklar›na titizlik gösterecektir. Böylece
toplumda herkes birbirine karﬂ› sevgi ve sayg› dolu olacak,
iyi ve güzel davran›ﬂlarda herkes birbiriyle yar›ﬂacakt›r. ‹nsanlar aras›ndaki de¤er yarg›lar› de¤iﬂecek, madde de¤erini
yitirecek böylece insanlar aras›nda üstünlük, mevki ve makama göre de¤il, ahlaka ve takvaya göre olacakt›r. Kimse,
asl› hayal olan ﬂeylerin peﬂinden koﬂmayacak, herkes gerçe¤in peﬂinden gidecektir. ‹nsanlar "kim ne düﬂünür?" zihniyetiyle de¤il "Allah'›n hoﬂnut olaca¤› tav›r hangisidir?" düﬂüncesiyle hareket edeceklerdir. Mal, mülk, makam ve mevkiden kaynaklanan gurur, kibir, kendini be¤enmiﬂlik hislerinin yerini tevazu ve aczini çok iyi anlama hissi alacakt›r. Dolay›s›yla insanlar Kuran'da bahsedilen bütün güzel ahlak ör-
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neklerini severek ve isteyerek yaﬂayacaklard›r. Bu say›lan
de¤iﬂimler ise günümüz toplumlar›n›n pek çok sorununu
do¤al olarak ortadan kald›racakt›r.
Küçük ç›karlar› için bile sinirlenen, öfkelenen, sald›rganlaﬂan insanlar›n yerini, her gördü¤ünün hayal oldu¤unu
bilen, bu nedenle öfke, k›zg›nl›k, ba¤›r›p ça¤›rma gibi tepkilerin kendisini küçük düﬂürece¤ini bilen insanlar alacakt›r.
Bu sayede insanlara ve toplumlara huzur ve güven hakim
olacak, herkes yaﬂam›ndan ve sahip olduklar›ndan hoﬂnut
olacakt›r. ‹ﬂte insanlardan gizlenen bu gerçe¤in, insanlara ve
toplumlara kazand›raca¤› nimetlerin bir k›sm› bunlard›r. Bu
gerçe¤in bilinmesi, düﬂünülmesi ve yaﬂanmas›yla beraber
insanlar daha pek çok güzelliklere kavuﬂacaklard›r. Bu güzelliklere kavuﬂmak isteyen kiﬂilerin yapmas› gereken ﬂey
ise bu büyük gerçe¤i iyice düﬂünmek ve anlamaya gayret etmektir. Allah bir ayetinde ﬂöyle bildirmiﬂtir:
Gerçek ﬂu ki size Rabbinizden basiretler gelmiﬂtir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir... (En'am Suresi, 104)

Materyalizm Her Bat›l Felsefe
Gibi Y›k›lm›ﬂt›r
Materyalizm, insanl›k tarihi boyunca var olmuﬂ ve bu
felsefenin savunucular›, maddeyi kendilerine sözde delil
alarak, kendilerini yoktan var eden, bir hiç iken kendilerine
can veren, içinde yaﬂayabilecekleri bir evren yaratan Allah'a
iman etmemektedirler. Burada apaç›k delilleriyle anlat›lan
gerçekler, bu felsefeyi temelden y›k›p atmakta, üzerinde tar-

İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği

251

t›ﬂmaya dahi gerekçe b›rakmamaktad›r. Böylece tüm düﬂüncelerini, hayatlar›n›, kibirlerini ve inkarlar›n› üzerine bina
ettikleri madde, ellerinden bir ç›rp›da uçup gitmiﬂtir. Hatta
materyalist bilim adamlar›, yapt›klar› araﬂt›rmalar sonucunda, tüm gördükleri ﬂeylerin gerçekte sand›klar› gibi maddenin asl› olmad›¤›n›, aksine beyinlerinde meydana gelen
kopya görüntüler oldu¤unu ispatlayarak, materyalist inanca kendi elleriyle darbe vurmuﬂlard›r.
21. yüzy›l, bu gerçe¤in tüm insanlar aras›nda yay›laca¤›, materyalizmin ise yeryüzünden silinece¤i tarihi bir dönüm noktas›d›r. Materyalist felsefelerin etkisinde kalarak
maddeyi mutlak varl›k zanneden baz› insanlar art›k kendilerinin hayal, tek mutlak varl›¤›n Allah oldu¤unu, Allah'›n
varl›¤›n›n her yeri sar›p kuﬂatt›¤›n› anlam›ﬂlard›r. Bu gerçek
ayetlerde ﬂöyle bildirilir:
Allah... O'ndan baﬂka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu
uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa
hepsi O'nundur... O, önlerindekini ve arkalar›ndakini bilir.
(Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›ﬂ›nda, O'nun ilminden
hiçbir ﬂeyi kavray›p-kuﬂatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün
gökleri ve yeri kaplay›p-kuﬂatm›ﬂt›r... O, pek yücedir, pek
büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
Allah, gerçekten Kendisi'nden baﬂka ‹lah olmad›¤›na ﬂahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan baﬂka ‹lah
olmad›¤›na adaletle ﬂahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan
O'ndan baﬂka ‹lah yoktur. (Al-i ‹mran Suresi, 18)
O, Allah't›r, Kendisi'nden baﬂka ‹lah yoktur. ‹lkte de, sonda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi, 70)
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itap boyunca maddenin asl›na hiçbir zaman ulaﬂamayaca¤›m›z, maddenin bizim için bir hayalden ibaret oldu¤u
gerçe¤ine de¤indik. Ancak madde hayaldir demek, madde yoktur demek de¤ildir. Aksine biz görsek de görmesek de
maddesel bir dünya vard›r. Ancak biz bu dünyay› beynimizin
içinde bir kopya -di¤er bir deyiﬂle alg›lar›m›z›n yorumu olarakgörürüz. Dolay›s›yla madde, bizim için hayaldir.
Kald› ki d›ﬂar›da maddenin varl›¤›n›, bizden baﬂka gören
varl›klar da vard›r. Allah'›n melekleri, yaz›c› olarak tayin etti¤i
elçileri de bu dünyaya ﬂahitlik etmektedirler:
Onun sa¤›nda ve solunda oturan iki yaz›c› kaydederlerken
O, söz olarak (herhangi bir ﬂey) söylemeyiversin, mutlaka yan›nda haz›r bir gözetleyici vard›r. (Kaf Suresi, 17-18)

Herﬂeyden önemlisi, en baﬂta Allah herﬂeyi görmektedir.
Bu dünyay› her türlü detay›yla Allah yaratm›ﬂt›r ve Allah her
haliyle görmektedir. Kuran ayetlerinde ﬂöyle haber verilmektedir:
... Allah'tan korkup-sak›n›n ve bilin ki, Allah yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 233)
De ki: "Benimle aran›zda ﬂahid olarak Allah yeter; kuﬂkusuz O,
kullar›ndan gerçe¤iyle haberdard›r, görendir." (‹sra Suresi, 96)

İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği

253

Ayr›ca unutmamak gerekir ki, Allah tüm olaylar› "Levh-i
Mahfuz" isimli kitapta kay›tl› tutmaktad›r. Biz görmesek de
bunlar›n tamam› Levh-i Mahfuz'da vard›r. Herﬂeyin, Allah'›n
Kat›nda, Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen "Ana Kitap"ta
sakland›¤› ﬂöyle bildirilmektedir:
ﬁüphesiz o, Bizim Kat›m›zda olan Ana Kitap'tad›r; çok yücedir,
hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4)
... Kat›m›zda (bütün bunlar›) saklay›p-koruyan bir kitap vard›r.
(Kaf Suresi, 4)
Gökte ve yerde gizli olan hiçbir ﬂey yoktur ki, apaç›k olan bir
kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmas›n. (Neml Suresi, 75 )
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini
reddetmek amac›yla ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l›
olamam›ﬂ bilim d›ﬂ› bir safsatadan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve
canl›larda çok aç›k bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›ﬂt›r.
Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya
çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel
gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve
yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en
büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan
araﬂt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ ve bu gerçek pek çok
bilim adam› taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Özellikle
ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi
farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›,
Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n
kökenini art›k yarat›l›ﬂ gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar. Bugün bilimsel geliﬂmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤ini gözler
önüne sermektedir. Evrim teorisinin çöküﬂünü ve
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yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er pek çok çal›ﬂmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da
özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karﬂ›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya
at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliﬂme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine
karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan
geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir
"mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karﬂ›s›nda aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›ndan aﬂ›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu
kitab›nda s›k s›k belirtmiﬂti. Ancak
geliﬂen bilim, Darwin'in umutlar›Charles Darwin
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n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel
baﬂl›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n,
gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren
hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam
aksine bir tablo ortaya koymaktad›r.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂl›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Aﬂ›lamayan ‹lk Basamak:
Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklaﬂ›k 3.8
milyar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l
olup da milyonlarca kompleks canl› türünü oluﬂturdu¤u ve
e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia
edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde
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rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir
hücre ç›karm›ﬂ olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz
etmemiﬂti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›ﬂ›,
canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde
böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan
oluﬂtu¤u yayg›n bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›ﬂt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz
bu¤day konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤› san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen
larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterilerin cans›z maddeden oluﬂabildikleri inanc›,
bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan beﬂ y›l
sonra, ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel
oluﬂturan bu inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤›
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Frans›z biyolog Louis Pasteur

uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu ﬂöyle
özetlemiﬂti:
Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin
olarak tarihe gömülmüﬂtür. (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular
Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977,
sf. 2)

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na
karﬂ› uzun süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin karmaﬂ›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.
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20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin,
1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›ﬂt›.
Ancak bu çal›ﬂmalar baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin
ﬂu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›:
Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine
alan en karanl›k noktay› oluﬂturmaktad›r. (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953
(Reprint), sf.196)

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni
konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley
Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi. O y›llarda
evrim ad›na önemli bir
aﬂama gibi tan›t›lan bu
deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek
dünya

koﬂullar›ndan

Alexander Oparin
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de
temsili resmi görülen ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n
kendili¤inden oluﬂabilece¤ini düﬂünmeleridir. Miller
deneyi gibi çal›ﬂmalarla bu
iddialar›n› kan›tlamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Ancak bilimsel
bulgular karﬂ›s›nda yine yenilgiye u¤ram›ﬂlard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya
olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaﬂam›n oluﬂmas› için hiçbir ﬂekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›ﬂt›r.
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çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›. ("New
Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of
the American Meteorological Society, c. 63, Kas›m 1982, sf. 13281330)
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de
kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. (Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of
the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, sf. 7)
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baﬂar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i ﬂöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle
karﬂ› karﬂ›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›? (Jeffrey Bada, Earth, ﬁubat 1998, sf. 40)

Hayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli
büyük bir açmaza girmesinin baﬂl›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmaﬂ›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmaﬂ›kt›r. Öyle ki bugün
dünyan›n en geliﬂmiﬂ laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin
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en temel yap› taﬂ› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein
için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük
olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r.Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤› hesaplanmaktad›r.
Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n
inan›lmaz derecedeki kompleks yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü, bunun bir örne¤idir. DNA,
dört ayr› molekülün farkl› diziliminden oluﬂan bir tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin
ﬂifreleri yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaklaﬂ›k 900 ciltlik bir ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n› kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.
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Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile
eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki
bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de
ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego
California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel,
Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu
gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda
rastlant›sal olarak oluﬂmalar› aﬂ›r› derecede ihtimal d›ﬂ›d›r.
Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla
ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak
zorunda kalmaktad›r. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on
Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, sf. 78)

Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas›
imkans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde
"yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel
amac› yarat›l›ﬂ› reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta,
teorinin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki
kavram›n da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olma-
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d›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden
de aç›kça anlaﬂ›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düﬂüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c›
hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik
sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluﬂacakt›r. Ama elbette
bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onlar› baﬂka bir
canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda kalm›ﬂt›. (Charles Darwin, The Origin of
Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University
Press, 1964, sf. 189)

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu
Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Darwin'den
önce yaﬂam›ﬂ olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar
yaﬂamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlardan türediklerine inan›yordu. Ona
göre otlara uzanmaya çal›ﬂan bu canl›lar›n
zaman içinde boyunlar› uzam›ﬂ ve zürafalara dönüﬂüvermiﬂlerdi. Mendel'in 1865 y›l›nda keﬂfetti¤i kal›t›m kanunlar›, yaﬂam s›ras›nda
kazan›lan özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›ﬂt›r. Böylece
Lamarck'›n zürafa masal› da
tarihe kar›ﬂm›ﬂt›r.

göre zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açlar›n
yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›ﬂt›.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin
Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz›
ay›lar›n zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.
(Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First
Edition, Harvard University Press, 1964, sf. 184)
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak
y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na" ve dolay›s›yla
tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›ﬂ oluyordu.
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Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için
1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha
yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤iﬂiklik sebebi"
olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon
gibi d›ﬂ etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan
bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan
milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er,
kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara",
yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k

Rastgele mutasyonlar insanlara ve di¤er tüm canl›lara her zaman için zarar verirler. Resimde görülen Çernobil kazas›n›n sonucu, mutasyonlar›n etkilerini görmek aç›s›ndan ibret vericidir.
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bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluﬂan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle aç›klar:
Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç
özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir
organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim,
ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana
gelecek rasgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir.
Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of
Truth Trust, 1988.)

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlaﬂ›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim
mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de
kabul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamaz." Bu gerçek
bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim
denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.
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Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmam›ﬂ
oldu¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün türler bu ﬂekilde
Milyonlarca y›ll›k kurba¤a fosili (sa¤da)
günümüz kurba¤alar›ndan farks›z bir yap›
göstermektedir.
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ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›ﬂ ve kademe
kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde
say›s›z "ara türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini taﬂ›malar›na ra¤men, bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan
yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya da
sürüngen özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da baz› kuﬂ özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r.
Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçiﬂ formu"
ad›n› verirler.
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa
bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na
mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z arageçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ
olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of
the First Edition, Harvard University Press, 1964, sf. 179)

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört
bir yan›nda hummal› fosil araﬂt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu
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ara geçiﬂ formlar›na rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve
araﬂt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir
evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak
ayn› gerçekle karﬂ›laﬂ›r›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il,
aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz. (Derek A. Ager,
"The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, c. 87, 1976, sf. 133)

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçiﬂ formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya
ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir.
Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›ﬂ olmas›d›r.
Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya
ç›km›ﬂlard›r ya da böyle olmam›ﬂt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var
olan baz› canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ
olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde
ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l tara-
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f›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir. (Douglas J. Futuyma,
Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. sf. 197)

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani
"türlerin kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist
iddia, bugün yaﬂayan modern insan›n maymunsu birtak›m
yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce baﬂlad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda
baz› "ara form"lar›n yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle
hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:
1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na
"güney maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmiﬂ bir maymun
türünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve
Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece
soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir. (Solly
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Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, sf. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature,
c. 258, sf. 389)
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da,
"homo" yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo
serisindeki canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na
dizerek hayali bir evrim ﬂemas› oluﬂtururlar. Bu ﬂema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel

Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde ç›kan haberlerde yandakine benzer
hayali "ilkel" insanlar›n resimleri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali
resimlere dayanarak oluﬂturulan haberlerdeki
tek kaynak, yazan kiﬂilerin hayal gücüdür. Ancak evrim bilim
karﬂ›s›nda o kadar çok yenilgi
alm›ﬂt›r ki art›k
bilimsel dergilerde evrimle ilgili
haberlere daha az
rastlan›r olmuﬂtur.
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bir iliﬂki oldu¤u asla ispatlanamam›ﬂt›r. Evrim teorisinin 20.
yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst
Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog:
Ernst Mayr", Scientific American, Aral›k 1992)
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo
erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin
her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler.
Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus,
Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir. (Alan
Walker, Science, c. 207, 1980, sf. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. bask›, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, sf. 221; M.
D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, sf. 272)
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir
bölümü çok modern zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmuﬂlard›r. (Time, Kas›m
1996)
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould,
kendisi de bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin
içine girdi¤i bu ç›kmaz› ﬂöyle aç›klar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farkl› hominid
(insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliﬂme
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trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85,
1976, sf. 30)

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan
bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin
en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›ﬂt›r.
Bilimsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani
somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal
bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›ﬂ›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi
"duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu ﬂöyle aç›klar:
Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve
insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim
teorisine inanan bir kimse için herﬂeyin mümkün oldu¤unu
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görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin
çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:
Toplinger Publications, 1970, sf. 19)

‹ﬂte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne
inanan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›ﬂa sahip
olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k
bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve ﬂuursuz
atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve
sonras›nda ayn› atomlar bir ﬂekilde di¤er canl›lar› ve insan›
meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom y›¤›n›, hangi
iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin
asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri
iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta
normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n içinde bu-
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lunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›ﬂ›mlar›n içine, istedikleri
kadar (do¤al ﬂartlarda oluﬂumu mümkün olmayan) amino asit, istedikleri kadar da (bir
tekinin bile rastlant›sal oluﬂma ihtimali 10950
olan) protein doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara
istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar.
Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde gelen
bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a
aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin
baﬂ›nda beklesinler. Bir canl›n›n
oluﬂmas› için hangi ﬂartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini
kullanmak serbest olsun. Ancak, ne
yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl›
ç›kartamazlar.
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Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri,
ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri
ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluﬂturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi
oluﬂturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baﬂka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop
alt›nda izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak
Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar
üzerinde biraz bile düﬂünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi,
bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir
di¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?"
sorusuna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar,
gözde retinaya ters olarak düﬂer. Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve beynin
arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra be-
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Gözü ve kula¤›, kamera ve ses kay›t cihazlar› ile k›yaslad›¤›m›zda, bu organlar›m›z›n söz konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha baﬂar›l›, çok daha kusursuz
tasar›mlar oldu¤unu görürüz.

yindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden
sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r,
›ﬂ›k beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›ﬂ›¤›n asla ulaﬂmad›¤›, belki de
hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu
zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21.
yüzy›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i
sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra baﬂ›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. ﬁu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin
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üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r.
Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar
yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir
TV ekran›na bak›n, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu
kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü
gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV
yapmaya, gözün görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama
onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan
mekanizman›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler.
ﬁimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce
kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l
yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü
oluﬂturan alet tesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›r.
Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›ﬂ kulak, çevredeki
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sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir;
orta kulak ald›¤› ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a
aktar›r; iç kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi
duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin,
›ﬂ›k gibi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s›
ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen
beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda
hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.
Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok
elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide
çal›ﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n
oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. En
büyük müzik sistemi ﬂirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm›
kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluﬂur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan bir c›z›rt›
mutlaka duyars›n›z.
Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir
zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu du-
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rum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir.
ﬁimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve
ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r.
Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan ﬁuur
Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuﬂlar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen
uyar›lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde
nas›l oluﬂtu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu
konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur
bulunmaktad›r. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve
sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler
bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu ﬂuur, Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz.
Bunlar›n da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
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Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimleﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara
formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düﬂünce olarak bir
kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için,
kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir
evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
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Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya
materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama
getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz.
Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, 9 Ocak 1997, sf. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k
u¤runa yaﬂat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu
dogma, maddeden baﬂka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar.
Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na
inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kuﬂlar›n,
bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki
etkileﬂimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle, cans›z
maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu,
hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler
kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise, ﬂu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar,
üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p ﬂekillendiren
Allah't›r.
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Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir
ideolojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas›
imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar,
büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n kar›ﬂ›m›ndan zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank
Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra
ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim
adamlar›, pofesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü,
dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› baﬂ›ndan alan,
ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur.
Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Güneﬂ'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar›
buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir
körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iﬂaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›ﬂlar›n›n ka-
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panaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar›
ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar
için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve
kulaklar›n› mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler
vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)
… Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri
vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar.
‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü,
belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr
Suresi, 14-15)

Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili
olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar›
ve 150 y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir
veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlaﬂ›labilir. Ancak
dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, ﬂuursuz ve cans›z
atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve ﬂuur gösterip kusursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e
sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle
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donat›lm›ﬂ canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baﬂka bir aç›klamas› yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karﬂ›laﬂmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤›
ayet ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n
gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehﬂete düﬂürdüler ve
(ortaya) büyük bir sihir getirmiﬂ oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›ﬂ›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na
karﬂ›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, Kuran'daki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani
etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n
bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmiﬂ
oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak tersyüz çevrildiler.
(Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k
oldu¤unun anlaﬂ›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düﬂ-
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müﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik
k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar›
savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve
"büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düﬂeceklerdir. Nitekim, yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist bir
felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm
Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar
çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul
edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r. (Malcolm Muggeridge, The
End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, sf.43)

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli
büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n
üzerinden kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Art›k evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.

Dediler ki: "Sen yücesin, bize
ö¤retti¤inden baﬂka bizim hiçbir
bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herﬂeyi
bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n."
(Bakara Suresi, 32)
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