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 külliyatt›r ve bu külliyat 60
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, Polon-

ya'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.

OKUYUCUYA
● Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r. Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine
ya da kuﬂkuya düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›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 edilmektedir. 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 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.
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HAK‹KATLER‹N‹N

ÖNEM‹
Ey iman edenler, Allah'tan
korkup-sak›n›n ve (sizi) O'na
(yaklaﬂt›racak) vesile aray›n...
Umulur ki kurtuluﬂa erersiniz.
(Maide Suresi, 35)
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zun bir tatilden döndü¤ünde evinin, çok düzenli
ve mükemmel bir ﬂekilde yeni eﬂyalarla döﬂendi¤ini, ihtiyaçlar›na yönelik her türlü ayr›nt›n›n düﬂünüldü¤ünü ve sa¤land›¤›n› gören bir insan bu
manzara karﬂ›s›nda çok ﬂaﬂ›racak ve etkilenecektir.
Sonra da kendisine bu sürprizi haz›rlayan kiﬂinin
kim oldu¤unu merak edecektir. Elbette ki böyle
ola¤anüstü bir sürpriz karﬂ›s›nda kay›ts›z kalmas›
düﬂünülemez. Örne¤in, "nas›l olmuﬂsa olmuﬂ, bu
beni ilgilendirmez" diyemez. Herﬂeyin kendili¤inden ya da tesadüfen oluﬂtu¤unu, eﬂyalar›n kendili¤inden eve geldi¤ini ve düzenli bir ﬂekilde yerleﬂtiklerini düﬂünemez. Çünkü bunlar›n hepsi belli
bir ak›l, bilinç ve güç gerektirmektedir. Dolay›s›yla, herﬂeyi düﬂünmüﬂ ve bilinçli olarak düzenlemiﬂ
birinin var oldu¤u son derece aç›kt›r.
Yukar›da verdi¤imiz örnekteki durum ayn›
ﬂekilde tüm evren, dünyam›z ve canl› cans›z tüm
varl›klar için de geçerlidir. Evrende, insan vücudundan gökyüzüne, hayvanlardan denizlerin derinliklerine kadar tüm varl›klarda ve olaylarda,
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son derece kompleks sistemler ve say›s›z hassas dengeler vard›r. Düﬂünen ve akl›n› kullanabilen herkes bu kompleks sistemleri ve hassas dengeleri, üstün bir güç ve ak›l sahibi olan
Yüce Allah'›n yaratt›¤›n› görecektir.
Bu bilince sahip olan insan, etraf›nda gördü¤ü herﬂeyde,
kendisine Allah'› tan›tacak say›s›z delille karﬂ›laﬂ›r. Örne¤in,
çamurlu topraktan ç›kan rengarenk, hoﬂ kokulu çiçekler, lezzetli sebze ve meyveler, bu güzelliklerin alg›lanmas›n› sa¤layan
duyu organlar›, içinde birçok kompleks sistemin mükemmel ve
uyumlu bir biçimde çal›ﬂt›¤› insan vücudu, Dünyam›z› ayd›nlatan, ›s›tan ve bunun için bize en uygun mesafede ve büyüklükte yarat›lm›ﬂ olan Güneﬂ, kupkuru topra¤› canland›ran ya¤mur ve evrenin tümünü kapsayan bunlar gibi daha say›s›z deliller...
Bunlar›n tümü birer "iman hakikati"dir. Yani, kiﬂiyi imana
götüren ve iman›n›n artmas›na vesile olan gerçekler, yarat›l›ﬂ
mucizeleridir. Bu deliller üzerinde derin tefekkür eden her vicdanl› insan Allah'›n varl›¤›n› ve büyüklü¤ünü aç›kça görerek
iman edecektir. ‹man edenler ise iman hakikatleri sayesinde
Allah'› daha yak›ndan tan›yacak, O'na duyduklar› iman, sevgi
ve korku daha da artacakt›r.
Ancak insanlar›n ço¤u çocukluklar›ndan itibaren ald›klar›
yo¤un maddeci telkinler nedeniyle etraflar›ndaki bu iman hakikatlerini fark edemezler ya da bunlar› fark etmekte zorlan›rHerﬂeyin tesadüflere, rastlant›lara ya da do¤al ﬂartlara ba¤l› oldu¤u ﬂeklindeki bu maddeci telkinler, insanlar›n tüm evreni
kaplayan apaç›k yarat›l›ﬂ mucizelerini görmelerini engeller.
Adeta gözlerinin önüne görünmez bir perde çeker. Ço¤u insan
iman hakikatlerine "Allah ne güzel yaratm›ﬂ" diye bakmaz da,
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"ne güzelmiﬂ" diye bakar, yani gaflet gözüyle de¤erlendirir. Bu
kitab›n amac› da baz› insanlar›n gözlerinin önündeki gaflet
perdesinin kalkmas›na yard›mc› olmakt›r. Bu nedenle, tüm
evreni kaplayan iman hakikatlerinin yo¤un biçimde araﬂt›r›l›p
insanlara aktar›lmas›n›n önemi ele al›nmaktad›r. Kitapta ayn›
zamanda baz› ‹slam alimlerinin, iman hakikatlerinin önemi
hakk›ndaki görüﬂlerine ve baz› örnek iman hakikatlerine yer
verilecektir. Ayr›ca ahir zamanda insanlar› ateizme ve dinsizli¤e sürükleyen ve en büyük aldan›ﬂ olan evrim teorisinin bat›l
ö¤retisi karﬂ›s›nda, iman hakikatlerinin nas›l en etkin çözüm oldu¤u da ele al›nacakt›r.
AKILLI TASARIM yani YARATILIﬁ
Kitapta zaman zaman karﬂ›n›za Allah'›n yaratmas›ndaki
mükemmelli¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelimesi ç›kacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n
do¤ru anlaﬂ›lmas› çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz
bir tasarım yaratmıﬂ olması, Rabbimiz'in önce plan yaptı¤ı daha sonra yarattı¤ı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve
göklerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir
'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve
yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir ﬂeyin ya da bir iﬂin olmasını diledi¤inde, onun
olması için yalnızca "Ol" demesi yeterlidir. Ayetlerde ﬂöyle
buyurulmaktadır:
Bir ﬂeyi diledi¤i zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir;
o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir iﬂin
olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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KURAN'DA ‹MAN
HAK‹KATLER‹
slam büyüklerinin "iman hakikatleri" ya da "haka-

‹

ik-i imaniye" ﬂeklinde ifade ettikleri konu, insanlar› imana yönelten, Allah'›n varl›¤›na ve birli¤ine
delil oluﬂturan, O'nun üstün kudret, ilim ve sanat›n› gözler önüne seren her türlü yarat›l›ﬂ gerçe¤ini,
bilgiyi ve delili kapsar. "‹man hakikati" kavram›,
"imana götüren, imana vesile olan ve ayn› zamanda iman›n artmas›n›, geliﬂmesini ve pekiﬂmesini
sa¤layan gerçekler" ﬂeklinde de özetlenebilir.
‹nsanlar Allah'›n Zat›'n› göremezler. Ancak
O'nun varl›¤›n›, kudret ve baz› s›fatlar›n›, yaratm›ﬂ
oldu¤u varl›klara bakarak anlarlar. Her resmin
kendi ressam›n› tan›tmas› gibi, canl› ve cans›z varl›klar da kendilerini yaratm›ﬂ olan Allah'› bize tan›t›rlar. ‹nsan›n bunlar üzerinde düﬂünmesi ve yarat›l›ﬂ delillerine tan›k olmas› gerekir. Nitekim Allah
Kuran'da, deve, sivrisinek, ar›, örümcek gibi çeﬂitli
hayvanlar›, bitkileri, a¤açlar›, da¤lar›, yerleri, gökleri birer iman hakikati, yani yarat›l›ﬂ mucizesi olarak örnek vermiﬂtir. Bu gibi iman hakikatlerine
dikkat çekilen ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
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Bakm›yorlar m› o deveye; nas›l yarat›ld›? Gö¤e, nas›l yükseltildi? Da¤lara; nas›l oturtulup-kuruldu? Yere; nas›l yay›l›p-döﬂendi? (Gaﬂiye Suresi, 17-20)
ﬁüphesiz Allah, bir sivrisine¤i de, ondan üstün olan› da, örnek
vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuﬂkusuz bunun
Rablerinden gelen bir gerçek oldu¤unu bilirler; inkâr edenler
ise, "Allah, bu örnekle neyi amaçlam›ﬂ?" derler. Bununla birço¤unu sapt›r›r, birço¤unu da hidayete erdirir. Ancak O, fas›klardan baﬂkas›n› sapt›rmaz. (Bakara Suresi, 26)
Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n
kurduklar› çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin
tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaﬂt›rd›¤› yollarda
yürü-uçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan türlü renklerde ﬂerbetler
ç›kar, onda insanlar için bir ﬂifa vard›r. ﬁüphesiz düﬂünen bir
topluluk için gerçekten bunda bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 6869)
Güneﬂ'i bir ayd›nl›k, Ay'› bir nur k›lan ve y›llar›n say›s›n› ve
hesab› bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O'dur. Allah,
bunlar› ancak hak ile yaratm›ﬂt›r. O, bilen bir topluluk için
ayetleri böyle birer birer aç›klamaktad›r. Gerçekten, gece ile
gündüzün art arda geliﬂinde ve Allah'›n göklerde ve yerde yaratt›¤› ﬂeylerde korkup-sak›nan bir topluluk için elbette ayetler vard›r. (Yunus Suresi, 5-6)

Ayetlerde vurgulanan bu iman hakikatleri, konular› vicdan›yla düﬂünen her insan için, onu, Allah'›n varl›¤›n› kavramaya
ve O'na yak›nlaﬂmaya götüren çok önemli vesilelerdir.
Tabii ki iman hakikatleri sadece bu ayetlerdeki örneklerle
s›n›rl› de¤ildir. Çevremizde gördü¤ümüz -veya göremedi¤imiz- birçok varl›k, vicdan›yla ve akl›yla bakan her insan için bir
iman hakikati olma özelli¤i taﬂ›r. Örne¤in bahçede yürüyen ka-
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Kendinden (bir nimet olarak)
göklerde ve yerde olanlar›n
tümüne sizin için boyun e¤dirdi.
ﬁüphesiz bunda, düﬂünebilen bir
kavim için gerçekten ayetler
vard›r. (Casiye Suresi, 13)
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r›nca, masada duran çiçek, sokaktaki veya evimizdeki kedi, köpek ya da kuﬂ, vücudumuz, göklerdeki ve yerdeki düzen, ya¤murun ya¤mas›, çevremizi sar›p bizi uzaydan gelen zararl›
›ﬂ›nlardan ve maddelerden koruyan atmosfer ile bunlar gibi daha niceleri Allah'› tan›mak isteyen her insan için birer iman hakikatidir. Dev bir y›ld›z›n hayat›, büyük bir iman delili olabilece¤i gibi vücudumuzun herhangi bir organ› da imana yönelten
bir hakikat olabilir.
Hayat› boyunca etraf›nda gördü¤ü veya duydu¤u herﬂeyde Allah'›n ayetlerini fark edip bunlar üzerinde düﬂünmek mümin için büyük bir sorumluluktur. Vicdan sahibi her insan bunun bilincindedir. Ve Allah'›n yaratt›¤› milyonlarca canl›n›n,
kusursuzca yay›p döﬂedi¤i yeryüzü ve uçsuz bucaks›z göklerin
aras›nda yaﬂarken, bunlar› düﬂünmez, gaflet içinde hayat›n›
sürdürürse bu davran›ﬂ›n›n hesab›n› veremeyece¤ini bilir.

Düﬂünen vicdan
sahibi insanlar
için, bir kedi
yavrusu, kuﬂlar
ya da çiçekler de
birer iman hakikatidir.
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Ki O, yaratt›, 'bir düzen içinde
biçim verdi', Takdir etti, böylece
yol gösterdi, 'Yemyeﬂil-otla¤›'
ç›kard›. Ard›ndan onu kuru, kara
bir duruma soktu
(A'la Suresi, 2-5)
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‹man Hakikatlerinin Önemine Kuran'da
Dikkat Çekilir
Kuran'da, insan› Allah'›n yaratt›¤›, varoluﬂ gayesinin O'na
ibadet ve kulluk etmek oldu¤u, ölümden sonra kendisini sonsuza kadar sürecek bir ahiret hayat›n›n bekledi¤i aç›kça bildirilir. Ayr›ca insan, bu gerçeklere ﬂahitlik eden "deliller" üzerinde
de derin düﬂünmeye ça¤r›l›r. Kuran'da Allah'›n varl›¤›n›n, birli¤inin ve s›fatlar›n›n kesin delilleri olan olaylar ve varl›klar ise,
"ayet" olarak tan›mlan›rlar. Allah'›n ayetleri Kuran'da yaz›l› oldu¤u gibi d›ﬂ dünyada ve insan›n kendi nefsinde de vard›r. Kuran'da bu gerçek, "Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak
olanlar için ayetler (deliller) vard›r. Ve kendi nefislerinizde
de. Yine de görmüyor musunuz?" (Zariyat Suresi, 20-21) ifadesiyle vurgulanmaktad›r. Ayn› gerçek baﬂka ayetlerde de ﬂöyle
ifade edilmektedir:
Biz ayetlerimizi hem afakta (ufuklarda), hem kendi nefislerinde onlara gösterece¤iz; öyle ki, ﬂüphesiz onun hak oldu¤u
kendilerine aç›kça belli olsun. Herﬂeyin üzerinde Rabbinin
ﬂahid olmas› yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)
ﬁüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 3)
Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile onlarda her canl›dan türetipyaymas› O'nun ayetlerindendir... (ﬁura Suresi, 29)

Anlaﬂ›ld›¤› gibi, Allah'›n varl›¤›n› ve sonsuz kudretini gözler önüne seren deliller sadece Kuran'da de¤il, yaﬂad›¤›m›z her
ortamda bulunmaktad›r. ‹ster cama konan bir kuﬂ, ister bahçede gördü¤ümüz bir çiçek, isterse de gökyüzündeki bir y›ld›z olsun, yaﬂad›¤›m›z sürece karﬂ›m›za ç›kan herﬂey Rabbimiz taraf›ndan manen "okumam›z" için bize gönderilen bir mesaj özel-
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li¤i taﬂ›maktad›r. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda tek bir çiçek dahi bir
mektuptur. Onu okuyabilene, Yarat›c›m›z›n mesaj›n› getirmiﬂtir.
Öte yandan, baz› iman hakikatleri de insanlara Kuran'›n
hak Kitap oldu¤unu ispatlay›c› niteliktedir. Çünkü; evrenin
yoktan varoluﬂu ve geniﬂlemesi, göklerle yerin birbirinden ayr›lmas›, gök cisimlerinin yörüngeleri, Dünya'n›n yuvarlak olmas›, gökyüzünün korunmuﬂ bir tavan görevi görmesi, atmosferin katmanlar›, ya¤murun oluﬂumu, aﬂ›lay›c› rüzgarlar, denizlerin birbirine kar›ﬂmamas› gibi, Kuran'da mucizevi biçimde
1400 y›l önce tarif edilen birçok iman hakikati, ancak son yüzy›l›n bilimi sayesinde birer birer anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu gibi konularda, Kuran'›n vahyedildi¤i dönemde hiçbir insan taraf›ndan bilinmeyen bilgilerin Kuran ayetlerinde aç›klanm›ﬂ olmas›, Kuran'›n Allah sözü oldu¤unu insanl›¤a bir kez daha aç›kça gösteren önemli bir gerçektir.

‹man Hakikatlerinde Derinleﬂmek ‹çin;
Düﬂünmek ve Bilgi Sahibi Olmak...
Vicdan sahibi insan çevresindeki herﬂeyin bir iman delili
oldu¤unu bilir. Denizdeki av›n› yakalamak üzere suya do¤ru
süzülen bir mart›n›n, toprak üzerinde yürüyen küçük bir kar›ncan›n, her sene kilolarca meyve veren bir elma a¤ac›n›n, tonlarca a¤›rl›¤›na ra¤men gökyüzünde duran bulutlar›n k›sacas› gözünü çevirdi¤i her yerde gördü¤ü herﬂeyin, Allah'›n varl›¤›n›n
delilleri oldu¤unun fark›ndad›r.
Ancak Kuran ayetlerinde, iman hakikatlerinin derinlemesine görülüp anlaﬂ›labilmesi için iki önemli özellikten daha
bahsedilmektedir: Düﬂünmek ve bilgi sahibi olmak...
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Yeryüzünde hiç bir canl› yoktur ki, r›zk›
Allah'a ait olmas›n. Onun karar (yerleﬂik)
yerini de ve geçici bulundu¤u yeri de bilir.
(Bunlar›n) Tümü apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r.
(Hud Suresi, 6)
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• Allah Kuran'da insanlar› sürekli olarak göklerdeki, yerdeki ve ikisinin aras›ndaki yarat›l›ﬂ delillerini, yani iman hakikatlerini düﬂünmeye davet eder:
ﬁüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün
ardarda geliﬂinde, insanlara yararl› ﬂeyler ile denizde yüzen
gemilerde, Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmiﬂ bulutlar› evirip çevirmesinde düﬂünen bir topluluk için
gerçekten ayetler vard›r. (Bakara Suresi, 164)

Allah, Kuran'daki birçok ayetinde yaratt›¤› ﬂeyler üzerinde düﬂünerek bunlardan ö¤üt ve ibret almam›z› ister. Çevremizdeki canl› cans›z tüm varl›klar bizim Allah'›n üstün yaratma gücünü, sanat›n›, ilmini derin derin tefekkür etmemiz için
yarat›lm›ﬂlard›r. Ayette de belirtildi¤i gibi bunlar›n hiçbiri boﬂuna yarat›lmam›ﬂt›r. Bunlar› önemsemeden geçmek ve düﬂünmemek, Allah'›n ayetlerinden yüz çevirmek anlam›na gelir ki,
müminin böyle bir tav›rdan ﬂiddetle kaç›nmas› gerekir. Nitekim Kuran'›n çeﬂitli yerlerinde, Allah'›n ayetlerinden ve yarat›l›ﬂ›n delillerinden yüz çevirenlerin, inkarc›lar oldu¤u vurgulan›r.
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‹nsan›n derinleﬂmesinde, yakininin parlamas›nda iman
hakikatleri üzerinde sürekli düﬂünmenin önemi pek çok ayette
vurgulanmaktad›r. Bir ayette örne¤in, müminlerin göklerin ve
yerin yarat›l›ﬂ› hakk›nda uzun uzun düﬂündüklerinden bahsedilmektedir:
ﬁüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›ﬂ›nda, gece ile gündüzün
ardarda geliﬂinde temiz ak›l sahipleri için gerçekten ayetler
(deliller) vard›r. Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken
Allah'› zikrederler ve göklerin ve yerin yarat›l›ﬂ› konusunda
düﬂünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu boﬂuna yaratmad›n. Sen pek Yücesin, bizi ateﬂin azab›ndan koru." (Al-i ‹mran Suresi, 190-191)

Allah iman hakikatlerinin düﬂünen insanlar için bir anlam›
oldu¤unu belirtmiﬂtir. Ancak burada düﬂünmekten kastedilen
baz› insanlar›n sand›¤› gibi "Allah ne kadar güzel yaratm›ﬂ" veya "ne kadar muhteﬂem bir hayvan" gibi sadece sözde kalan ezberlenmiﬂ tepkilerden ibaret de¤ildir. Yap›lmas› gereken uzun
uzun, derin ve kapsaml› bir ﬂekilde Allah'›n yaratt›klar› hakk›nda düﬂünmek, yarat›l›ﬂtaki hikmet ve incelikleri tespit etmek, böylelikle Allah'›n sonsuz ilmine, kudretine ve sanat›na
ﬂahit olmakt›r.
Bunu yaparken kullan›labilecek yöntemlerden biri ise,
çevremizdeki varl›klar, olaylar üzerinde sorgulama ve k›yas
yöntemi kullanmakt›r. Allah bir ayetinde, bu düﬂünce sisteminin bir örne¤ini bize ﬂöyle ö¤retir:
ﬁimdi siz, içmekte oldu¤unuz suyu gördünüz mü?
Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz? E¤er dilemiﬂ olsayd›k onu tuzlu k›lard›k; ﬂükretmeniz gerekmez mi? (Vak›a Suresi, 68-70)
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S›k›p suyu ç›karan (bulut)lardan 'bardaktan
boﬂan›rcas›na su' indirdik. Bununla taneler
ve bitkiler bitiripç›karal›m diye. Ve birbirine sarmaﬂ-dolaﬂ
bahçeleri de.
(Nebe Suresi, 14-16)
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Su, Dünya'n›n dört bir yan›n› kaplayan, hemen her zaman
kolayca ulaﬂabildi¤imiz bir nimettir. ‹nsanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u da hayatlar› boyunca her gün içtikleri su hakk›nda
belki bir kez bile düﬂünmemiﬂlerdir. Suyun varl›¤›n› ve bizim
ihtiyaçlar›m›za uygun ﬂekilde olmas›n›, çok do¤al, s›radan,
üzerinde düﬂünmeyi gerektirmeyen bir olgu olarak görmüﬂtür.
Oysa yukar›daki ayetlerde bildirildi¤i gibi e¤er Allah dileseydi,
suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri daha farkl› olurdu veya
Dünya'n›n atmosfer yap›s› veya ›s›s› daha farkl› olurdu. O zaman "bulut" diye bir ﬂey olmazd› ve bulut olmad›¤› durumda
da yeryüzünde tatl› su kaynaklar› var olamazd›. Bize sadece
denizlerin tuzlu suyu kal›rd› ki, böyle bir dünyada insanl›k ya
hiç yaﬂam sürdüremez veya çok zor koﬂullar alt›nda, daimi bir
su krizi içinde yaﬂard›. Tatl› su olmad›¤› için tar›m da yap›lamaz, tüm dünya çölleﬂir ve dolay›s›yla k›tl›k baﬂgösterirdi. Oysa Allah bize tatl› su kaynaklar› vermiﬂ, hem de bunlar› dünyan›n hemen her bölgesine ulaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu gerçek karﬂ›s›nda elbette Allah'a ﬂükretmemiz gerekir.
Ancak görüldü¤ü gibi, bu ﬂükrü samimi olarak hissedip
yapabilmek için, öncelikle suyun baﬂl› baﬂ›na bir nimet oldu¤unun fark›na varmak gerekmektedir ki, bu da "düﬂünmeye" ba¤l›d›r. Kuﬂkusuz su için verdi¤imiz bu örnek, çevremizdeki tüm
do¤al varl›klar, canl›lar ve olaylar için de geçerlidir. Hepsi bize
Allah'tan bir nimettir, ama bunu görebilmek için öncelikle düﬂünmek, "e¤er daha farkl› olsa ne olurdu" diye bak›p k›yas yapmak, Allah'›n herﬂey üzerinde ne kadar hassas ölçüler yaratt›¤›n› kavramak gerekmektedir. Bir baﬂka ayette, tabiat olaylar›
üzerinde düﬂünmenin, bunlar üzerinde "ak›l kullanman›n"
önemi bir kez daha ﬂöyle aç›klan›r:

Adnan Oktar
27

Bir de insan, yedi¤ine
bir bak›versin;
Biz ﬂüphesiz, suyu
ak›tt›kça ak›tt›k,
Sonra yeri yard›kça
yard›k; Böylece onda
taneler bitirdik,
Üzümler, yoncalar,
Zeytinler, hurmalar,
(Abese Suresi, 24-29)
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Gece ile gündüzün ardarda geliﬂinde, Allah'›n gökten r›z›k indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarlar›
yönetmesinde akl›n› kullanan bir kavim için ayetler vard›r.
(Casiye Suresi, 5)

Ayette geçen "akl›n› kullanan" kimseler müminlerdir. Çünkü ak›l, ancak iman ile kazan›lan bir üstünlüktür; inkar edenler
ise ak›l gibi bir meziyetten yoksun olduklar› için Allah'›n ayetlerini fark etmezler, etraflar›ndaki say›s›z delili görmeden geçerler. Nitekim, göklerdeki ve yerdeki say›s›z ayeti görmezden
gelmek ve bunlar›n fark›nda de¤ilmiﬂ gibi davranmak Kuran'da bir müﬂrik özelli¤i olarak tarif edilmektedir:
Göklerde ve yerde nice ayetler vard›r ki, üzerinden geçerler
de, ona s›rtlar›n› dönüp giderler. Onlar›n ço¤u Allah'a iman etmezler de ancak ﬂirk kat›p-dururlar. (Yusuf Suresi, 105-106)

• ‹man hakikatlerini derinlemesine kavramak için gereken
ikinci özellik ise, bilgiye sahip olmakt›r. Ancak burada önemli
bir nokta vard›r. Bir konuyu iman hakikati olarak görmek için
mutlaka o konunun en çarp›c› yönlerini bilip, tüm detaylar›
hakk›nda geniﬂ bilgiye sahip olmak gerekmez. Ak›l sahibi her
insan etraf›na bakt›¤›nda bir ola¤anüstülük oldu¤unu ve herﬂeyin bir yarat›c›s›n›n oldu¤unu hemen anlar. Bir böcek, örne¤in
bir yusufçuk görünce onu bir yaratan›n oldu¤unu bilir. Bunun
bir iman hakikati oldu¤unu anlamak için canl›n›n sadece varl›¤› yeterlidir. Bu canl› hakk›nda ö¤renilecek detayl› bilgiler üzerinde düﬂünmek ise iman› ve ﬂevki art›racak birer vesiledir.
Az önce verdi¤imiz su örne¤ini hat›rlayal›m. Suyun hayat›m›z için önemini biliriz. Ancak suyla ilgili temel fiziksel, kimyasal ve co¤rafi bilgilere sahip oldu¤umuzda suyun hayat›m›z
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Ya¤mur damlalar›n›n ﬂekli de özel bir
tasar›m ürünüdür.

için önemini daha iyi anlar›z. Suyun özelliklerini daha detayl›
olarak inceledi¤imizde ise, suyun donmas›ndan, genleﬂmesine,
ak›ﬂkanl›k de¤erinden kimyasal özelliklerine kadar insan yaﬂam› için olabilecek en uygun ölçüyle yarat›ld›¤›n› daha aç›k ﬂekilde görürüz. (Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Harun Yahya,
Evrenin Yarat›l›ﬂ›, 1999) Bu da tefekkürde derinleﬂmemize ve
ﬂükrümüzün artmas›na vesile olur.
Kuﬂkusuz son derece k›s›tl› bilgiye sahip küçük bir çocuk
da, senelerce e¤itim görmüﬂ çok bilgili bir profesör de, vicdan
ve samimiyetle yaklaﬂt›¤›nda Allah'›n ayetlerini rahatl›kla görüp tan›r. Ancak insan›n çevresinde görmedi¤i varl›klar› tefekkür edebilmesi için elbette ki kapsaml› bir bilgiye ihtiyac› vard›r. Veya çevresinde gördü¤ü bir ﬂey de olsa, onu daha derinle-
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mesine tefekkür edebilmesi için yine onun detaylar›n› ö¤renmesi gerekir. Aksi takdirde yapt›¤› tefekkür belirli bir s›n›rda
kalacak, hatta kimi zaman yüzeysel olacakt›r. Örne¤in uzaydaki sistemler hakk›nda hiçbir bilgisi olmadan gö¤e bak›p tefekkür eden bir insan ile astronomi bilgisi kuvvetli olan bir insan›n
tefekkürü muhakkak ki birbirinden farkl› olacakt›r. Ya da insan
vücudu, fizyolojisi ve anatomisi hakk›nda geniﬂ bilgi sahibi
olan bir kimsenin, insan›n yarat›l›ﬂ›ndaki incelikleri, mucizeleri ve harikal›klar› fark etmesi, bu konuda bilgisi olmayan bir
kimseye göre çok daha derin ve yo¤un olacakt›r. Nitekim
Allah, bilgi sahiplerinin akletme ve kavrama bak›m›ndan bilmeyenlerden üstün oldu¤una ayetlerinde dikkat çekmektedir:
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‹ﬂte bu örnekler; Biz bunlar› insanlara vermekteyiz. Ancak
alimlerden baﬂkas› bunlara ak›l erdirmez. (Ankebut Suresi,
43)
Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile dillerinizin ve renklerinizin
ayr› olmas›, O'nun ayetlerindendir. ﬁüphesiz bunda, alimler
için gerçekten ayetler vard›r. (Rum Suresi, 22)
Yoksa o, gece saatinde kalk›p da secde ederek ve k›yama durarak gönülden itaat (ibadet) eden, ahiretten sak›nan ve Rabbinin rahmetini umud eden (gibi) midir? De ki: "Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu? ﬁüphesiz, temiz ak›l sahipleri ö¤üt
al›p-düﬂünürler." (Zümer Suresi, 9)

Ancak ﬂunu tekrar hat›rlatmak gerekir ki, salt "bilgi", onu
yorumlayacak ak›l, vicdan ve basiret olmad›ktan sonra insan›
do¤ruya götürmez. Ancak samimi ve vicdanl› bir insan›n sahip
oldu¤u detayl› bilgiler, onun Allah'› daha iyi tan›mas› ve O'na
yak›nlaﬂmas› için önemlidir. ‹ﬂte bu nedenle bugün bilim ve
teknolojideki ilerlemelerin de Allah'›n yaratmas›ndaki ilmi,
hikmeti, sanat› ve inceli¤i daha yak›ndan görüp tan›mada büyük faydas› olmaktad›r.
Günümüzde t›p, biyoloji, astronomi gibi bilim dallar› sayesinde Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki mucizeler ve güzellikler daha
net ve ayr›nt›l› biçimde ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu bilgileri ö¤renip,
Allah'›n yaratt›¤› hikmetler ve güzellikler olarak de¤erlendiren
insanlar›n, Allah'›n sonsuz kudretine olan hayranl›klar› katlanarak artmaktad›r.
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‹MAN HAK‹KATLER‹
NEDEN ÖNEML‹D‹R?
‹man Hakikatleri ‹man›n
Kazan›lmas›na Vesile Olur
man hakikatleri, insanlar›n iman etmelerine vesile

‹

olan en önemli sebeplerden birisidir. ‹man etmeyen kiﬂi derin bir gaflet içindedir. Etraf›ndaki yarat›l›ﬂ delillerini göremez. ‹çinde yaﬂad›¤› toplumun
dinden uzak yap›s› nedeniyle zihni günlük hayat›n
ayr›nt›lar› ile bo¤ulmuﬂ, alg›lar› ve ﬂuuru etraf›ndaki say›s›z yarat›l›ﬂ gerçe¤ini fark edemeyecek
derecede zay›flam›ﬂt›r. Oysa böyle bir insana, samimi ve vicdanl› olmas› kayd›yla, iman hakikatleri anlat›ld›¤› takdirde, Allah'›n varl›¤›na ve birli¤ine, canl› cans›z herﬂeyi Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤una
iman etmesi, Allah'›n sonsuz ilmini ve kudretini
görmesi umulur. ‹man hakikatleri, vicdanl›, fakat
inkarc› telkinler nedeniyle gerçeklerden habersiz
kalm›ﬂ kimselerin Allah'›n izniyle imana kavuﬂmalar› için çok önemli birer vesiledir.
Dünya bir imtihan yeri oldu¤u için, herkesi
iman etmeye zorlayacak, kiﬂinin vicdan›yla iman›
seçmesine f›rsat b›rakmayacak derecede bir muci-
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ze beklemek hata olur. Örne¤in, yere att›¤›m›z tohum birkaç saniye içinde dev bir a¤aca dönüﬂse muhakkak büyük bir ilgi
uyand›racak ve bu olaya ﬂahit olan kimseler taraf›ndan büyük
bir mucize olarak nitelendirilecektir. Ancak milyarlarca a¤aç,
bu de¤iﬂimi yavaﬂ yavaﬂ geçirdikleri için bu durum ilk bak›ﬂta
insanlar üzerinde mucizevi bir etki oluﬂturmaz.
Baﬂka bir örnek üzerinde düﬂünelim. Ortalama 60-70 y›l
içinde yaﬂlanan insan vücudunun, bir anda gözlerinizin önünde yaﬂland›¤›n› varsay›n. Yeni do¤an bir bebek birkaç dakika
içinde h›zla büyüyerek geliﬂse, olgunlaﬂsa ve yaﬂlansa elbette ki
bu ﬂaﬂ›rt›c› bir olay olur ve buna ﬂahit olan insanlar› düﬂünmeye sevk ederdi.. Ama burada ﬂuna dikkat edelim; ayn› olay ﬂu
anda da yaﬂanmaktad›r; tek fark aradaki zamand›r. Ayn› mucizevi olay›n fark edilemeyecek derecede yavaﬂ gerçekleﬂiyor olmas›; dikkati, ﬂuuru ve tefekkürü zay›f olan insanlar için s›radan bir olay gibi görünür. Oysa bu olay da gerçekte bütünüyle
bir mucizedir. Bu mucizeyi fark etmek için ise samimi ve vicdanl› bir bak›ﬂla olay›n ayr›nt›lar›n› incelemek, bu ayr›nt›lardaki yarat›l›ﬂ hikmetlerini, incelikleri görmek gerekir.
Gaflet içindeki insanlar›n göremedikleri bir gerçek vard›r;
kendi vücutlar› dahil çevrelerindeki ve evrendeki herﬂeyin birer yarat›l›ﬂ mucizesi oldu¤u... Kuran'da insanlar bu konuda
ﬂöyle uyar›lm›ﬂt›r:
Görmüyor musun; gerçekten Allah, gökyüzünden su indirdi
de onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp-geçirdi. Sonra
onunla çeﬂitli renklerde ekinler ç›kar›yor. Sonra kurumaya
baﬂlar, böylece onu sararm›ﬂ görürsün. Sonra da onu kurumuﬂ
k›r›nt›lar k›l›yor. ﬁüphesiz bunda, temiz ak›l sahipleri için
gerçekten ö¤üt al›nacak bir ders (zikr) vard›r. (Zümer Suresi,
21)
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‹ﬂte iman hakikatlerinin detayl› olarak anlat›lmas›n›n önemi de bu noktada ortaya ç›kar. Gaflet içindeki insanlar›n, her
gün etraflar›nda olup biten fakat fark›na varmad›klar› pek çok
yarat›l›ﬂ delilini, mükemmellikleri tüm ayr›nt›lar›yla onlar›n
gözleri önüne sermek, bu kiﬂilerin gafletlerinin da¤›lmas›nda
son derece etkili olur. Y›llard›r herkesin görmeye al›ﬂt›¤› ve pek
çok kimsenin üzerinde düﬂünmeye zahmet etmedi¤i birçok
iman hakikatine insanlar›n dikkati çekilirse bu, imani ﬂuurun
yerleﬂmesine, vicdanlar›n uyanmas›na ve küfrün bat›l telkinlerinin yok olmas›na sebep olur.
‹man hakikatleri karﬂ›s›nda vicdan›n›n sesini dinleyen kiﬂinin ilk akl›na gelen, bunlar›n tesadüfen veya kendili¤inden
meydana gelemeyece¤i olacakt›r. Tüm bunlar› yaratan üstün
güç sahibi Allah'›n varl›¤›n› anlayacak ve O'na iman edecektir.

‹man Hakikatleri ‹man› Derinleﬂtirir
‹man hakikatlerini sadece Allah inanc› olmayan kimselerin
de¤il, iman eden insanlar›n ö¤renmesi ve üzerinde tefekkür etmesi de son derece önemlidir. Allah Kuran'da müminlere, kainatta yaratt›¤› deliller üzerinde derin derin düﬂünmelerini emrederek iman hakikatlerinin önemini vurgular.
‹man etmiﬂ bir mümin, namaz k›lmas›n›n, oruç tutmas›n›n
ve di¤er ibadetlerini yerine getirmesinin yan› s›ra derin bir tefekküre de sahip olmal›d›r. Kuran'da dikkat çekilen "göklerdeki ve yerdeki" yarat›l›ﬂ delilleri üzerinde derin tefekkür etmek,
müminin iman›n›n artmas›na, kesin bir bilgiyle iman etmesine
vesile olur. Bir Kuran ayetinde Allah'›n yeryüzündeki delillerinin kesin bilgiyle iman etmeye yöneltti¤i ﬂöyle bildirilmektedir:
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Boylar› birbiriyle yar›ﬂan ve içiçe
girmiﬂ a¤açl› bahçeler.
Meyveler ve otlakl›klar,
Size ve hayvanlar›n›za bir yarar
(meta) olmak üzere.
(Abese Suresi, 30-32)
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Kendi r›zk›n› taﬂ›yamayan nice canl›
vard›r ki onu ve sizi Allah
r›z›kland›r›r. O, iﬂitendir, bilendir.
(Ankebut Suresi, 60)
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Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler
vard›r. Ve kendi nefislerinizde de. Yine de görmüyor musunuz? (Zariyat Suresi, 20-21)

Ayette aç›kça belirtilmiﬂtir ki, insan›n kendi nefsindeki ve
yeryüzündeki iman hakikatleri kesin bir bilgiyle inanmaya vesile olacakt›r. Kesin bilgiye dayal› bir iman da insan›n Allah
korkusunun artmas›n›, dolay›s›yla Allah'›n emir ve yasaklar›n›
daha bilinçli ve titiz bir ﬂekilde yerine getirmesini sa¤layacakt›r. Yarat›l›ﬂ delilleri üzerinde derin tefekkür sahibi olan bir
kimse, ibadetlerini huﬂu içerisinde yerine getirirken, art›k yapt›klar›n› Allah'›n gördü¤ünü ve iyiliklerinin karﬂ›l›¤›nda
Allah'›n onu mükafatland›raca¤›na kesin kanaat getirmiﬂtir.
Ayn› ﬂekilde yapt›¤› en küçük hatay› da Allah'›n biliyor olmas›
onu tevbe etmeye ve hatalar›ndan süratle vazgeçmeye yöneltecektir.
Allah Kuran'da iman edenlere ﬂöyle seslenmektedir:
Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sak›n›n ve (sizi) O'na (yaklaﬂt›racak) vesile aray›n; O'nun yolunda cehd edin (çaba harcay›n), umulur ki kurtuluﬂa erersiniz. (Maide Suresi, 35)

Ayette bildirildi¤i gibi insanlar›n, kendilerini Allah'a yaklaﬂt›racak vesile aramalar›, kurtuluﬂa ermeyi ummalar› için bir
yoldur. ‹ﬂte iman hakikatleri de müminlere, Allah'›n varl›¤› ve
s›fatlar› hakk›nda daha derin bir kavray›ﬂ ve anlay›ﬂ, Allah'a
daha fazla bir yak›nlaﬂma sa¤layan vesilelerdir. Örne¤in
Allah'›n yaratt›¤› canl›lar› incelemek, onlardaki mükemmel yap› ve sistemleri gözlemlemek ve bunlar üzerinde düﬂünmek,
Allah'›n sonsuz ilmine ve gücüne daha yak›ndan ﬂahit olmay›
sa¤layacakt›r.
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Örne¤in; insan bedenindeki muhteﬂem yap›lar› ö¤renen kiﬂi Allah'›n varl›¤›n›n ve sanat›n›n aç›k delillerini görecek,
kendi vücudu dahil herﬂeyin Allah'›n eseri
oldu¤unu ve her an Allah'›n kontrolü alt›nda
bulundu¤unu anlayacakt›r. Ayn› zamanda
aczini fark ederek Allah'a daha da yak›nlaﬂacakt›r. Allah'a duydu¤u bu yak›nl›k nedeniyle O'nun r›zas› ve rahmetini kazanmaya daha fazla yönelecektir. Örne¤in; belki daha önce boﬂ geçirdi¤i zamanlar›n› art›k Allah'›n r›zas›n›
daha çok kazanmaya ay›racak, ibadetlerini daha ﬂevkli bir
ﬂekilde yerine getirecektir.
Sonuç olarak iman hakikatleri yüzeysel ve taklidi bir
imandan, tahkiki (kesin bilgiyle, sars›lmaz) ve kuvvetli bir imana geçiﬂte çok önemli bir rol oynar.

‹man Hakikatleri Küfrün Telkinlerini Yok Eder
‹çinde bulundu¤umuz ça¤, ateistlerin ve din düﬂmanlar›n›n, insanlara Allah'›n varl›¤›n› ve birli¤ini inkar ettirmek için
çok büyük çaba yürüttükleri bir dönemdir. Buna karﬂ›n Allah,
inkarc›lar›n çarp›k ve sapk›n felsefelerini yerle bir edecek imkanlar› ve delilleri de iman edenlere sunmuﬂtur. Bu delillerin
baﬂ›nda iman hakikatleri gelmektedir.
Allah'› inkar edenlerin öne sürdükleri en büyük safsata,
canl› cans›z herﬂeyin tesadüfler sonucunda oluﬂtu¤u iddias›d›r.
‹nkarc›lar›n yaymaya çal›ﬂt›klar› bu bat›l telkinin k›r›lmas› ve
örtbas etmeye çal›ﬂt›klar› yarat›l›ﬂ mucizelerinin gün ›ﬂ›¤›na
ç›kmas› için, çevremizdeki iman hakikatlerini modern bilimin
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‹nsanlardan, hayvanlardan
ve davarlardan da renkleri
böyle de¤iﬂik olanlar vard›r.
Kullar› içinde ise Allah'tan
ancak alim olanlar 'içleri
titreyerek-korkar'. ﬁüphesiz
Allah, üstün ve güçlü oland›r,
ba¤›ﬂlayand›r.
(Fat›r Suresi, 28)
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›ﬂ›¤›nda incelemek ve bunlar› da insanlara anlatmak gereklidir.
Canl›lardaki muhteﬂem yap›lar›, evrendeki ola¤anüstü sistemleri ve milyarlarca hassas dengeyi bu sayede tüm aç›kl›¤›yla
gören vicdanl› insanlar, bunlar›n tesadüfen oluﬂamayaca¤›n› ve
herﬂeyi üstün güç sahibi olan Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤unu anlayacaklard›r. Böylece inkarc›lar›n yaymaya çal›ﬂt›¤› "tesadüf" iddias›, ayetteki "...Hak geldi, bat›l yok oldu. Hiç ﬂüphesiz bat›l
yok olucudur." (‹sra Suresi, 81) ifadesinin de haber verdi¤i gibi
yok olacakt›r.
Öte yandan, iman hakikatlerinin bilgisinden yoksun bir
insan›n ise, dinsizlik telkinlerine karﬂ› son derece savunmas›z
hale gelece¤ine dikkat etmek gerekir. Bunun yaﬂanm›ﬂ pek çok
örne¤i vard›r. Yak›n tarihe bak›ld›¤›nda, muhafazakar bir aile
yap›s›ndan gelen, çocuklu¤unda dini bir terbiye alm›ﬂ pek çok
insan›n, lise veya üniversite y›llar›nda, çevresinde gördü¤ü, arkadaﬂ oldu¤u baz› kimselerin telkinleriyle h›zla inanc›n› kaybedebildi¤i görülür. Bunun sebebi, ateistlerin kendi bat›l inan›ﬂlar›na "ak›l ve bilim" süsü vermeleridir. Kendilerini do¤a ve evren hakk›nda herﬂeyi bilen, yaﬂam›n kurallar›n› kavram›ﬂ, gerçeklerini çözmüﬂ kimseler olarak lanse ederler. Bu yolla, muhafazakar bir kökenden gelen, ancak iman hakikatlerinden habersiz olan ve bu yüzden "tahkiki" yani kesin bilgiye dayal› bir
imana sahip olmayan insanlar› etkileyip aldatabilirler.
Oysa iman hakikatlerini bilen bir insan, ateistlerin yalanlar›n›, sahtekarl›klar›n› kolayl›kla teﬂhis eder ve çürütür. Hem
kendine hem de çevresindeki di¤er insanlara fayda sa¤lar.
‹man hakikatlerinden habersiz olmak, bir insan› ateistlerin yalanlar›na karﬂ› savunmas›z hale getirirken, iman hakikatlerini
bilmek, kavramak ve anlatmak dindar insan› her türlü inkarc›
felsefeye karﬂ› fikren üstün k›lar.
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‹ﬂte Rabbiniz olan
Allah budur. O'ndan baﬂka ilah yoktur. Herﬂeyin
yarat›c›s›d›r, öyleyse O'na
kulluk edin. O, herﬂeyin
üstünde bir vekildir.
(En'am Suresi, 102)
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Sizin için gökten su indiren O'dur;
içecek ondan, a¤aç ondand›r (ki)
hayvanlar›n›z› onda
otlatmaktas›n›z.
(Nahl Suresi, 10)

Adnan Oktar
45

‹man Hakikatleri Allah'› Gere¤i Gibi
Takdir Edebilmeyi Sa¤lar
‹man hakikatleri üzerinde derin düﬂünmek ve Allah'›n
bunlarda yans›yan s›fatlar›n› görmek Allah'› çok daha iyi ve yak›ndan tan›may› sa¤layacakt›r. Allah'› daha iyi tan›maya, her
an her yerde O'nun tecellilerini görmeye baﬂlayan insan da kazand›¤› bu meziyet sayesinde Allah'›n kudretini hakk›yla takdir eder duruma gelecektir.
Örne¤in; iman hakikatleri üzerinde edinilen derin bir bilgi
ve tefekkür sonucunda kiﬂi ﬂu gerçe¤i çok daha iyi kavrar:
Dünya üzerinde yaﬂayan milyarlarca insan ve yaﬂad›klar› her
an Allah'›n bilgisi ve kontrolündedir. Bir vücuttaki trilyonlarca
hücre, dünyadaki milyarlarca insan›n bedenleri ve evrendeki
bütün canl›lar, Allah'›n dilemesiyle var olabilmekte ve varl›klar›n› sürdürebilmektedir. Her hareketleri Allah'›n dilemesiyle
gerçekleﬂmektedir ve Allah'›n kontrolü alt›ndad›r. Böyle bir sistemin sürebilmesi için sonsuz bir güç, sonsuz bir bilgi, sonsuz
bir ak›l ve zeka gerekti¤i aç›kt›r. ‹ﬂte yaln›zca bu gerçek üzerinde tefekkür etmek dahi Allah'›n sonsuz s›fatlar›na daha yak›ndan ﬂahit olmay› ve Allah'›n sonsuz gücünü gere¤i gibi takdir
edebilmeyi sa¤lar.
Kuran'da Allah küçücük bir sine¤i dahi bir iman hakikati
olarak örnek verdikten sonra, bu gerçeklerden gafil olanlar›n,
Allah'›n kudretini hakk›yla takdir edemediklerinden bahseder:
Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; ﬂimdi onu dinleyin. Sizin,
Allah'›n d›ﬂ›nda tapmakta olduklar›n›z -hepsi bunun için
biraraya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar.
E¤er sinek onlardan bir ﬂey kapacak olsa, bunu da ondan geri
alamazlar. ‹steyen de güçsüz, istenen de. Onlar, Allah'›n kad-
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rini hakk›yla takdir edemediler. ﬁüphesiz Allah, güç sahibidir,
azizdir. (Hac Suresi, 73-74)

Di¤er Kuran ayetlerinde de iman hakikatleri üzerinde düﬂünmeyen kimselerin durumundan bahsedilirken bu kiﬂilerin
Allah'tan korkmad›klar› belirtilmektedir:
De ki: "Göklerden ve yerden sizlere r›z›k veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden ç›karan ve
ölüyü diriden ç›karan kimdir? Ve iﬂleri evirip-çeviren kimdir?
Onlar: "Allah" diyeceklerdir. Öyleyse de ki: "Peki siz yine de
korkup-sak›nmayacak m›s›n›z? ‹ﬂte bu, sizin gerçek Rabbiniz
olan Allah't›r. Öyleyse haktan sonra sap›kl›ktan baﬂka ne var?
Peki, nas›l hâlâ çevriliyorsunuz? (Yunus Suresi, 31-32)

Ayetlerden anlaﬂ›ld›¤› gibi, iman hakikatlerini araﬂt›rmak
ve ö¤renmek, bunlar üzerinde hakk›yla düﬂünmek, Allah'›n
canl› cans›z tüm varl›klar üzerinde her an süregiden mutlak
kontrol ve hakimiyetini kesin bir bilgiyle anlamaya vesile olmal›d›r. Ve bu anlay›ﬂ da, Allah'a karﬂ› tam bir teslimiyeti bera-

Adnan Oktar
47

berinde getirecektir. Vücudundaki karmaﬂ›k sistemleri ve bunlardaki hassas dengeleri bilen ve üzerinde düﬂünen bir mümin,
kusursuz biçimde çal›ﬂan bu sistemleri oluﬂturan akl›n, vücudun kendisine ait olmad›¤›n› anlar. Bilir ki vücut dedi¤i ﬂey, bilinci, duyu organlar›, düﬂünme yetene¤i olmayan atomlar›n
meydana getirdi¤i bir hücreler toplulu¤udur. Bu tefekkürün
sonucunda kiﬂi vücudundaki her bir hücreye, hatta her bir atoma kadar herﬂeyin Allah'›n emriyle ve iste¤iyle hareket etti¤ine
kesin kanaat getirir. Hiçbir olay›n hiçbir aﬂamas›nda ﬂansa ya
da tesadüfe yer olmad›¤›n› anlar.

Ancak ‹lim Sahipleri Allah'tan Gere¤i Gibi Korkar
‹man hakikatleri üzerinde araﬂt›rma yap›p bilgi edinmek,
bunlar üzerinde düﬂünmek zamanla yo¤un bir bilgi birikimi
sa¤lar. Bu bilgi birikimine sahip olan insanlar, daha önce de
bahsetti¤imiz gibi, Kuran'›n tarifiyle "ilimde derinleﬂen" veya
"ilim sahibi" olan kiﬂilerdir. ‹lim sahipleri derin tefekkür ettikleri iman hakikatleriyle Allah'›n her yeri sar›p-kuﬂatt›¤›na,
O'dan baﬂka ilah olmad›¤›na kesin olarak ﬂahitlik ederler:
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)

‹lim sahibi olan insanlar Allah'›n kendi üzerlerindeki ve etraflar›ndaki tecellilerini her an gözlemlerler. Örne¤in; küçük
bir kar›ncan›n, kar›nca kolonisinde kendisine verilen görevi ﬂaﬂ›lacak bir itaat ve maharetle yerine getirdi¤ini, yuvas›na yiyecek taﬂ›mak için mükemmel ve planl› bir çal›ﬂma sistemine sahip oldu¤unu bilen ilim sahibi bir kiﬂi rastlad›¤› her kar›ncada
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Gökleri ve yeri yaratan,
onlar›n bir benzerini yaratma¤a kadir de¤il mi? Elbette (öyledir); O, yaratand›r, bilendir. Bir ﬂeyi diledi¤i zaman, O'nun emri
yaln›zca: "Ol" demesidir;
o da hemen oluverir.
(Yasin Suresi, 81-82)
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Allah'›n üstün akl›n›n ve kudretinin tecellisini görür.
‹man hakikatleri üzerinde derin derin düﬂünerek Allah'›
daha yak›ndan tan›yan ilim sahipleri, Allah'›n güç ve kudretinin büyüklü¤ünü daha iyi kavrarlar. ‹man sahibi her insan
Allah'›n güç ve kudretinin fark›ndad›r. Ancak, iman hakikatleri konusunda fazla bilgisi olmayan insanlar, örne¤in uçan bir
kuﬂ gördüklerinde yaln›zca, "Allah ne güzel yaratm›ﬂ" demenin
yeterli olaca¤›n› düﬂünürler. Oysa ilim sahipleri kuﬂlar›n kanatlar›n›n uçmaya uygun yarat›ld›¤›n›, daha az enerji harcamak
için "V" ﬂeklinde uçtuklar›n›, tüylerindeki kompleks dizayn› bilirler. K›sacas› bir kuﬂun, uçmas›ndan üremesine, tüylerinin
ﬂeklinden rengine kadar herﬂeyi Allah'›n üstün bir düzen ve tasar›m içinde yaratt›¤›n›n bilincindedirler. Veya böyle insanlar
yeni dünyaya gelmiﬂ bir bebe¤e bak›p "ne güzel bir bebek,
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Yeri de Biz döﬂeyip-yayd›k; ne
güzel döﬂeyici(yiz).
Ve Biz, herﬂeyi iki çift yaratt›k.
Umulur ki, ö¤üt al›pdüﬂünürsünüz.
(Zariyat Suresi, 48-49)
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Allah uzun ömür versin" demekle yetinirler. Elbette bir insan›n
bir bebe¤e bak›nca Allah'› hat›rlamas› da güzel bir tav›rd›r. Ancak daha güzel ve daha derin olan, bu bebe¤in geliﬂim aﬂamalar› üzerinde düﬂünüp, bunlar›n tümünü yaratan›n Allah oldu¤unu, Allah'› tesbih etmeyi, Allah'a ﬂükretmeyi hat›rlamakt›r.
Nitekim ilim sahipleri o bebe¤in dünyaya gelene kadar geçirdi¤i aﬂamalardaki mucizevi yönleri düﬂünürler. Tek bir sperm
hücresinin kendisinden çok uzakta bulunan yumurta hücresine
ulaﬂmas›ndaki ola¤anüstülü¤ü görür, iki ayr› bedendeki bu iki
ayr› hücrenin birbiriyle tam bir uyum içinde birleﬂerek, zaman
içinde gören, duyan, düﬂenebilen bir insana dönüﬂümündeki
mükemmelli¤i hat›rlarlar. Bu mükemmel yaratma sanat›n›n örnekleri üzerinde düﬂündüklerinde, Allah'›n üstün gücü ve ilmi
karﬂ›s›nda imanlar› artar. Allah'›n her tecellisinde Allah'›n s›fatlar›n› güçlü bir ﬂekilde hisseden ilim sahiplerinin Allah'tan
duyduklar› korku da ayn› oranda artar ve güçlenir. Nitekim, ilim sahiplerinin bu özelli¤i -daha önce de belirtti¤imiz gibiKuran'da ﬂöyle haber verilmiﬂtir:
...Kullar› içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek-korkar'. ﬁüphesiz Allah, üstün ve güçlü oland›r, ba¤›ﬂlayand›r. (Fat›r Suresi, 28)

‹lim sahipleri Kuran'da böyle üstün vas›flarla övülmüﬂlerdir. Bütün müminler de Kuran'da övülen bu ilim sahiplerinin
mertebesine yükselmeye çal›ﬂmal›d›rlar. Bunun için de, yaﬂad›klar› olaylar›, karﬂ›laﬂt›klar› varl›klar› birer iman hakikati olarak görüp de¤erlendirmeleri ve bunlar üzerinde tefekkür etmeleri gerekmektedir.
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‹man Hakikatleri, ‹nsan›n Düﬂünce Ufkunu Açar
‹man hakikatlerini ö¤renmek, bunlar›n üzerinde düﬂünmek, hikmet ve inceliklerini kavramak, insan›n düﬂünce ufkunu açmas› bak›m›ndan da çok önemlidir.
Günümüzde insanlar kalabal›k ﬂehirlerin bo¤ucu atmosferinde, tekdüze ve kal›plaﬂm›ﬂ bir hayat içinde yaﬂamakta,
Allah'›n her an her yerde yaratt›¤› iman hakikatlerini görememekte, görseler de üzerinden geçip gitmektedirler. Oysa iman
eden bir insan için herﬂey iman hakikatidir. Yeryüzündeki canl› cans›z bütün varl›klar›, evrendeki düzeni Allah'›n yaratt›¤›n›
bilen insan herﬂeyi buna göre de¤erlendirir. Örne¤in iman etmeyen insanlar da bir mümin için birer iman hakikatidir. Çünkü Allah Kuran'da böyle insanlar›n var olaca¤›n› bildirmiﬂtir.
Ayr›ca Allah'›n varl›¤› apaç›k iken bu insanlar›n iman etmiyor
olmas›, müminin Allah korkusunun artmas›na ve iman› için
Allah'a ﬂükretmesine vesile olur. ‹man hakikati olarak yaln›zca
a¤açlar›, çiçekleri ya da hayvanlar›n ﬂaﬂ›rt›c› özelliklerini düﬂünmez. Onun için Allah'›n yaratt›¤› kolayl›klar örne¤in taﬂ›ma
araçlar›, cep telefonu ya da bilgisayar› da birer iman hakikatidir. Bunlar›n da Allah'›n izniyle var oldu¤unu bilir ve iﬂlerini
kolaylaﬂt›rd›¤› için Allah'a ﬂükreder.
Etraf›m›zda kolayca rastlayabilece¤imiz gergin,
öfkeli, bezgin, düﬂüncesiz, kaba ve sayg›s›z davran›ﬂlar, herﬂeyi Allah'›n yaratt›¤›ndan habersiz olan
cahil insanlara aittir. Oysa herﬂeyi iman hakikati
olarak de¤erlendiren, bunlar üzerinde düﬂünen
bir insan, manevi aç›dan geliﬂir ve derinleﬂir.
Allah, bu manevi derinlik ve kavray›ﬂtan uzak
olan, sadece dar kal›plar ve basit mant›klar içinde dü-

Adnan Oktar
53

Güneﬂ ve Ay (belli) bir hesap
iledir. Bitki ve a¤aç (O'na)
secde etmektedirler.
(Rahman Suresi, 5-6)
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ﬂünen insanlara Kuran'da "Bedevi"leri örnek göstermiﬂtir. Bedeviler, Peygamberimiz dönemindeki ﬂehirli Araplara karﬂ›l›k,
göçebe hayat süren kabilelerdir. ﬁehirli Araplar edebiyat ve estetik kültürlerine sahipken, Bedeviler cahil, sert ve kaba tabiatl› bir toplumdur. Böyle bir tabiat dinin kavranmas› ve yaﬂanmas› için büyük bir engeldir. Onun için Allah Kuran'da Bedeviler için ﬂöyle buyurmuﬂtur:
Bedeviler inkâr ve nifak bak›m›ndan daha ﬂiddetlidir.
Allah'›n elçisine indirdi¤i s›n›rlar› bilmemeye de onlar daha
'yatk›n ve elveriﬂlidir.' Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 97)

"Bedevi karakteri", cehaleti, düﬂüncesizli¤i, kabal›¤› temsil
etmektedir. Bu karakteri tedavi etmek için insanlar›n, kültürlü,
derin düﬂünen, Allah'›n yaratmas›ndaki üstün sanat› ve hikmetleri kavrayabilen bir hale gelmek için çal›ﬂmalar› gerekir.
‹man hakikatlerini araﬂt›rmak, ö¤renmek, düﬂünmek ve yorumlamak ise Allah'›n bizden istedi¤i bu kültürün temelidir.
Bir ayette, Müslüman›n bu özelli¤i ﬂöyle tarif edilir:
Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler
ve göklerin ve yerin yarat›l›ﬂ› konusunda düﬂünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu boﬂuna yaratmad›n. Sen pek Yücesin, bizi ateﬂin azab›ndan koru." (Al-i ‹mran Suresi, 191)

Sonuç: ‹man Hakikatleri Allah'›n Rahmetine,
Cennetine ve Ahirette Yüksek Derecelere
Kavuﬂmaya Vesile Olur
‹man hakikatlerinin, insanlar›n Allah'› daha yak›ndan tan›yarak O'na iman etmelerine vesile oldu¤unu buraya kadar
çeﬂitli yönleriyle ele ald›k. Ayn› zamanda iman edenlerin iman-
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E¤er akl›n›z› kullanabiliyorsan›z,
O, do¤unun da, bat›n›n da ve bunlar aras›nda olan herﬂeyin de
Rabbidir... (ﬁuara Suresi, 28)
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lar›n› art›rd›¤›ndan, sars›lmaz bir
iman› kalplere yerleﬂtirdi¤inden,
Allah'› gere¤i gibi takdir etmeyi
sa¤lad›¤›ndan da bahsettik. ‹man
hakikatlerinin ö¤renilmesi ve tefekkür edilmesi sonucunda kazan›lan tüm bu vas›flar müminin
Allah korkusunun artmas›n›,
Allah'›n emir ve yasaklar›n› çok
daha ﬂevkli ve bilinçli bir ﬂekilde
yerine getirmesini sa¤lar. Dolay›s›yla, Allah'›n rahmetine kavuﬂmas›na vesile olurlar. Allah'›n
rahmeti bu dünyada hay›r, bereket, güzellik, akl›n artmas›, ilim
ve hikmet verilmesi, huzur, neﬂe
ve mutluluk verilmesi, nimet verilmesi gibi ihsanlard›r. Ahirette
ise ebedi Cehennem azab›ndan
kurtuluﬂ, sonsuz Cennet nimetlerine ve Allah'›n sürekli r›zas›na
kavuﬂmad›r.
‹man›n derecesine göre Cennette kavuﬂulan dereceler de
farkl› farkl›d›r. Bu nedenle iman
hakikatlerinde

derinleﬂerek,

Allah'›n sonsuz s›fatlar›na daha
yak›ndan ﬂahit olan ve bunun sonucunda kesin bilgiye dayal›
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(tahkiki), kat›ks›z ve üstün bir imana sahip olan müminlerin
Cennetteki makamlar› da Allah'›n izniyle ayn› oranda üstün
olur. (En do¤rusunu Allah bilir.)
‹man hakikatlerini inceleyen, ö¤renen müminler, sahip olduklar› derin tefekkürleri ve içleri titreyerek Allah'tan duyduklar› korku nedeniyle, Allah'›n izni ve dilemesiyle, cennetlerde
yüksek derecelerle ödüllendirileceklerdir:
Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah an›ld›¤› zaman yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okundu¤unda imanlar›n› artt›r›r ve yaln›zca Rablerine tevekkül ederler. Onlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar ve kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden infak ederler. ‹ﬂte gerçek mü'minler bunlard›r. Rableri Kat›nda
onlar için dereceler, ba¤›ﬂlanma ve üstün bir r›z›k vard›r. (Enfal Suresi, 2-4)

59

‹SLAM AL‹MLER‹N‹N ‹MAN
HAK‹KATLER‹N‹N ÖNEM‹
HAKKINDAK‹ DÜﬁÜNCELER‹

B

ize iman hakikatlerinin önemini gösteren, dahas›
bu hakikatlerin nas›l yorumlanmas› gerekti¤i konusunda bizi ayd›nlatan önemli bir kaynak da,
geçmiﬂteki ya da ça¤›m›zdaki ‹slam büyüklerinin
eserleridir. Kuran'a ve sünnete tam bir itaat içinde
yaﬂayan ve düﬂünen bu veli insanlar, iman hakikatlerinin araﬂt›r›lmas›na ve bunlar üzerinde tefekkür edilmesine büyük önem vermiﬂler, eserlerinde
de iman hakikatlerini her zaman ön plana ç›karm›ﬂlard›r. Bu bölümde baz› ‹slam alimlerinin eserlerinde yer alan iman hakikati örneklerine ve bu
konunun önemi hakk›ndaki düﬂüncelerine yer verilmiﬂtir.

‹mam Gazali
‹mam Gazali on birinci asr›n son yar›s› ile on
ikinci asr›n baﬂlar›nda yaﬂam›ﬂ Horasanl› bir ‹slam
alimidir. Yaﬂad›¤› dönemin en keskin zekalar›ndan
biri oldu¤u kabul edilmektedir. Devrinin müceddidi (Peygamberimizin hadislerinde bildirilen, her
yüzy›l baﬂ›nda dini hakikatleri devrin ihtiyac›na
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göre ders vermek üzere gönderilen büyük alim) olarak kabul
edilir. Geniﬂ ilmi, üstün zekas› ve güçlü muhakemesi ile ünü
yaln›zca ‹slam alemine de¤il bütün Bat› dünyas›na yay›lm›ﬂt›r.
‹mam Gazali, o dönemde özellikle Yunan felsefesinden etkilenerek Kuran d›ﬂ› inanç ve düﬂünceler öne süren baz› düﬂünürleri çok etkili bir biçimde çürütmüﬂ, bu gibi yan›lg›lara karﬂ›
iman› ayakta tutmuﬂtur.
Bu ünlü alim derslerinde ve sohbetlerinde iman hakikatlerine geniﬂ ve ayr›nt›l› olarak yer vermiﬂtir. Eserlerinde de her
konuda iman hakikatine rastlamak mümkündür. Eserlerinde
yer alan iman hakikatlerinden baz› örnekler ve iman hakikatlerinin önemi konusundaki baz› sözleri ﬂu ﬂekildedir:
Hiçbir hükümdar›n memleketini idaresi, göklerin ve yerin melekûtunu ve bu âlemin düzenini sa¤layan Allah-u Teâlâ'n›n tedbiri gibi düzenli de¤ildir. Allah-u Teâlâ'dan daha güzel, daha kâmil hiç kimse yoktur. O halde O'nu görmekten, O'na bakmaktan
daha lezzetli bir bak›ﬂ olabilir mi? Bundan anlaﬂ›lm›ﬂ oldu ki,
Allah-u Teâlâ'y› ve Kendisine ait s›rlar› bilmek, bütün bilgilerden daha lezzetlidir.
Kalbin Lezzeti Marifetullah't›r: Her âzân›n hoﬂland›¤›, zevk ve
lezzet ald›¤› ﬂeyler vard›r. Gözün lezzeti güzel ﬂeyleri görmek,
kula¤›n lezzeti istedi¤i ﬂeyleri duymak, ﬂehvetinki yemek-içmek, mukarenet, düﬂman›na galip gelmek gibi ﬂeylerdir. Kalbin
lezzeti ise herﬂeyin hakikat›n› bilmektir, bu da Marifetullaht›r.
Marifetullah yolunda ne kadar ilerlerse o nisbette lezzet al›r. Kâinat›n Hâlik'› ve mutasarr›f› olan Allah-u Teâlâ'n›n zât ve s›fat›na, esrar ve hikmetine, âsâr ve sanat›na, izzet ve kudretine taalluk eden marifetten daha lezzetli; O'na yak›n olmak, O'nu tan›mak ﬂeref ve saâdetinden daha büyük ne olabilir?1
Nutfeden yarat›lm›ﬂ olan insan Allah'›n ayetlerindendir... Önce-
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den halinin ne idi¤ini sonra ne oldu¤unu düﬂün! Acaba ins ve
cin biraraya gelseler nutfeden bir göz, yahut kulak, yahut ak›l,
yahut kudret, yahut ilim veya ruh yaratabilirler miydi? Ondan
kemik, damar, sinir, deri, k›l vesaire yapmaya muktedir olurlar
m›yd›? Bunlar bir tarafa Allah yaratt›ktan sonra insan›n keyfiyyet ve mahiyetini, varl›¤›n›n künhünü (bir ﬂeyin asl›, cevheri,
özü) anlamak isteselerdi bundan da aciz kal›rlard›...
Allah'›n lütuf ve keremine, o muazzam kudrete ve hikmete bak›n›z, insan› nas›l kucakl›yor. Ne derece hayreti mucibtir ki, duvarda bir resim veya güzel bir hat yahut nak›ﬂ gören kimse durur, hayranl›kla onlara bakar, sanatkar›n onlar› nas›l yapt›¤›n›
düﬂünür, yapt›¤› iﬂin ne kadar büyük bir sanat ve maharet oldu¤unu ifade eder de ﬂu muazzam kainata ve Allah'›n mahlukat›na bakt›¤› halde, onlar› ve Allah'›n sanat ve hikmetini düﬂünmekte gaflet eder.2
Güneﬂ, Ay, y›ld›zlar, bulut, ya¤mur, rüzgar ve tabiattaki bütün
kuvvetler, hep Allah-u Teala'n›n iradesinde, emrindedir. Katibin
elindeki kalem gibidir.3
Gökte nice y›ld›zlar vard›r ki, yerden yüzlerce defa büyüktürler.
Uzak olduklar›ndan nokta gibi görünüyorlar. Y›ld›zlar böyle
olunca, fele¤in yani göklerin büyüklü¤ü buradan anlaﬂ›l›r. Bütün bu y›ld›zlar, bu büyüklükleri ile senin gözünde gayet ufak
görünüyor. ‹ﬂte bu sebeple bunlar› yaratan›n azamet ve hakimiyetini anlayabilirsin.4
Y›ld›zlar›n çoklu¤una dikkat edin... Hareket ve dönmeleri, dönerken olan h›zlar› ayr› ayr›d›r. Kimi bir ayda, kimi bir senede,
kimi on iki senede, kimi otuz senede dönüp ço¤u da bu gruptand›r. Oradaki hayret edilecek bilgilerin sonu gelmez... Allah-u
Teala'n›n, bu k›sa dünya hayat›nda, bu hususta verdi¤i ilimleri
anlatmaya kalkarsak günlerce devam eder.5
Yüzünü gö¤e çevir, gökyüzünün y›ld›zlar›na, onlar›n do¤uﬂ ve
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Geceyi, gündüzü,
Güneﬂ'i ve Ay'› sizin
emrinize verdi; y›ld›zlar
da O'nun emriyle emre
haz›r k›l›nm›ﬂt›r.
ﬁüphesiz bunda, akl›n›
kullanabilen bir topluluk için ayetler vard›r.
(Nahl Suresi, 12)
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bat›ﬂlar›na, Güneﬂ ve Ay'›na, onlar›n sürekli olarak hiç ﬂaﬂ›rmadan do¤uﬂ ve bat›ﬂlar›ndaki farkl› durumlara, k›yamete kadar
devam edecek olan muntazam hareketlerine, bir saniye bile oynamayan seyirlerine ibretle bak! Y›ld›zlar›n çoklu¤unu, ﬂekil ve
renklerini düﬂün. Güneﬂ'in bir sene zarf›ndaki hareketine nazar
et. E¤er onun do¤uﬂ ve bat›ﬂ› olmasayd›, gece ve gündüz olmayacakt›. Do¤uﬂ ve bat›ﬂ›ndaki farkl›l›k olmasayd› mevsimler gelmeyecekti... Bunlar saymakla bitmez. Kainattaki her zerrenin nice hikmetleri vard›r. Alem bir ev ise, sema onun tavan›d›r.6

‹mam-› Azam Ebu Hanife
Ebu Hanife hazretleri, Hanefi Mezhebi'nin kurucusudur.
Yaﬂad›¤› dönemde Müslümanlar aras›nda "‹mam-› Azam" yani
"En Büyük ‹mam" lakab›yla tan›nm›ﬂt›r. Müslümanlara imaml›k etmiﬂ, ‹slam'› tebli¤ etmek ve Allah'›n hükümlerini insanlara aç›klamak için hayat› boyunca mücadele etmiﬂtir. ‹mam-›
Azam'›n, Allah'›n varl›¤›n› ispat ve tebli¤de kulland›¤› en
önemli yöntem ise iman hakikatleri olmuﬂtur. Bu büyük imam›n iman hakikatlerine verdi¤i öneme bir örnek olarak kendisinin aﬂa¤›da aktard›¤›m›z, ateist (dehri-tabiatç›, materyalist)
bir kimseyle olan diyalo¤u ibret vericidir:
...
Ba¤dat'›n karﬂ› sahilinde oturan Ebu Hanife'nin tart›ﬂma saatinde yerini almam›ﬂ olmas›, "dehri"nin ve kalabal›¤›n zihninde de¤iﬂik sorular›n ﬂekillenmesine neden olur. Herkes merak içindedir... "Neden gelmedi? Gelmeyecek mi? Korktu mu? Delil mi bulamad›? vb. sorular.! ‹mam Azam, belirlenen saatten bir müddet
sonra gelir. Dehri, son derece moral kazanm›ﬂ, küfür ve gururu
daha da artm›ﬂt›r...
Ebu Hanife, özür dileyerek gecikmesinin sebebini anlatmaya
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baﬂlar: Karﬂ› sahilden bu tarafa gelebilmek için bir vas›ta bulamad›m. Beklemeye baﬂlad›m. Belki bir kay›k veya sal gelir de,
onunla giderim diye düﬂünüyordum. O esnada a¤açlar›n birdenbire devrildi¤ini gördüm. Devrilen a¤açlar›n kendili¤inden
kereste, kerestelerin kendili¤inden kay›k oldu¤una ﬂahit oldum.
Yine kendili¤inden bir kürek ve yelkenin vücud buldu¤unu gördüm. Sizlere karﬂ› daha fazla mahcub düﬂmeyece¤imden sevinerek, kay›¤a atlad›m. Kay›k kendili¤inden beni buraya getirdi...
Dehri (Allah'a inanmayan tart›ﬂmac›) ve dinleyenler bu sözlere
bir mana veremezler. Tabiatç›l›¤› savunan, herﬂeyi tabiat›n var
etti¤ini iddia eden tart›ﬂmac›, böyle bir olay›n, anlat›ld›¤› tarzda
gerçekleﬂmesinin mümkün olmad›¤›n› söyler.
Büyük ‹mam'›n bekledi¤i de sanki budur...
Tebbessüm ederek ﬂöyle der: "Bir küçük kay›¤›n bile kendili¤inden, yap›c›s› ve sanatkar› olmadan meydana gelebilece¤ini
kabul etmedi¤iniz halde, nas›l oluyor da, bu muazzam kainat›n bir yap›c›s›, bir yarat›c›s› olmadan kendili¤inden vücud
buldu¤una inan›yorsunuz? Kainat kainat›n de¤il, Allah'›n
eseridir. Bütün bunca belgeler ortada iken, Allah'›n varl›¤› ile ilgili bir tart›ﬂma ve münazara baﬂlatmak gereksizdir.7

Abdülkadir Geylani
11. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olan Abdülkadir Geylani
de di¤er ‹slam alimleri gibi iman hakikatlerine büyük
önem vermiﬂtir. Eserlerinde insanlar› Allah'›n delilleri üzerinde düﬂünmeye ça¤›rm›ﬂt›r. "‹lahi Arma¤an"
adl› eserinde iman hakikatlerine verdi¤i önemi gösteren baz› ifadeleri ﬂöyledir:
Ey Evlad! Kainat›n her zerresinde Allah'›n güzel sanat› vard›r. Bu güzel sanatlar›n her biri Hakk'a vard›ran de-
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Denizi de sizin emrinize veren O'dur,
ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs-eﬂyalar› ç›karmaktas›n›z. Gemilerin onda (sular›) yara
yara ak›p gitti¤ini görüyorsun. (Bütün
bunlar) O'nun fazl›ndan araman›z ve
ﬂükretmeniz içindir.
(Nahl Suresi, 14)
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lillerdir. Bu delillere yap›ﬂan herkes Hakk'a varabilir. Derin
düﬂüncelere dal. Düﬂüncen derinlere kök sald›kça yükselirsin
ve yücelirsin..8

Bediüzzaman Said Nursi
Geçti¤imiz Hicri yüzy›l›n müceddidi say›lan büyük alim
Bediüzzaman Said Nursi de, bir Kuran tefsiri say›lan Risale-i
Nur külliyat›nda iman hakikatlerinin öneminden pek çok yerde bahsetmektedir:
Bir saray, yüzler kapal› kap›lar› var. Bir tek kap› aç›lmas›yla o saraya girilebilir, öteki kap›lar da aç›l›r. E¤er bütün kap›lar aç›k olsa, bir iki tanesi kapansa, o saraya girilemeyece¤i söylenemez.
‹ﬂte, hakaik-i imaniye (iman hakikatleri) o sarayd›r. Her bir
delil, bir anahtard›r; ispat ediyor, kap›y› aç›yor. Bir tek kap›n›n
kapal› kalmas›yla o hakaik-i imaniyeden vazgeçilmez ve inkâr
edilemez. ﬁeytan ise, baz› esbaba (sebeplere) binaen, ya gaflet
veya cehalet vas›tas›yla kapal› kalm›ﬂ olan bir kap›y› gösterir; ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor (siliyor). "‹ﬂte bu
saraya girilmez. Belki saray de¤ildir, içinde bir ﬂey yoktur" der,
kand›r›r.9

Bediüzzaman Mektubat isimli eserinde ise özellikle günümüzde iman hakikatlerine sar›lman›n önemi üzerinde durmuﬂ,
geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ pek çok ‹slam aliminin, e¤er bu dönemde yaﬂasalar, en çok üzerinde duracaklar› konunun da iman hakikatlerini ö¤retmek yoluyla insanlar›n iman›n› kurtarmak olaca¤›n›
söylemiﬂtir:
Silsile-i Nakﬂî'nin kahraman› ve bir güneﬂi olan ‹mâm-› Rabbânî
(R.A) Mektubât'›nda demiﬂ ki: "Hakaik-i îmaniyeden (iman hakikatlerinden) bir mes'elenin inkiﬂaf›n› (meydana ç›kmas›n›), bin-
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... Biz gökten su indirdik, böylelikle
orada her güzel olan
çiftten bir bitki
bitirdik.
(Lokman Suresi, 10)
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ler ezvak (zevkler) ve mevacid (vecd halleri) ve keramata (kerametlere) tercih ederim." Hem demiﬂ ki: "Bütün tarîklerin (yollar›n) nokta-i müntehas› (son noktas›), hakaik-i îmaniyenin vuzuh (aç›lmas›) ve inkiﬂaf›d›r (meydana ç›kmas›d›r)."... Öyle ise
tarîk-› Nakﬂî'nin üç perdesi var: Birisi ve en birincisi ve en büyü¤ü: Do¤rudan do¤ruya hakaik-i îmaniyeye (iman hakikatlerine)
hizmettir ki, ‹mâm-› Rabbânî de (R.A.) âhir zaman›nda (son döneminde) ona sülûk etmiﬂtir (o yolu takip etmiﬂtir)...
Mâdem hakikat böyledir; ben tahmin ediyorum ki: E¤er ﬁeyh
Abdülkadir-i Geylânî (R.A.) ve ﬁâh-› Nakﬂibend (R.A.) ve ‹mâm› Rabbânî (R.A.) gibi zâtlar bu zamanda olsayd›lar, bütün himmetlerini, hakaik-i îmaniyenin (iman hakikatlerinin) ve akaid-i
‹slâmiye'nin (‹slam esaslar›n›n) takviyesine sarf edeceklerdi.
Çünki saadet-i ebediyenin medar› onlard›r. Onlarda kusur edilse, ﬂekavet-i ebediyeye (ebedi s›k›nt›ya, belaya) sebebiyet verir...10

Di¤er yaz›lar›nda da Üstad Bediüzzaman, iman hakikatlerinin öneminden ﬂöyle bahsetmektedir:
Bu zamanda iman hakikatlerinin birinci maksat, birinci vazife, as›l amaç olmas› gerekir. Bunun d›ﬂ›ndaki ﬂeyler ikinci,
üçüncü, dördüncü derecede kal›r. Risale-i Nur'la onlara hizmet
etmek en birinci görev, merak konusu ve as›l amaç olmal›d›r...
Risale-i Nur çerçevesi d›ﬂ›nda bulunan alimler belki de veliler
bu siyasi ve toplumsal hayat›n ba¤lar› sebebiyle iman hakikatlerinin önemini ikinci, üçüncü derecede b›rak›p, o ak›mlar›n etkisine maruz kalarak, kendi ile ayn› fikri paylaﬂan münaf›klar› bile sever hale geldi... Hem Risale-i Nur'un gerçek talebeleri ölümsüz elmaslar seviyesinde olan iman hakikatlerini anlatma vazifesi içinde iken zalimlerin satranç oyunlar›na benzer konularla ilgilenecek onlar›n kutsal vazifelerini sekteye u¤ratmamak ve
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anlay›ﬂlar›n› kar›ﬂt›rmamak gerekir diye düﬂünüyorum. (Orjinalinden Türkçeleﬂtirilerek al›nm›ﬂt›r.)11

Ayr›ca Bediüzzaman'›n hayat›yla ilgili bir yaz›da onun
iman hakikatlerine verdi¤i önem ﬂöyle ifade edilmektedir:
Bediüzzaman'a göre temel mesele; insan›n kendisini, di¤er varl›klar›, kainat› ve hemcinslerini iman ekseninde alg›lamas›d›r.
En önemli görev bunu sa¤lamakt›r... Teﬂhisini bu ﬂekilde koyan
Bediüzzaman, tedavi metodunu da geliﬂtirdi: "Tahkiki iman" geliﬂtirdi¤i metodun özü ve özetiydi. S›ra "tahkiki iman" ekseninde geliﬂip ça¤›n teknolojisiyle zenginleﬂecek insanlar yetiﬂtirmeye gelmiﬂti. Bunun da yolu e¤itimden geçerdi.12

Bediüzzaman Tabiat Risalesi isimli eserinde de iman hakikatleri konusuna çok yo¤un bir biçimde yer vermiﬂtir. Barla Lahikas›'nda ise, Risale-i Nur'un en önemli özelliklerinden birinin
iman hakikatlerini tefekkür ettirerek, "maddiyyun ve tabiyyun"
(maddeci ve tabiatç›) fikir ak›mlar›n› susturmak oldu¤unu
aç›klam›ﬂt›r:
Risale-i Nur, Kur'an-› Hakîm'in bir mu'cize-i maneviyesi ve bu
zaman›n dinsizli¤ine karﬂ› manevî atom bombas› olarak solculuk cereyanlar›n›n maneviyat-› kalbiyeyi tahribine mukabil, maneviyat-› kalbiyeyi tamir edip ferden ferda (fert fert) iman-› tahkikîden gelen muazzam bir kuvvet ve kudrete istinad›, okuyucular›n kalblerine kazand›r›yor. Ve bu vazifeyi de yine mukaddes Kur'an›m›z›n ilham ve irﬂad›yla ve dersiyle îfa ediyor. Tefekkür-ü imanî dersiyle tabiiyyun ve maddiyyunun bo¤uldu¤u
ayn› mes'elelerde tevhid nurunu gösteriyor; iman hakikatlerini
madde âleminden temsiller ve deliller göstererek izah ediyor.
Liselerde, üniversitelerde okutulan ilim ve fenlerin ayn› mes'elelerinde iman hakikatlerinin isbat›n› güneﬂ zuhurunda gösteriyor. Bu gibi çok cihetlerle Risale-i Nur, bu zamanda ehl-i iman ve
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‹ki deniz bir de¤ildir.
ﬁu, tatl›, susuzlu¤u
keser ve içimi kolay;
ﬂu da, tuzlu ve ac›d›r.
Ancak her birinden
taze et yersiniz...
(Fat›r Suresi, 12)
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‹slâm için ön plânda ele al›nmas› îcab eden, ehl-i iman elinde
manevî elmas bir k›l›nçt›r. Asr›n idrakine, zaman›n tefehhümüne (fark›na varmak), anlay›ﬂ›na hitab eden, ihtiyaca en muvaf›k
tarz› gösteren, ders veren ve do¤rudan do¤ruya feyz ve ilham
tarîk›yla (yoluyla) âyetlerin y›ld›zlar›ndan gelen ders-i
Kur'anî'dir, küllî Marifetullah bürhanlar›d›r (delilleridir).13

Üstad, di¤er baz› eserlerinde de, kainat›n ve canl›lar›n yarat›l›ﬂ›ndaki iman delillerine dikkat çekmiﬂ, var olan herﬂeyin
Allah'›n üstün kudretini sergileyen birer delil oldu¤unu söylemiﬂtir. Bediüzzaman'›n iman hakikatleriyle ilgili di¤er baz› ifadeleri ﬂöyledir:
Ey zevk ve lezzete mübtela insan! Ben yetmiﬂ yaﬂ›mda binler tecrübelerle ve hüccetlerle (delillerle) ve hâdiselerle aynelyakîn bildim ki: Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yaln›z imandad›r ve iman hakikatleri dairesinde
bulunur. Yoksa dünyevî bir lezzette çok elemler var.14
Her bir kelimesi bir kitab› ve her bir harfi bir sat›r› içerisinde tutan bir kitab›n, katipsiz vücudu (ortaya ç›kmas›) mümkün de¤ildir. Kainat kitab› da Nakkaﬂ-› Ezelinin vücub-u vücuduna (var
olmas›na) ba¤l›d›r.15
Kainatta hiçbir ziﬂuur (ﬂuur sahibi), kainat›n bütün eczas› kadar
ﬂahidleri bulunan Hal›k-› Zülcelali inkar edemez... Etse, bütün kainat onu tekzip edece¤i için susar, lakayd kal›r.16
Adi bir muntazam makine, intizam ve mizanl› heyetiyle ﬂeksiz, bir mahir ve dikkatli ustay› gösterdi¤i gibi; kainat› dolduran hadsiz zihayat (canl›) makineler de, her birisi binbir
mücizat-› ilmiyeyi (ilmi
mucizeleri) gösteri-
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yorlar. Elbette y›ld›z böce¤inin ›ﬂ›¤›na nisbeten güneﬂin ziyas›
(›ﬂ›¤›) derecesinde ilmin cilveleri ile o zihayatlar, usta ve sermedi (ebedi) sanatkarlar›n›n vücub-u vücuduna (var olmas›na) ve
mabudiyetine pek parlak ﬂehadet ederler.17
Madem muntazam bir fiil failsiz olmaz. Manidar bir kitap katipsiz olmaz. Sanatl› bir nak›ﬂ nakkaﬂs›z olmaz... Elbette ﬂu kainat›
dolduran ef'al-i hakimanenin (hükmeden iﬂlerin) bir faili ve yeryüzünün mevsim bemevsim tazelenen hayret-feza nukuﬂlar›n›n
(hayret veren nak›ﬂlar), manidar mektubat›n›n bir katibi, bir
nakkaﬂ› vard›r.18
Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, külli muarrif (tercüman)
var. Birisi: ﬂu kitab-› kainatt›r. Birisi: ﬂu kitab-› kebirin ayet-i kübras› olan Hatemü'l-Enbiya Aleyhissalatü vesselamd›r. Birisi de
Kuran-› Azimüﬂﬂan'd›r.19
Baﬂ›n› kald›r, gözünü aç! ﬁu kainat kitab-› kebirine bir bak; göreceksin ki; o kainat hey'et-i mecmuas› üstünde, büyüklü¤ü nisbetinde bir vuzuh (netlik) ile hatem-i vahdeti (Tekli¤in mührünü)
gösteriyor.20
Bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar; hikmet-i Rabbaniyetin
birer mucizesi, sanat-› ‹lahiyenin birer harikas›, rahmet-i ‹lahiyenin birer hediyesi, vahdet-i ‹lahiyenin birer bürhan-› maddisi
(maddeye ait delili), ahirette eltaf-› ‹lahiyenin (‹lahi lütuflar›n)
birer müjdecisi, kudretinin ihatas›na (tam kavranmas›na) ve ilminin ﬂümulüne (kaplamas›na) birer ﬂahid-i sad›k (do¤ru,
dürüst) olduklar› gibi; ﬂunlar, alem-i kesretin aktar›nda ve ﬂu
a¤aç gibi tekessür etmiﬂ (ço¤alm›ﬂ) bir nevi alemin etraf›nda,
vahdet ayineleridirler. Enzar› kesretten vahdete (bak›ﬂlar› çokluktan tekli¤e) çeviriyorlar.21
E¤er akl›n evhamda bo¤ulmam›ﬂ ise anlars›n ki; bir kelime-i
kudreti, mesela balar›s›n›, ekser eﬂyaya bir nevi küçük fihriste
yapmak; ve bir sahifede, mesela insanda, ﬂu kitab-› kainat›n ek-
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ser (daha çok) meselelerini yazmak; hem bir noktada, mesela küçücük incir çekirde¤inde, koca incir a¤ac›n›n program›n› derc etmek (içine almak) ve bir harfte mesela kalb-i beﬂerde, ﬂu alem-i
kebirin safahat›nda (safhalar›nda) tecelli ve ihata eden (içine
alan, kuﬂatan) bütün esmas›n›n asar›n› (eserlerini, izlerini) göstermek ve bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i haf›za-i insaniyede bir kütüphane kadar yaz› yazd›rmak ve bütün
hadisat-› kevniyenin (varl›kla ilgili olaylar›n) mufassal fihristesini (izahl›, geniﬂ malumatl› fihristini) derc etmek (içine almak), elbette ve elbette Hal›k-› Küll-i ﬁey'e has ve bu kainat›n Rabb-i
Zülcelali'ne mahsus bir hatemdir (mühürdür).22

Mehmed Zahid Kotku
Mehmed Zahid Kotku, 1897-1980 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂt›r. Yaﬂad›¤› süre zarf›nda hikmetli sözleri, dersleri ve Kurani
hizmetiyle insanlara mürﬂid olmuﬂtur. Kuran'› kendine rehber
edinerek, insanlara aç›klamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹nsanlara Allah'›n
varl›¤›n›n kesin delilleri olan iman hakikatlerini anlatm›ﬂt›r.
Eserlerindeki iman hakikati örnekleri ve iman hakikatlerinin

Harun Yahya
74

önemi hakk›ndaki sözlerinden baz›lar› ﬂöyledir:
Düﬂünen bir kavim için Hak Teala'n›n varl›¤› ve birli¤i hakk›nda, yerlerin ve göklerin tefekküründe say›s›z ibretler ve alametler vard›r. Binaenaleyh, tekrar tekrar yerlere ve göklere bakmak
ve onlardan ibret ve hisse alman›n, Cenab-› Hakk'a dönmeye
vesile olaca¤›nda hiç ﬂüphe yoktur.23
Hakk'›n mahlukatlar›n› yerde, gökte, denizde, havada olanlar›n›n cins ve miktar›n› bilebilir miyiz? Bunun miktar›n› ancak yaratan›m›z yüce Allah'tan baﬂka kimse bilemez. Hele o mikrop
diye bizleri çok korkutan ve gözle görülemeyecek kadar
ufac›k ve lakin insanlar›n hatta hayvanlar›n ve hatta
meyvalar›m›z›n can›na okuyan ve bir türlü de hakk›ndan gelemedi¤imiz yarat›klar, Allah-u Teala'n›n
varl›k ve birli¤ini ispata yetmez mi? O ufac›k mahluk, nas›l oluyor da koskocaman adam› bir anda
yerlere serip, nihayet ölüme kadar sürüklüyor. Elbette düﬂünen insan için bunda çok ibret vard›r.24

Görüldü¤ü gibi ‹slam alimleri her devirde iman
hakikatlerini, tebli¤lerinde en ön planda kullanm›ﬂlard›r. Eserlerindeki ifadelerinden de anlaﬂ›ld›¤› gibi ‹slam alimleri iman
hakikatleri üzerinde ciddi ve derin tefekkür sahibidirler. Bu tefekkürlerini di¤er insanlara da anlatarak, onlar›, Allah'›n varl›¤›n›n delillerini kavramaya, Allah'›n s›fatlar› üzerinde düﬂünmeye ça¤›rm›ﬂlard›r.
Onlar›n bu tefekkür yöntemi bize örnek olmal› ve modern
ça¤›n bize sundu¤u tüm bilimsel ve teknolojik imkanlar› kullanarak iman hakikatlerini daha iyi ö¤renmeli, araﬂt›rmal› ve yorumlamal›y›z.
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Ve O, yeri yay›p uzatan, onda sars›lmaz-da¤lar
ve ›rmaklar k›land›r. Orada ürünlerin her
birinden ikiﬂer çift yaratm›ﬂt›r; geceyi gündüze
bürümektedir. ﬁüphesiz bunlarda düﬂünen bir
topluluk için gerçekten ayetler vard›r.
(Ra'd Suresi, 3)
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ÇA⁄IN ALDATMACASINA
KARﬁI EN ETK‹L‹ ÇÖZÜM:
‹MAN HAK‹KATLER‹
çinde yaﬂad›¤›m›z dönem geçmiﬂ dönemlere k›yas-

‹

la, Allah'a isyan›n, dine baﬂkald›r›n›n en üst düzeye
ulaﬂt›¤›, geniﬂ kitlelere yay›ld›¤›, hatta Allah'›n varl›¤›n›n ve yarat›l›ﬂ gerçe¤inin aç›kça inkar edildi¤i
bir dönemdir.
19. yüzy›la dek, gerek Bat›'da gerekse Do¤u'da,
dinsizlik ve ateizm, yaln›zca belli marjinal kimseler
ya da gruplar taraf›ndan savunulmaktayd›. 19. yüzy›ldan itibaren ise, bu düﬂünceleri geniﬂ halk kitlelerine empoze etmeye yönelik sistemli ve planl› bir
propaganda baﬂlad›. Halen devam eden bu propaganday› yürütenler, materyalist ideolojiyi ve dünya
görüﬂünü savunan çevrelerdir. Söz konusu çevreler
taraf›ndan yönetilen ve yönlendirilen ateizm propagandas›, geliﬂen bilim ve teknolojinin medya ve di¤er iletiﬂim araçlar›n› da yayg›n kullan›ma sokmas›yla toplumun en ücra köﬂelerine kadar girebilmiﬂtir.
Günümüzün bu en büyük aldatmacas›na karﬂ›
en etkili çözüm, insanlara iman hakikatlerinin anlat›lmas›d›r. Bunu görmek için önce materyalist düﬂüncenin ve evrim teorisinin iddialar›na k›saca göz
atal›m.
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Asr›n Fitnesi: "Materyalist Düﬂünce-Evrim Teorisi"
Günümüzde, Allah'›n varl›¤›na ve yarat›l›ﬂ gerçe¤ine karﬂ› savaﬂ açm›ﬂ en büyük ve en geniﬂ çapl› fikir ak›m›, materyalist felsefedir. Bu felsefenin kendisine dayanak ald›¤› sözde bilimsel temel ise "evrim teorisi"dir. Hiçbir bilimsel ve mant›ksal
delile dayanmad›¤›, tamamen ak›l ve bilim d›ﬂ› oldu¤u halde,
çeﬂitli propaganda, sahtekarl›k ve aldatmaca yöntemleriyle bu
safsata, dünya çap›nda belirli materyalist odaklar taraf›ndan
kitlelere empoze edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bugün dünyada insanlar›n Allah'a olan inançlar›n› yok eden, onlar› ateist yapan
tek önemli fikir ak›m› evrim teorisi, di¤er ad›yla Darwinizm'dir.
Ünlü ateist evrimci Prof. Richard Dawkins, "Darwin'den
önce ateist olmak bilimsel olarak mümkün de¤ildi, Darwin bize bu
ﬂans› verdi" diyerek konuyu özetlemektedir.
Bugün evrim teorisinin, gerek bas›n gerekse televizyon yoluyla hemen hemen girmedi¤i hiçbir ev, bu teoriyi duymayan
hiç kimse yok gibidir. Bu durum, bütün Bat› dünyas› için geçerli oldu¤u gibi ülkemiz ve hatta di¤er tüm Müslüman ülkeler
için de geçerlidir. Öyle ki ders kitaplar›na bile sokulmuﬂ olan
bu teori, say›s›z yalan ve göz boyamayla daha çocuk yaﬂlardan
itibaren insanlara telkin edilmekte, tesadüfler sonucunda meydana geldikleri, maymundan türedikleri gibi safsatalarla insanlar yan›lt›lmaktad›r. ‹lkokullardan üniversitelere kadar bu evrimci yalanlarla toplumun beyni y›kanmaktad›r.
Peygamberimizin, "Hiçbir taraf›n ondan mahfuz kalmayaca¤› bir fitne zuhur edecek, bu fitne kald›¤› yerden hemen
baﬂka bir tarafa yay›lacak..."25 hadisi bu duruma iﬂaret ediyor
olabilir. Gerçekten de evrim teorisinin safsatalar›, günümüz ile-
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tiﬂim teknolojisinin sundu¤u imkanlarla (bas›n, yay›n, internet,
uydu iletiﬂimi, vs...) bu kadar yayg›n hale gelmiﬂtir. Bugüne kadar Allah'›n varl›¤›na, yarat›l›ﬂa ve dine karﬂ› savaﬂ açm›ﬂ, dünya çap›nda bu kadar yayg›nlaﬂm›ﬂ bir baﬂka inkarc› fikir sistemi belki de hiç görülmemiﬂtir.
Tüm bu nedenlerden dolay›, günümüzde iman›n karﬂ›s›ndaki en büyük düﬂman›n Darwinizm ve Darwinizm'den teﬂvik
gören ideolojiler oldu¤u aç›kça görülmektedir. Konu biraz detayl› olarak incelendi¤inde, Darwinizm'in asl›nda, toplumda
hakim olan din ve ahlak d›ﬂ› kültürün en büyük kayna¤› oldu¤u görülür. Bugün Müslümanlara yap›lan bask›lar›n, inançs›zl›¤›n, ç›¤ gibi büyüyen ahlaks›zl›¤›n, toplumsal dejenerasyonun kökeninde de, fikri planda Darwinizm yatmaktad›r.

Çarp›k De¤er Yarg›lar›n›n Kökeni: "Darwinizm"
Evrim teorisi, "canl›lar tesadüfler sonucunda ve yaﬂam
mücadelesi sayesinde evrimleﬂirler" safsatas›n› savunur. Dolay›s›yla Darwinizm'in insana verdi¤i en önemli telkin, "kimseye
karﬂ› sorumlu de¤ilsin, hayat›n› tesadüflere borçlusun, yaﬂamak için mücadele etmen, gerekirse di¤erlerini ezmen gerekir,
bu dünya çat›ﬂma ve menfaat dünyas›d›r" telkinidir. "Do¤al seleksiyon", "yaﬂam mücadelesi", "güçlülerin hayatta kalmas›" gibi biyolojik Darwinist kavramlar›n verdi¤i toplumsal mesaj, iﬂte bu telkindir.
Darwinizm'in bu telkininin ne kadar etkili oldu¤unu görmek için, toplumun de¤er yarg›lar›n› gözlemlemek yeterlidir.
Günümüz toplumlar›na bakt›¤›m›zda, insanlar›n ço¤unun sadece dünyadaki yaﬂamlar›n› sürdürmek, iyi bir meslek edinmek, mal-mülk ve para kazanmak, e¤lenmek ve böylece "ya-
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ﬂam mücadelesinde galip gelmek" için yaﬂad›klar›n› görürüz.
Özellikle de gençlerin aras›nda lüks ev ve arabalara sahip olmak, s›n›rs›z harcamalar yapmak en büyük idealler halini alm›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂ içindeki insanlar niçin var olduklar›n› sorgulamaz, Allah'›n varl›¤›n› hiç düﬂünmezler. Sanki hiç yarat›lmam›ﬂlar gibi, sanki kendilerini yaratm›ﬂ olan Allah'a karﬂ› hiçbir
sorumluluklar› yokmuﬂ gibi yaﬂarlar. Bu insanlar›n ço¤unun
belki evrim teorisinin iddialar›ndan, Darwin'in fikirlerinden
haberi bile yoktur. Ama hayata, belirli odaklar›n empoze etti¤i
Darwinist bir mant›kla bakmaktad›rlar.
‹ﬂte bunun nedeni, "gizli Darwinizm telkini"dir. Darwinizm, ad› öyle ifade edilmese de, belirli çevrelerin telkinleri nedeniyle toplumun geneline hakim olan bir ahlak anlay›ﬂ› durumuna gelmiﬂtir.
Bu ahlak anlay›ﬂ›, insanlara bencil, menfaatperest, ac›mas›z ve zalim olmay› ö¤ütlemekte; ﬂefkat, merhamet, fedakarl›k,
tevazu gibi meziyetleri ise yok etmekte, bunu da "hayat›n kurallar›"n›n bir gere¤i gibi göstermektedir. Böyle zalim bir anlay›ﬂ›n tüm dünyaya y›k›m getirece¤i aﬂikard›r.
Bu sapk›n ahlak anlay›ﬂ›n›n etkisi alt›na girmiﬂ olanlar,
Darwinizm'i bilimsel bir gerçek sanmakta,
ona körü körüne inanmaktad›rlar. Gerçek
dini ise "halk kesimlerinin sa-
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ﬁimdi ekmekte oldu¤unuz
(tohum)u gördünüz mü?
Onu sizler mi bitiriyorsunuz,
yoksa bitiren Biz miyiz?
(Vak›a Suresi, 63-64)
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hip oldu¤u geleneksel bir inanç" olarak görmektedirler. Nitekim Kuran'da inkarc›lara "Rabbiniz ne indirdi?" dendi¤inde,
onlar›n "eskilerin masallar›" (Nahl Suresi, 24) diye cevap verdikleri bildirilmektedir.
Oysa gerçek din yani ‹slam, gelenekle hiçbir ilgisi olmayan, apaç›k ve mutlak bir gerçektir. ‹nsan›n, kendini yaratana
Allah'a dönüp-yönelmesidir. Ama Darwinizm'le aldat›lan ya
da bu dinin etkisi alt›nda olan kiﬂiler bu gerçe¤i kavrayamayacak kadar ﬂuursuzlaﬂm›ﬂt›r. Bu bat›l dinin ortadan kald›r›lmas›,
toplumun üzerindeki gaflet perdesinin aralanmas› için, Darwinizm'in ve materyalist felsefenin ilmi yöntemlerle y›k›lmas› zorunludur. ‹ﬂte iman hakikatlerinin önemi de bu noktada ortaya
ç›kar.

En Etkin Yöntem: "‹man Hakikatleri"
Dünya üzerindeki, insan dahil her canl›n›n varl›¤›n› tesadüflere ba¤layan evrim teorisine karﬂ›, tüm evreni yaratan›n ve
herﬂeyi kontrolünde tutan›n Allah oldu¤unun delilleri olan
iman hakikatlerini ö¤renmek, anlatmak ve insanlara aktarmak
en etkin çözümdür. Çünkü, iman hakikatleri, evrimcilerin "tesadüf" mant›¤›na dayal› teorilerini tamamen yok ederek, ortada bir yarat›l›ﬂ oldu¤unu göstermekte, Allah'›n üstün ve eﬂsiz
yaratmas›n› gözler önüne sermektedir.
Örne¤in; iman hakikatlerinden biri olan göz, "gözleri düﬂünmek beni bu teoriden so¤uttu" diyen Darwin'den beri evrimcileri ç›kmaza sürükleyen yarat›l›ﬂ delillerinden biridir. Gözün yap›s› ve iﬂlevleri incelendi¤inde evrimcilerin bu kaç›ﬂlar›n›n sebebi daha iyi anlaﬂ›l›r. Göz birçok farkl› organel ve bölümden oluﬂmuﬂ karmaﬂ›k bir yap›ya sahiptir. Hayret uyand›-
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racak derecede ayr›nt›l› ve kompleks iﬂlevleri vard›r. Bunlar›n
tümü gözü oluﬂturan farkl› organel ve bölümlerin uyum içinde
çal›ﬂmalar› sonucunda gerçekleﬂir. Parçalardan birinin bile olmamas› gözün görevini yapamamas› demektir. Bu da evrim
aç›s›ndan içinden ç›k›lmaz bir noktad›r. Çünkü evrim, mevcut
bütün organlar›n zaman içinde kendi kendilerine oluﬂtu¤unu
öne sürer. Gözün, ancak bütün organelleriyle eksiksiz ve kusursuz bir ﬂekilde ayn› anda var olmas›n›n zorunlulu¤u da
böyle tesadüflere dayal› bir sürecin hiçbir zaman olamayaca¤›
anlam›na gelir.
Gözyaﬂ› salg›lamayan bir göz, çok k›sa bir sürede kurur ve
kör olur. Dahas› gözyaﬂ›, antiseptik özelli¤i ile, gözü mikroplara karﬂ› korur. Evrimciler, gözyaﬂ› olmadan birkaç saat içinde
kuruyan gözün, sözde evrim süreci içinde, gözyaﬂ› bezleri oluﬂana kadar milyonlarca y›l nas›l dayand›¤› sorusunu ak›llar›na
bile getirmek istemezler. Kald› ki gözün görevini yapabilmesi
için, bütün organ ve sistemleriyle mevcut olan bir beden d›ﬂ›nda, kornea, konjonktiva, iris, göz bebe¤i, göz merce¤i, retina,
koroid, göz kaslar›, göz kapaklar› gibi doku ve organellere ihtiyaç vard›r. Bundan baﬂka göz ve beyin ba¤lant›s›n› sa¤layan
muhteﬂem bir sinir a¤› ve beyinde bulunan son derece kompleks görme alan› olmadan görmemiz mümkün de¤ildir. Bütün
bu say›lanlar, tesadüfen hiçbir ﬂekilde oluﬂamayacak kadar
özel ve kompleks yap›lara sahiptirler.
Bu organellerden herhangi biri, örne¤in göz merce¤i olmasa göz hiçbir iﬂe yaramaz. Dahas› göz merce¤i ile göz bebe¤inin
yerleri de¤iﬂmiﬂ olsa, göz yine görevini yerine getiremez. K›saca gözün yap›s› çok özel bir planlaman›n eseridir. Bir tekinin bile tesadüfler sonucunda kendi kendine oluﬂmas› imkans›z olan
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Canl› bir doku olan
gözümüzün camdan
daha net bir görüntüyü
bize sunmas›n› sa¤layan yüce Allah't›r.

bu organel ve katmanlar›n, belirli bir plan ve uyum içinde ayn›
anda, ayn› yerde bulunmalar›n›n
ancak tek bir geçerli ve mant›kl› aç›klamas› vard›r. Gözü oluﬂturan tüm organelleri sonsuz bir akla ve güce sahip olan Allah yaratm›ﬂt›r.
‹ﬂte bu iman hakikati örne¤inde de aç›kça görüldü¤ü gibi,
bir tek gözün bile tesadüfen oluﬂmas› mümkün de¤ilken, canl›lar›n tesadüfen oluﬂmas› söz konusu bile de¤ildir. Darwinizm'in ne kadar uydurma ve saçma düﬂünceler üzerine kurulu bir teori oldu¤u ortadad›r.
Aç›kt›r ki Darwinizm, bat›l inan›ﬂlar›n, inkarc›l›¤›n ve dinsiz bir ahlak anlay›ﬂ›n›n fikri temelidir; iman hakikatleri ise gerçe¤in, hakk›n ta kendisidir. Dolay›s›yla iman hakikatlerinin
aç›klanmas›, herkese ulaﬂmas›, Darwinizm'in bat›l fikir sistemini yok edecektir. Kuran'›n ifadesiyle beynini darmada¤›n edecektir. Kuran'da bu ifadenin kullan›ld›¤› ayet ﬂöyledir:
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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Ayette aç›kça bildirildi¤i gibi bat›l bir fikir, gerçeklerin, hakikatlerin ortaya konmas›yla yok olur gider. Darwinizm'in öne
sürdü¤ü yalanlar ve bat›l telkinler de mutlak gerçekler olan
iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve insanlar aras›nda yayg›nlaﬂmas›yla kaybolup gidecektir. Nitekim bilim dünyas›nda
bu süreç, çoktan baﬂlam›ﬂ durumdad›r.

Bat› Dünyas› ‹man Hakikatlerini Yeniden Keﬂfediyor
Günümüzde dünyada evrim teorisine karﬂ› ç›kan, bu teorinin geçersizli¤ini savunan birçok bilim adam› vard›r. Bu bilim adamlar›, canl›l›¤›n evrim teorisinin iddia etti¤i gibi tesadüfen oluﬂmad›¤›, ak›l ve bilinç sahibi bir varl›k taraf›ndan
yarat›ld›¤›, evrendeki kusursuz ve hassas fiziksel dengelerin,
canl› bedenlerindeki kompleks organ ve sistemlerin ya da canl›lar›n moleküler düzeydeki kompleks yap›lar›n›n, materyalizmin "tesadüf" iddias›n› aç›kça çürüttü¤ünü ve yarat›l›ﬂ› ispat
etti¤ini savunmaktad›rlar. Özellikle son 20 y›l içinde bu gerçe¤i
savunan bilim adamlar› taraf›ndan yüzlerce bilimsel kitap, makale yay›nlanm›ﬂ, bir o kadar bilimsel panel ve konferans düzenlenmiﬂtir. Bu konuda yay›nlanan dergilerden biri, Origins
and Design (Kökenler ve Tasar›m) adl› bilimsel bir dergidir ve
bu dergide evrim teorisinin iddialar›n› çürüten pek çok bilimsel gerçek ortaya konmaktad›r. Bu konudaki baﬂka bir örnek de
biyokimya profesörü Michael Behe'nin Darwin's Black Box: The
Biochemical Challange to Evolution (Darwin'in Karakutusu: Evrim Teorisine Karﬂ› Biyokimyasal Zafer) adl› kitab›d›r ve bu kitap dilimize de çevrilmiﬂtir.
Söz konusu bilim adamlar›n›n bu konuda ortaya koymuﬂ
olduklar› deliller, materyalistler ve Darwinistler taraf›ndan hiç-
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Gö¤ün boﬂlu¤unda boyun
e¤dirilmiﬂ (musahhar k›l›nm›ﬂ)
kuﬂlar› görmüyorlar m›? Onlar›
(böyle boﬂlukta) Allah'tan
baﬂkas› tutmuyor. ﬁüphesiz,
iman eden bir topluluk için bunda ayetler vard›r.
(Nahl Suresi, 79)
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bir zaman cevaplanamamaktad›r. Bu vesileyle, evrim teorisinin bir aldatmaca oldu¤u, günümüzde gerek bilim dünyas›nda gerekse toplum
genelinde pek çok insan taraf›ndan fark edilmiﬂtir.
‹man hakikatleri, Darwin dönemine dek Bat› biliminin temel anlay›ﬂlar›ndan birini oluﬂturuyordu. Keppler, Newton, Cuvier, Linneaus gibi pek çok büyük bilim
adam›, evreni veya canl›lar› "Allah'›n delillerini görme" niyetiyle inceliyordu. William Paley adl› bilim adam› taraf›ndan kaleme al›nan ve 1802 y›l›nda yay›nlanan Natural Theology: or, Evidences of
the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature (Do¤al Teoloji: Ya da Allah'›n Varl›¤›n›n ve S›fatlar›n›n Do¤adaki Tecellilerden Derlenmiﬂ Delilleri) isimli kitab›, pek çok iman hakikati içeriyordu. Kitab›n›n giriﬂinde
bir saat örne¤i vermiﬂ ve bir arazide gezinirken yerde bir saate rastlayan bir insan›n "bunu herhalde
do¤a tesadüfen yapm›ﬂ" diye düﬂünmeyece¤ini,
her saatin bir saat yap›mc›s›n› ispat etti¤ini anlatm›ﬂt›. Ard›ndan da canl› organlar›n› inceleyerek her birinin bir saatten çok daha kompleks yap›lar içerdi¤ini ve Allah'›n varl›¤›n› ispat etti¤ini aç›klam›ﬂt›.
Darwin, iﬂte bu anlay›ﬂ› hedef ald› ve yok etmeye çal›ﬂt›.
Canl›lar›n birer "iman hakikati" olmad›klar›n›, tesadüfler sonucunda ortaya ç›kt›klar›n›, do¤an›n sözde
bu canl›lar› var edecek bir güce sahip
oldu¤unu ileri sürdü. Darwin'in
iddias›n›n yank› bulmas›n›n
nedeni, o dönemde canl›lar›n ger-
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çekte ne kadar kompleks olduklar›n›n bilinmemesiydi. Dahas›
do¤a üzerinde yeterince deney ve gözlem yap›lmam›ﬂ ve Darwin'in "do¤an›n evrim mekanizmalar›" dedi¤i etkilerin gerçekte en ufak bir geliﬂtirici etkiye sahip olmad›¤› anlaﬂ›lmam›ﬂt›.
Darwin'den bu yana geçen yaklaﬂ›k 1.5 as›r içinde Bat› bilimi bu gerçekleri bir bir keﬂfetti ve Darwinizm'i ispatlamak
için u¤raﬂ›rken gerçekte bu teorinin ne kadar büyük bir yan›lg›
oldu¤unu ortaya ç›kard›. (Darwin'in ça¤›m›zdaki en fanatik savunucular›ndan biri olan koyu ateist Richard Dawkins, bu iddiay› The Blind Watchmaker (Kör Saatçi) adl› kitab›yla son bir
umutla savunmaya çal›ﬂt›, ama baﬂaramad›.) Ve bilim, bir zamanlar Paley'in anlatt›klar›n›n do¤ru oldu¤unu, canl›lar›n gerçekten birer "iman hakikati" olduklar›n› ispat etti. Michael Behe, bu gerçe¤i kitab›nda ﬂöyle vurgular:
Paley'in görüﬂlerine kim karﬂ›l›k verebilmiﬂtir? Söz konusu saat,
bir tasar›mc› olmadan nas›l var olmuﬂ olabilir?... Gerçekte Paley
hiçbir zaman çürütülememiﬂtir. Darwin veya Dawkins, bilim ve-
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Ve hayvanlar› da
yaratt›; sizin
için onlarda
›s›nma ve yararlar vard›r ve
onlardan
yemektesiniz.
(Nahl Suresi, 5)
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O ölüden diriyi ç›kar›r
ve diriden ölüyü ç›kar›r,
ölümünden sonra da yeri diriltir. ‹ﬂte siz de
böyle ç›kar›lacaks›n›z.
(Rum Suresi, 19)
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ya felsefe; hiçbir ﬂekilde saatin bir tasar›mc› olmadan nas›l var
oldu¤unu aç›klayamam›ﬂt›r.26

‹man hakikatlerinin yeniden keﬂfi, bilim dünyas›yla birlikte tüm dünyay› derinden etkileyecek bir geliﬂmedir. Bu vesileyle, 1.5 as›rd›r dünyay› aldatan materyalist felsefe y›k›lacak, insanlar Allah'›n varl›¤›n› kavrayacak ve O'nun ö¤retti¤i ahlaka
göre yaﬂamaya baﬂlayacaklard›r. ‹nançs›zl›¤›n dünyaya getirdi¤i belalar ve felaketler ortadan kalkacak, Darwinizm'in teﬂvik
etti¤i faﬂist, komünist veya kapitalist ideolojilerin yerine dinin
getirdi¤i güzel ahlak hakim olacakt›r.
Tüm bunlar›n gerçekleﬂmesinde ise, iman hakikatlerinin
ö¤renilmesi, kavranmas› ve tüm toplumlara etkili bir biçimde
anlat›lmas› kilit öneme sahiptir. ‹man hakikatleri, Allah'›n dilemesiyle, inkarc›lar›n sahtekarl›klar›n›, göz boyayan yalanlar›n›
yutup yok eden Hz. Musa'n›n asas› gibi, modern ça¤›n aldatmacalar›n› yok edecektir.
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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ÖRNEK ‹MAN
HAK‹KATLER‹
man hakikatlerine beﬂ duyumuzun eriﬂti¤i her yer-

‹

de rastlamak mümkündür. Büyük küçük, canl›
cans›z yarat›lm›ﬂ herﬂeyde onu Yaratan'a götüren
bir yol vard›r. Bu da iman hakikatlerinin say›lamayacak kadar çok oldu¤unun bir göstergesidir.
Allah'a daha yak›n olmay› ve Cennet'te yüksek derecelerle a¤›rlanmay› isteyen her mümin, güç yetirebildi¤i kadar iman hakikatleri konusunda bilgi
sahibi olmaya, onlar› tefekkür etmeye ve bu sayede yakinini parlatmaya, iman›n› kuvvetlendirmeye ve bu güçlü iman ile Allah'› raz› edecek üstün
bir ahlak› yaﬂamaya çal›ﬂmal›d›r.
Bu kitab› okurken iman hakikatlerinin ne kadar önemli oldu¤unu fark edenler, iman hakikatlerini ö¤renip onlar üzerinde düﬂünmeye baﬂlayacakt›r. Bu yüzden kitab›m›z›n bu k›sm›nda iman
hakikatleri üzerinde düﬂünmeye baﬂlayanlara yard›mc› olmak üzere, kainattaki milyonlarca iman
delilinden birkaç örne¤e yer verilmiﬂtir.
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‹MAN DEL‹LLER‹NE VÜCUDUMUZDAN ÖRNEKLER
Siz bu yaz›y› okurken vücudunuzda milyonlarca iﬂlem yap›lmaktad›r. Bu iﬂlemlerle bedeninizin hangi bölgesinde hangi
hücrelerin neye ihtiyaçlar› oldu¤u hesaplanmakta, hangi görevleri yapmalar› gerekti¤i belirlenmekte, hücrelerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak önlemler al›nmakta ve hücrelere neler yapmalar› gerekti¤i teker teker bildirilmektedir.
Örne¤in bu yaz›y› okuman›z› sa¤layan göz hücrelerinizin
beslenmek için glikoza ihtiyaçlar› vard›r. Bunun için kan›n›zda
ne kadar ﬂeker bulunaca¤›n› hesaplayan ve ﬂeker miktar›n› sabit tutan bir sistem kurulmuﬂ ve vücudunuza yerleﬂtirilmiﬂtir.
Kalbinizin dakikada kaç kez atmas› gerekti¤i, kemiklerinizde
depolanan kalsiyum oran›, böbreklerinizin dakikada süzdü¤ü
kan miktar› ve bunlara benzer binlerce detay büyük bir planlama ve hücreler aras›ndaki iletiﬂim a¤› sayesinde hesaplanmakta ve organize edilmektedir.
Tüm bu organizasyonu gerçekleﬂtiren ise, vücudumuzdaki sistemlerden yaln›zca bir tanesidir. 100 trilyon hücremizin
birbirleri ile uyum içinde çal›ﬂmalar›n› sa¤layan bu kimyasal
iletiﬂim sistemi hormon sistemidir. Hormon sistemi, sinir sistemi ile birlikte vücut hücrelerinin koordinasyonunu sa¤lar. E¤er
sinir sistemi internet yoluyla gönderilen mesajlara benzetilirse,
hormon sistemi mektup yoluyla gönderilen mesajlara benzer;
daha yavaﬂt›r ancak daha uzun süre etkilidir. Hormon sisteminin vücudumuzdaki etkisini büyüme konusunu ele alarak inceleyelim.

Vücudumuzdaki Orant›l› Büyüme Nas›l Gerçekleﬂir?
Bir yaﬂ›n› dolduran bir bebek, do¤du¤u güne oranla yak-
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laﬂ›k olarak iki kat daha a¤›r, %50 daha
uzundur. Y›llar geçtikçe ola¤anüstü h›zl›
ﬂekilde kilo almaya devam eder ve boyu
uzar.
‹ﬂte bu mucizevi büyüme, hücrelerimiz aras›ndaki mükemmel haberleﬂme sayesinde gerçekleﬂir. Bedenimiz bizim ad›m›za, kimyasal bir haberleﬂme sistemi ile
yönetilir. Bu sistemin eleman› olan ve hormon denilen mesaj taﬂ›y›c›lar yaﬂam›m›z›
sürdürmemizi sa¤layan emirleri hücreler
aras›nda getirip-götürürler. Bu haberleﬂme sayesinde vücudumuzda orant›l› bir
büyüme gerçekleﬂir.
Büyüme Mucizesi
Hipofiz bezi, nohut büyüklü¤ünde
küçük pembe renkli bir et parças›d›r. Beynin alt›nda bulunan hipotalamus bölgesine küçük bir sap ile ba¤l›d›r. Bu ba¤lant›
sayesinde hipotalamustan do¤rudan emir
al›r. Bu emirler do¤rultusunda gerekli
hormonu üretir ve vücutta ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yap›lmas›n› sa¤lar.
Hipofizin vücutta yapt›¤› düzenlemelerden bir tanesi de vücudun büyümesidir.
‹nsan vücudundaki büyüme iﬂlemi
iki farkl› ﬂekilde gerçekleﬂir. Bunlardan bi-

Tek hücreden insana...
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rincisi baz› hücrelerin hacimlerini art›rmas›yla, di¤eri ise baz›
hücrelerin bölünerek ço¤almas›yla gerçekleﬂir. ‹ﬂte bu iki iﬂlemi
de sa¤layan ve yöneten büyüme hormonudur.
Hipofiz bezinden salg›lanan büyüme hormonu bütün vücut hücrelerine etki eder. Her hücre hipofiz bezinden kendisine
gelen mesaj›n anlam›n› bilir. E¤er büyümesi gerekiyorsa büyür,
bölünerek ço¤almas› gerekiyorsa ço¤al›r.
Örne¤in yeni do¤muﬂ bir bebe¤in kalbi yetiﬂkin halinin
yaklaﬂ›k olarak 16'da biri kadard›r. Buna karﬂ›n toplam hücre
say›s› yetiﬂkin kalbindekilerle ayn›d›r. Büyüme hormonu geliﬂme döneminde kalp hücrelerine teker teker etki eder. Böylece
her hücre, büyüme hormonunun kendisine emretti¤i kadar büyür. Böylece kalp de büyüyerek yetiﬂkin bir insan kalbi haline
gelir.
Vücutta bulunan di¤er hücreler -örne¤in kas ve kemik
hücreleri- geliﬂme dönemi boyunca bölünerek ço¤al›rlar. Bu
hücrelere ne kadar bölünmeleri gerekti¤ini bildiren de yine büyüme hormonudur.
Büyüme hormonunun bütün vücut hücreleri üzerinde etkili olmas› da son derece büyük bir mucizedir. E¤er baz› hücreler büyüme hormonuna itaat ederken, baz› hücreler de bu hormona isyan etselerdi sonuç felaket olurdu. Örne¤in kalp hücreleri büyüme hormonunun emretti¤i ﬂekilde büyürken, gö¤üs
kafesi hücreleri ço¤almay› ve büyümeyi reddetselerdi ne olurdu? Elbette ki büyüyen kalp küçük kalan gö¤üs kafesi içinde s›k›ﬂ›r ve sonuç insan için ölüm olurdu.
Ya da burun kemi¤i büyürken burun derisi büyümesini
durdursayd›, burun kemi¤i burun derisini y›rtarak d›ﬂar› ç›kard›. Vücuttaki bütün kaslar, kemikler, deri ve organlar birbirle-
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‹nsanlar›n sa¤l›kl› büyümeleri, simetrik ve estetik
bir vücuda sahip
olmalar› büyüme
hormonu vesilesiyle olur. Bu hormon, vücut hücrelerinin her birine
teker teker komut
vererek, ne kadar
büyümeleri ve nerede durmalar›
gerekti¤ini emreder. Bir molekül
ve vücut hücreleri
aras›ndaki bu
uyum Allah'›n
gücünün delillerindendir.
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riyle uyumlu bir ﬂekilde büyürler. Bu kusursuz uyum her hücrenin teker teker büyüme hormonuna itaat etmesi sonucunda
sa¤lan›r.
Bu durumda ﬂu soruyu sormam›z gerekir;
Hipofiz bezi nas›l olur da hücrelerin bölünmesi veya büyümesi için gerekli olan formülü bilir? Bu son derece mucizevi
bir olayd›r. Çünkü nohut büyüklü¤ünde bir et parças›, vücutta
bulunan bütün hücrelere hükmetmekte ve bu hücrelerin büyümelerini veya bölünmelerini sa¤lamaktad›r.
‹ﬂte bu noktada Allah'›n yaratmas›ndaki kusursuzluk ve
mükemmellik bir kez daha ortaya ç›kar. Küçücük bir bölgede
bulunan hücreler, trilyonlarca hücrenin bir düzen içinde bölünmelerini ve büyümelerini sa¤lamaktad›rlar. Oysa bu hücrelerin
insan bedenini d›ﬂardan görmelerine, bedenin ne kadar büyümesi ve hangi aﬂamaya geldi¤inde durmas› gerekti¤ini bilmelerine imkan yoktur. Bu ﬂuursuz hücreler, vücudun karanl›klar› içinde, ne yapt›klar›n› dahi bilmeden büyüme hormonu üretmektedir. Üstelik tam üretimi durdurmalar› gerekti¤i zaman da
durmaktad›rlar.
Büyüme hormonu hakk›nda buraya kadar anlat›lan bütün
detaylar ve birbiri içine geçmiﬂ bu hassas dengeler tek bir gerçe¤i göstermektedir: ‹nsan› tek bir seferde, kusursuz bir ﬂekilde
Allah yaratm›ﬂt›r. Allah, Kendi yarat›ﬂ›ndaki üstünlük için Kuran'da ﬂöyle buyurmaktad›r:
O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var
edendir, 'ﬂekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur.
Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O,
Aziz, Hakimdir. (Haﬂr Suresi, 24)
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Süper Denetleyiciler: Enzimler
Canl›lar›n bedenlerinde her saniye say›lamayacak kadar
çok iﬂlem gerçekleﬂir. Bu iﬂlemler o kadar detayl›d›r ki, her aﬂamalar›nda, bütün karmaﬂay› kontrol eden, düzeni sa¤layan ve
olaylar› h›zland›ran "süper denetleyicilerin" müdahalesine gereksinim vard›r. ‹ﬂte bu süper denetleyiciler enzimlerdir.
Her canl› hücrede, her biri kendi özel iﬂini yapan, örne¤in
DNA kopyalanmas›na yard›mc› olan, besin maddelerini parçalayan, besinlerden enerji üreten, basit moleküllerden zincir yap›lmas›n› sa¤layan ve bunlar gibi say›s›z iﬂler gören binlerce
denetleyici vard›r.
Bu denetleyiciler enzimlerdir. Enzimler canl› bedenlerindeki düzenden sorumludurlar.
Enzimler hücre içinde mitokondrilerde üretilir. Büyük bölümleri proteinlerden oluﬂur, geri kalanlar› ise vitamin ve vitamin benzeri maddelerdir. E¤er bu enzimler olmasayd›, en basitinden en karmaﬂ›¤›na kadar hemen hiçbir fonksiyonunuz çal›ﬂmaz ya da neredeyse duracak kadar yavaﬂlard›. Sonuç her iki
halde de de¤iﬂmez ve ölüm olurdu. Nefes alamaz, bir ﬂey yiyemez, sindiremez, göremez, konuﬂamaz k›sacas› yaﬂayamazd›k.
Enzimlerin en önemli görevleri vücuttaki birtak›m kimyasal reaksiyonlar› baﬂlat›p durdurmak ve onlar› h›zland›rmakt›r.
Vücuttaki hücreler görevlerini yerine getirirken, içerdikleri
kimyasallar›n reaksiyona girmeleri gerekir. Kimyasal reaksiyonlar›n baﬂlamas› içinse yüksek derecede ›s› gereklidir. Bu
yüksek ›s› ise canl› hücrelerin hayatlar› için tehlikeli bir durumdur; hücrelerin ölümüne neden olur. ‹ﬂte bu sorunu çözenler
enzimlerdir.
Yüksek ›s›ya gerek kalmadan, enzimler kimyasal reaksi-
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yonlar› baﬂlat›r veya h›zland›r›rlar, ancak kendileri reaksiyona
girmezler. Örne¤in nefes al›p verirken karbondioksitin kan›m›zdan temizlenmesinde görev alan bir enzim sayesinde bo¤ulmadan yaﬂam›m›za devam edebiliriz. Çünkü "anhidraz" adl› bir enzim karbondioksitin temizlenme iﬂleminin h›z›n› 10
milyon kez daha art›r›r. Bu h›zla enzimler bir dakikada 36 milyon molekülü de¤iﬂikli¤e u¤ratma imkan›na sahiptirler.27
Enzimler Vücudumuzda Olup Bitenleri
Nereden Bilirler?
Enzimler hem hayati olan reaksiyonlar›n en h›zl› ﬂekilde
gerçekleﬂmesini sa¤lar hem de vücut enerjisini en tasarruflu ﬂekilde kullan›rlar. E¤er insan vücudunu bir fabrika, içinde çal›ﬂan enzimleri de fabrikadaki üretim araçlar› gibi düﬂünürsek,
böyle bir fabrikaya enerji kayna¤› dayanmaz. Çünkü 2000 farkl› çeﬂidi olan, trilyonlarca makinenin kusursuzca böyle bir h›zda çal›ﬂmas› için gereken enerji çok yüksektir. Kald› ki hücre
içindeki basit bir reaksiyonu laboratuvar ortam›nda gerçekleﬂtirmek için oldukça fazla miktarda ›s› ve enerji kullan›lmas› gerekmektedir.
Oysa hücrelerde sessizce çal›ﬂan enzimler vücudun ›s›s›yla ve besinlerden ald›klar› enerjiyle bütün görevlerini eksiksizce yerine getirirler. Sadece bu özellikleri bile, enzimlerin vücutta meydana gelen her olay› en kusursuz ve en kullan›ﬂl› hale
getirmek için tasarlanm›ﬂ yetenekli elemanlar olduklar›n› görmek için yeterlidir. ﬁu anda siz bu kitab› okurken de birçok enzim vücudunuzun her bir köﬂesinde meydana gelen reaksiyonlar› kontrol etmekte ve onlar› hücrelerinizin yaﬂam›n› sa¤layacak h›za getirmektedirler. ‹nsan, vücudunda daha neler olup
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Yürümek, koﬂmak, konuﬂmak gibi
hiç düﬂünmeden yapt›¤›m›z birçok hareketi, Allah'›n vesile etti¤i enzimler sayesinde baﬂar›r›z.

bitti¤ini dahi bilmezken, enzimler, hem bunlardan haberdard›rlar hem de tüm iﬂlemlere son derece önemli ve yerinde müdahalelerde bulunurlar. Ayr›ca her bir enzim vücuttaki belirli
kimyasal reaksiyonlar› h›zland›r›r. Hiçbir enzim bir di¤er enzimin görevini yapmaz, kendi görevini ﬂaﬂ›rmaz. Çünkü her bir
enzim kendi görevi için özel olarak imal edilmiﬂtir.
Örne¤in enzimlerin büyük bir bölümü nötr durumdaki sulu ortamlarda etkin olabilirken, midede besinleri sindirmekle
görevli olan enzimler ancak asitli ortamda etkin olabilmektedirler.
Enzimler Neden Vücuttaki Tüm Reaksiyonlar› De¤il de
Belirli Reaksiyonlar› Baﬂlat›rlar?
Enzimlerin ﬂekilleri, üzerinde etkili olduklar› madde ile
tam uyumludur. Enzim ve birleﬂerek etkileyece¤i madde, üç
boyutlu karmaﬂ›k bir geometride, anahtar ve kilit gibi birbirlerine kenetlenirler. Vücut içinde enzimlerin kendilerine uyan
maddeyi bulmalar› ve giderek birleﬂmeleri çok ﬂuurlu bir harekettir. Üstelik enzimler vücudun her köﬂesinde bir yer tutmuﬂ
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ve kendilerine uygun olan maddeleri bekleyen avc›lara benzemektedirler. Hepsi kendi tasar›m›na ve özelliklerine uygun, en
do¤ru yerde bulunur. Zarar görecekleri veya etkilerini yitirecekleri ortamlardan ise uzak dururlar. Tüm reaksiyonlar› baﬂlatma veya h›zland›rma gibi bir sorumlulu¤u almalar› ise üzerinde düﬂünülmesi gereken ayr› bir konudur.
Enzimler, e¤er kendilerini durduran bir etken olmazsa,
vücuttaki tüm reaksiyonlar› sürekli olarak baﬂlat›p h›zland›racaklard›r. Bu da, örne¤in belli bir proteinin gere¤inden fazla
üretilmesine veya hücredeki baz› dengelerin bozulmas›na neden olacakt›r. Enzimin faaliyetlerini düzenleyen ise hücredir.
Hücre enzimin durmas› gerekti¤ine karar verdi¤inde, ola¤anüstü bir ﬂuur ve planlama ile enzimi "oyalar". Bunun için,
enzimin normalde birleﬂti¤i maddeye benzer bir madde gönderir ve enzim bu madde ile birleﬂir. Dolay›s›yla bu "taklit" madde, enzimi bir süre oyalayarak, gereksiz faaliyette bulunmas›n›
engeller. Ancak bu taklit maddenin enzimi yakalamak için gerçek maddelerle rekabet etmesi gerekir. Bu nedenle enzimin bu
ﬂekilde engellenmesine "kompetitif inhibitor" (rekabetçi engelleyici) denilmektedir. Ve enzimin neden oldu¤u reaksiyonun
sonucunda oluﬂan ürün belli bir seviyenin alt›na inene kadar
enzimin faaliyetleri bu oyalama metoduyla durdurulmuﬂ olur.
Yukar›da anlat›lanlar elbette ki, üzerinden bir kere okunup
geçilecek olaylar de¤ildir. Herﬂeyden önce ﬂunu hat›rlatmakta
fayda vard›r; yukar›da anlat›lan hesaplar› yapan, kararlar› alan,
planlar› uygulamaya koyanlar e¤itimli, bilinçli, sorumluluk sahibi insanlar de¤il; cans›z atomlar›n birleﬂmelerinden oluﬂmuﬂ
proteinler, ya¤lar, karbonhidratlar, vitaminlerdir. Hücre stok
kontrolü yapar gibi, üretti¤i maddenin miktar›n› tespit etmek-
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te, üretime bir süre ara verilmesi gerekti¤ine karar verdi¤inde
ise, üretimi durdurmak için son derece zekice bir plan uygulamaktad›r.
Hücrenin enzimi oyalayacak olan taklit maddeyi üretmesi
ve onu tam gerekti¤i zamanda göndermesi de çok ﬂuurlu bir
harekettir. Çünkü bu taklit maddeler hep ortada olsalard›, acil
üretim gerekti¤inde enzimleri oyalayarak üretimi engelleyeceklerdi. Ancak hücreler her zaman do¤ru zamanlama yaparlar. Bu kadar organize, zekice ve bilgi gerektiren davran›ﬂlar›n
art arda, gözle görülmeyecek kadar küçük moleküller taraf›ndan baﬂar›lmas› Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki üstünlü¤ün göstergelerindendir. Tüm bu varl›klar›n Allah'›n emri ile hareket ettikleri
apaç›k bir gerçektir.

Hücrelerin Hareket Etmesini Sa¤layan Tüycükler
En yak›n›m›zdaki, kendi bedenimizdeki iman hakikatlerine baﬂka bir örnek olarak, tek görevleri hücreyi hareket ettirmek olan tüycüklerin yap›s›n› verelim:
Baz› hücreler kirpiklere benzeyen tüycükler sayesinde hareket ederler. Örne¤in solunum yollar›ndaki sabit hücrelerin
her biri yüzer tane tüycü¤e sahiptir. Tüycükler t›pk› gemi kürekçileri gibi ayn› anda hareket ederek, hücrenin ilerlemesini
sa¤larlar
-Bir tüycük diklemesine kesildi¤inde, bunun dokuz ayr›
çubuk (mikroçip) ﬂeklinde yap›dan oluﬂtu¤u görülür.
-Mikrotüp denen çubuklar birbirine geçmiﬂ iki ayr› halkadan oluﬂurlar.
-Bu halkalar›n biri 13, di¤eri 10 ayr› telden oluﬂur.
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Baz› hücreler yukar›da büyütülmüﬂ halleri görülen tüycükler sayesinde hareket eder. Tüycüklerin
bu hareketleri yaparken sergiledikleri uyumu birlikte kürek çeken sporcular›n uyumuna benzetmek mümkündür.

-Mikrotübüller tubulin ad› verilen proteinlerden meydana
gelirler.
-Mikrotübülün, "dynein" isimli bir proteine sahip d›ﬂ kol
ve iç kol denen iki uzant›s› vard›r. Dynein proteininin görevi
hücreler aras›nda motor görevini yapmak ve mekanik bir güç
oluﬂturmakt›r.
-Tubulin proteinini oluﬂturan moleküller, adeta birer tu¤la
gibi dizilip, hücrede silindir ﬂeklinde bir düzen meydana getirirler. Ancak tubulin moleküllerinin dizilimi tu¤lalardan çok
daha komplekstir.
-Tüycüklerin ortas›nda iki mikrotüp daha bulunur. Bunlar
kendi baﬂ›na bulunur ve on üç tubulin ﬂeridinden oluﬂurlar.
-Her bir tubulinin üst taraf›nda on tane k›sa ç›k›nt›, alt ta-
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raf›nda da on tane girinti vard›r. Bu girinti ve ç›k›nt›lar birbirinin içine geçebilecek ﬂekilde uyumlu yarat›lm›ﬂt›r. Böylece çok
sa¤lam bir yap› oluﬂtururlar. Çok özel bir tasar›ma sahip olan
bu girinti ve ç›k›nt›lardaki en ufak bir bozukluk hücrenin yap›s›na zarar verecektir.
Bunlar tüycüklerdeki detaylar›n çok k›sa bir özetidir. Bu
parçac›klar tek bir tüycü¤e aittir ve tek hedefleri vücudunuzdaki trilyonlarca hücreden bir tanesini hareket ettirmektir. Bugüne kadar yaﬂam›ﬂ olan ve halen yaﬂayan tüm insanlar›n solunum hücrelerinin her birinde böyle kapsaml› bir sistem vard›r.
Üstelik bu kompleks ve birçok parçadan oluﬂan sistem, gözle
dahi göremeyece¤imiz kadar küçük hücrenin içindeki bir tüycü¤ün daha da alt yap›lar›d›r.
K›sacas› Allah, bizim gözle göremeyece¤imiz kadar küçük
bir yere, son derece sistemli ve kompleks bir mekanizma yerleﬂtirmiﬂtir. Tesadüflerin, bir hücreyi hareket ettirmeyi düﬂünüp, böyle bir sistemi kurmalar› ve bu kadar küçük bir alana
s›¤d›rmalar› kesinlikle imkans›zd›r. Bu, ancak Allah'›n üstün ve
sonsuz akl›, ilmi ve gücü ile mümkün olabilir.

Bir Anestezi Uzman› Gibi Çal›ﬂan Beyin Hücreleri
Kemikler, yo¤un bas›nçla karﬂ›laﬂt›klar›nda, vücuttaki di¤er kemiklere ve organlara zarar gelmemesi için ince k›s›mlar›ndan k›r›lacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂlard›r. Yo¤un bir bas›nç ile
karﬂ› karﬂ›ya kal›p k›r›lan bir kemik içinse vücudun bir dizi önlem paketi vard›r. Bu önlemlerden biri de k›r›lma esnas›nda,
ac›y› azaltmak için tasarlanm›ﬂ endorfin salg›s›d›r.
K›r›lma esnas›nda h›rpalanan ac› sinirleri, omurilik arac›l›¤› ile beyne çok fazla sinyal yollar. Beyin hücreleri ise, ilk 10-15
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Beyin hücrelerindeki tasar›m yarat›l›ﬂ›n delillerinden
yaln›zca bir tanesidir.

dakika boyunca
ac›

sinyallerini

neredeyse s›f›ra
indiren
benzeri

morfin
bir

do¤al

anestezi maddesi olan endorfini salg›lamaya baﬂlar. Bu sayede
yaralanan kiﬂi, tehlike yerinden uzaklaﬂabilecek veya önlem alabilecek gücü
kendinde bulabilir.
ﬁuursuz, bilgisiz, eli, gözü veya beyni olmayan hücreler,
morfin etkisi olan endorfinin formülünü nereden ö¤renmiﬂlerdir? Endorfini ne zaman salg›lamalar› gerekti¤ini nas›l bilirler?
Di¤er zamanlarda salg›lanmamas› gerekti¤ine nas›l karar verirler?
Son derece ince bir plan üzerine inﬂa edilmiﬂ insan vücudunda bu ﬂekilde daha birçok ﬂaﬂ›rt›c› ve mükemmel iﬂlemler
gerçekleﬂmektedir. ﬁuursuz hücrelere bu iﬂlemleri gerçekleﬂtirecek akl› veren ise yüce Allah't›r.

‹nsan Vücudundaki Kusursuz Sistemler
Allah'›n Gücünün Delillerindendir
Mideden sindirilerek ba¤›rsaklara gelen besin bulamac›n›n içinde oldukça güçlü asitler bulunur. Bu asidik ortam onikiparmak ba¤›rsa¤› için büyük bir tehlike oluﬂturur, çünkü ba-
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¤›rsa¤›n mide gibi kendisini koruyabilece¤i özel bir tabakas›
yoktur.
O halde onikiparmak ba¤›rsa¤› nas›l olup da asitlerden zarar görmemektedir?
Onikiparmak ba¤›rsa¤›na gelen besinlerin içindeki asit
oran› tehlikeli bir noktaya ulaﬂt›¤›nda, ba¤›rsa¤›n duvar›ndaki
hücrelerden "sekretin" isimli bir hormon salg›lan›r. Sekretin
hormonu kana kar›ﬂarak pankreasa gelir ve pankreas› uyar›r.
Pankreas ise onikiparmak ba¤›rsa¤›n›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
tehlikeyi gidermek için bikarbonat moleküllerini bu bölgeye
gönderir. Bu moleküller sayesinde mide asidi etkisiz hale getirilir ve ba¤›rsak korunmuﬂ olur.
-Peki ba¤›rsak hücreleri ihtiyaçlar› olan "bikarbonat moleküllerinin" pankreasta bulundu¤unu nas›l bilmektedirler?
-Pankreas, onikiparmak ba¤›rsa¤›n› tehdit eden asitleri etkisiz hale getirecek olan "bikarbonat molekülleri"nin oluﬂumunu sa¤layan formülü nas›l bilmekte ve üretimini nas›l yapabilmektedir?
-Pankreas ba¤›rsaktan gelen tehlike mesaj›n› nas›l alg›layabilmektedir?
Ak›l sahibi her insan›n da takdir edece¤i gibi hücrelerin
düﬂünmesi, irade sahibi olmas› ve kararlar vermesi, baﬂka bir
organ›n özelliklerinden haberdar olmas› ve formüller üretebilmesi kesinlikle mümkün de¤ildir.
Hücreleri, sahip olduklar› üstün özelliklerle yaratan alemlerin Rabbi olan Allah't›r. Allah, insanlara kendi bedenlerinde
yaratt›¤› bu kusursuz iﬂleyiﬂle, kudretinin ve ilminin sonsuzlu¤unu göstermektedir.
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1 Gram DNA Molekülü = 1 Trilyon CD Dolusu Bilgi
Gelece¤in bilgisayarlar›n› tasarlayan mühendisler insan
genomunu "eriﬂilmesi imkans›z" bir tasar›m olarak nitelendirmektedirler. Bunun nedenini anlamak için küçük bir karﬂ›laﬂt›rma yapal›m.
‹nsan vücudundaki yaklaﬂ›k 100 trilyon
hücrenin her birinin çekirde¤inde yer alan
DNA, o kimseye ait tüm özellikleri içeren bilgiyi depolam›ﬂt›r. DNA ak›l almaz derecede üstün bir tasar›ma ve
bilgi depolama kapasitesine sahiptir. Öyle ki 1 gram DNA molekülü,
1 trilyon CD'ye eﬂit bilgi bar›nd›r›r.28 Bir tek CD'ye yüzlerce kitap
dolusu bilginin s›¤d›¤› düﬂünülecek olursa 1 trilyon CD'lik bilgiyi
bar›nd›ran DNA'n›n kapasitesi
daha iyi anlaﬂ›labilir.
DNA'daki bilgi depolama sistemi, bilgisayar mühendislerinin henüz
taklit etmeyi bile hayal edemedikleri kadar mükemmel bir yap›ya sahiptir.
DNA molekülü, istisnas›z
her insanda ve her hayvanda ilk
yarat›ld›klar› andan itibaren vard›r.
Bu hat›rland›¤›nda, ne kadar üstün bir
yarat›l›ﬂla yarat›ld›¤›m›z aç›kça ortaya ç›kmaktad›r.
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Böyle küçük bir yerde, belli bir kod sistemiyle dizilmiﬂ
atomlarda, canl›lar›n yap›s›na dair tüm bilgilerin sakl› olmas›,
herﬂeyin Yarat›c›s› olan Allah'›n eﬂsiz gücünü ve sonsuz akl›n›
göstermektedir.

‹MAN DEL‹LLER‹NE CANLILARDAN ÖRNEKLER
Palamut Böce¤inin Delme Mekanizmas›
Bir tahtay› delmek oldukça zordur. ‹nsan için teknik alet
kullanmadan yap›lamayacak bu iﬂlemi küçük bir böcek bütün
ömrü boyunca hiç zorlanmadan yapar. Gövdesinden daha
uzun bir boruyu kafas›nda taﬂ›yan palamut böce¤i, meﬂe a¤ac›n›n palamut adl› tahtams› meyvesine ba¤›ml› yaﬂar. Böce¤in
kafas›ndaki bu borunun ucunda da minik fakat çok keskin bir
testere diﬂi bulunur.
Böcek normal zamanda bu boruyu, yürümesine engel olmamas› için, vücuduyla ayn› do¤rultuda tutar. Bir palamutun
üzerine geldi¤inde ise, boruyu ona do¤ru e¤er. Bu haliyle tam
bir sondaj makinesine benzemektedir. Borusunun testereye
benzeyen ucunu palamuta dayar. Hareketli kafas›n› bir sa¤a bir
sola döndürerek boruyu oynat›r ve palamutu delmeye baﬂlar.
Böce¤in kafas› bu iﬂ için ideal bir tasar›ma sahiptir ve ola¤anüstü bir hareket serbestli¤i gösterir.
Böcek bu ﬂekilde sondaj yaparken bir yandan da borusu
arac›l›¤›yla palamut içindeki meyveyi yiyerek beslenir. Ancak
meyvenin büyük bölümüne dokunmaz; bunu yeni do¤acak
yavrusu için saklamaktad›r. Delme iﬂlemi tamamland›¤›nda,
böcek aç›lan delikten içeri bir tane yumurta b›rak›r. Yumurta,
annesinin palamut içinde açt›¤› kanal›n içine yerleﬂtikten sonra
larva halini al›r. Larva palamutu yemeye baﬂlar. Yedikçe büyür,
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büyüdükçe de daha çok yer. Larva ne kadar çok yerse, palamut
içinde geliﬂmek için kendine o kadar çok yer açm›ﬂ olur.
Bu durum, palamut ba¤l› oldu¤u daldan düﬂene kadar devam eder. Palamutun yere düﬂerken ç›kan çarpma sesi ve sars›nt›, larvaya art›k d›ﬂar› ç›kma zaman›n›n geldi¤ini haber verir. Güçlü diﬂleri sayesinde, daha önceden annesinin açt›¤› deli¤i büyütür ve delikten d›ﬂar› ç›kar. Larvan›n bundan sonraki
ilk iﬂi kendini yerin 25-30 cm kadar alt›na gömmektir. Burada
"pupa" evresini geçirecek ve bir ile beﬂ y›l boyunca bekleyecektir. Tam bir yetiﬂkin olup toprak üzerine ç›kt›¤›nda ise, bu kez
o palamutlara sondaj yapmaya baﬂlar. Pupa süresindeki farkl›l›k, yeni sürgündeki palamutlar›n olgunlaﬂmas›na ba¤l› olarak
de¤iﬂmektedir.29
Palamut böce¤i yaﬂam›n›n
her aﬂamas›nda nas›l davranaca¤›n› bilir. Larva
iken tam yapmas› gerekenleri yapar, eriﬂkin iken bir
a¤ac› delebilece¤ini bilir
ve buraya yuva yapar. Böce¤e bu özellikleri veren
Rahman olan Allah't›r.
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Palamut böce¤inin bu ilginç hayat›, evrim teorisini çürüten ve Allah'›n canl›lar› ne denli kusursuz tasar›mlarla yaratt›¤›n› gösteren delillerden biridir. Dikkat edilirse, böce¤in her
türlü mekanizmas› belirli bir plan üzere tasarlanm›ﬂt›r. Sondaj
borusu, bu borunun ucundaki kesici diﬂler, borunun kullan›lmas›n› sa¤layan oynak kafa yap›s›, tüm bunlar rastlant›larla ya
da "do¤al seleksiyonla" aç›klanamaz. Sahip oldu¤u uzun boru,
sondaj iﬂini kusursuzca baﬂarmad›¤› sürece, hayvan için bir
ayakba¤›ndan ve dolay›s›yla dezavantajdan baﬂka bir ﬂey olmayacakt›r. Bu yüzden "aﬂama aﬂama" geliﬂti¤i iddia edilemez.
Larvan›n palamut kabu¤unu parçalayacak güçlü diﬂlere
sahip olmas›, d›ﬂar› ç›kt›¤› anda topra¤›n derinliklerine girmesi gerekti¤ini "bilmesi" ve burada beklemek için de "sabretmesi" zorunludur. Aksi halde canl› neslini sürdüremeyecek ve yok
olacakt›r. Tüm bunlar rastlant›larla aç›klanamaz ve bu küçük
canl›n›n çok üstün bir ak›l gösterisiyle yarat›ld›¤›n› ortaya koyar.
Allah bu küçük canl›y› kusursuz organlar ve kusursuz içgüdülerle yaratm›ﬂt›r. Çünkü O, "Kusursuzca yaratan"d›r. (Bakara Suresi, 54)

‹lginç Bir Bitki: Torbaotu
Bir canl›n›n hareket yetene¤i yoksa ve etobursa nas›l beslenir? Bu soruya en güzel cevap olarak bir su bitkisini örnek verebiliriz.
Bilim dünyas›nda Utricularia ad›yla bilinen torbaotu bir su
bitkisidir. Torbaotunun kese biçimindeki kapanlar›nda üç tip
salg› bezi bulunur: Bunlardan ilki olan küresel salg› bezleri, ka-
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pan›n d›ﬂ yüzünde yer al›r. Di¤er iki tip salg› bezi, yani "dört
kollu salg› bezleri" ve "iki kollu salg› bezleri" ise kapan›n iç yüzünde yer al›r. Bu farkl› salg› bezleri, çok ilginç bir tuza¤› aﬂamal› olarak çal›ﬂt›r›r. Öncelikle iç yüzeydeki salg› bezleri devreye girer. Bu bezlerin üzerindeki tüyler, suyu torbaotunun d›ﬂ›na do¤ru pompalar. Böylelikle torbaotunun içinde, önemli bir
boﬂluk meydana gelir. Bu boﬂlu¤un a¤z›nda ise, deniz suyunun
tekrar içeri girmesini engelleyen bir kapan vard›r.
Bu kapan›n üzerinde bulunan tüyler ise, dokunmaya karﬂ› oldukça duyarl›d›r. Sudaki bir böcek veya organizma bu tüylere de¤ecek olursa, kapan h›zla aç›l›r. Do¤al olarak da içi boﬂ
olan torbaotuna do¤ru ani bir su ak›m› oluﬂur. Bu ak›nt›ya kap›lan kurban daha ne oldu¤unu anlamadan kapan kapan›r. Saniyenin binde biri kadar k›sa süren bu olaydan hemen sonra
da, salg› bezleri içeride hapsolan av› sindirmek üzere salg› üretmeye baﬂlar.30
Her torbaotu bu mükemmel tasar›ma sahiptir. Ayn› salg›
bezleri tümünün kapanlar›n›n iç yüzünde yer al›r. Kapanlar›n
üzerindeki tüyler de ayn› duyarl›l›ktad›r. Bu mekanizma nas›l
ortaya ç›km›ﬂt›r? Nas›l olup da bu tür su bitkilerinin tümünde
ayn› özellikler olmaktad›r?
Evrim savunucular› canl›lardaki bu gibi özelliklere tesadüfler ile aç›klama getirmeye çal›ﬂ›rlar. Ancak bu tasar›m tek
bir gerçe¤e iﬂaret etmektedir. Canl›lar vücutlar›ndaki tasar›mlara sahip olarak bir anda ortaya ç›km›ﬂlard›r. Tüm canl›lar› bu
özelliklere sahip olarak yaratan yüce Allah't›r.
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Torbaotu avlanmak için kese biçiminde kapanlar kullan›r. Yukar›da görülen bu
kapanlar›n üzerine dokunmaya karﬂ› çok duyarl› tüyler yerleﬂtirilmiﬂtir.
Allah'›n bir su bitkisinde benzersiz olarak yaratt›¤› bu özel mekanizma do¤adaki say›s›z iman hakikatinden yaln›zca bir tanesidir.
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Köpek Bal›klar›na Özel Is›tma Sistemi
Beyaz köpek bal›klar› avlar›n› gözleri ile takip ederek yakalar. S›cak mercan kayal›klar›nda gezindiklerinde bu canl›lar
için hiçbir sorun yoktur. Avlar›n› kolayl›kla görürler. Ancak serin okyanuslarda gezindiklerinde beyaz köpek bal›klar›n›n so¤uktan görüﬂ yeteneklerinin etkilenmesi gerekmektedir.
Normal ﬂartlar alt›nda so¤uk suyun etkisiyle kimyasal iﬂlemler yavaﬂlayaca¤› için hayvan›n gözlerinin h›zla hareket
eden av›n› takip etmede çok a¤›r kalmas› gerekmektedir. Ancak
köpek bal›¤› hiçbir zaman böyle bir problem yaﬂamaz. Çünkü
beyaz köpek bal›klar›n›n gözleri kendileri gibi so¤ukkanl› de¤ildir. Bu köpek bal›¤› türünde vücut kaslar›n›n ›s›s› direkt olarak gözlere aktar›l›r. Bu sayede en h›zl› hareket eden bal›klar›
hatta fok bal›klar›n› bile rahatl›kla yakalayabilirler.31
Peki görme duyular›, suyun içindeki hareketleri takip edemeyecek kadar zay›f olan di¤er tür köpek bal›klar› nas›l avlan›rlar?
Bu sorunun cevab› köpek bal›klar›n›n mükemmel yarat›l›ﬂlar›n› bize tan›t›r.
Elektrik Ak›mlar›na Duyarl› Köpek Bal›klar›
Bütün canl›lar ›s› d›ﬂ›nda elektrik de yayarlar. Karada yaﬂayan bir canl›n›n bu ak›mlar› hissetmesi zordur çünkü hava
bir yal›tkan görevi görür. Ancak suyun içerisinde durum farkl›d›r. Elektrik do¤al bir iletken olan suyun içerisine akar. Dolay›s›yla bu elektri¤i hissedebilen bir canl› son derece etkili bir
duyuya da sahip olmuﬂ olur. ‹ﬂte köpek bal›klar› da bu avantaja sahip olan canl›lardand›r. Öyle ki sudaki tüm titreﬂimleri, suyun ›s›s›ndaki de¤iﬂimleri, tuzluluk oran›n› ve özellikle de ha-
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reket halindeki canl›lar›n yol açt›¤› elektrik alan›ndaki küçük
de¤iﬂiklikleri bile hissedebilirler.32
Köpek bal›klar›n›n vücutlar›nda, içi jöle dolu çok say›da
oluk mevcuttur. Bu oluklar yo¤un olarak köpek bal›¤›n›n kafas›nda yerleﬂtirilmiﬂ olmas›na karﬂ›n, bal›¤›n tüm vücudu boyunca da da¤›lm›ﬂt›r. "Lorenzini ampülleri" olarak adland›r›lan
bu özel organlar, mükemmel birer elektrik alg›lay›c›s›d›r. Köpek bal›klar› ve vatozlar bu alg›lay›c›lar›n› kullanarak avlar›n›
bulurlar. Bu organlar, baﬂ›n ve hayvan›n yüzündeki sivri k›sm›n üstünde bulunan gözeneklere ba¤l›d›rlar. Ve elektrik alg›lay›c›s› (elektroreseptör) olarak son derece hassast›rlar. Öyle ki
köpek bal›klar›, bir voltun 20 milyarda biri büyüklü¤ündeki
ak›mlar› bile hissedebilirler.
Bu muazzam bir güçtür. Evinizdeki kalem pilleri düﬂünün. ‹ﬂte 1.5 voltluk bu pillerden iki tanesini birbirinden 3000
kilometre uza¤a koydu¤umuzda köpek bal›klar› bu pillerin
yayd›¤› ak›m› hissedeceklerdir.33
Buraya kadar verilen tüm bilgiler, köpek bal›klar›n›n ola¤anüstü derecede kompleks vücut sistemlerine sahip olduklar›n› göstermektedir. Köpek bal›klar›ndaki sistem ve organlar›n
pek ço¤u birbirine ba¤l› çal›ﬂmaktad›r. Biri olmadan di¤eri
fonksiyonlar›n› yerine getiremez. Örne¤in elektrik ak›mlar›n›
alg›layan sistemin parçalar›ndan tek biri bile olmasa ya da herhangi bir sakatl›k olsa, Lorenzini ampülleri hiçbir iﬂe yaramaz.
Bu aç›k gerçe¤e ra¤men evrim teorisine göre; ilk ortaya ç›kan köpek bal›klar›n›n yani "ilkel köpek bal›klar›n›n" bugünküler gibi elektrik alg›lay›c›lar›n›n olmad›¤›n›n, ancak zaman içinde bu mükemmel sistemin bir ﬂekilde oluﬂtu¤unun kabul edilmesi gerekir. Ancak böyle bir kabulün mant›ks›zl›¤› çok aç›kt›r.
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Çünkü köpek bal›klar›n›n bu sistem olmadan yaﬂamas› mümkün de¤ildir. Ayr›ca böyle kompleks bir sistemin zamanla oluﬂamayaca¤› da ortadad›r. Vücut kaslar›n›n ›s›s›n› direkt olarak
gözlere aktaracak, elektrik dalgalar›n› muazzam bir hassasiyetle fark edecek bu sistemler bir bütün olarak ortaya ç›kmak zorundad›rlar.
Dolay›s›yla bu sistemin evrimcilerin iddia ettikleri gibi
"aﬂama aﬂama" geliﬂmesi mümkün de¤ildir. Ara aﬂamalar›n
hiçbiri herhangi bir iﬂe yaramayacakt›r. Nitekim fosil kay›tlar›
da bu gerçe¤i do¤rulamaktad›r. Milyonlarca y›l öncesine ait
köpek bal›¤› fosilleri ile günümüzde yaﬂayan köpek bal›klar›
aras›nda hiçbir farkl›l›k yoktur.

Köpek bal›klar›n›n denizlerde yaﬂamas›n› sa¤layan
sistemler bir iman hakikatidir. Ancak milyonlarca y›l
öncesine ait köpek bal›¤› fosilleri de (sa¤daki resim)
birer iman hakikatidir. Bir canl›n›n milyonlarca y›l
öncesinde de günümüzdeki örnekleriyle ayn› özelliklere sahip olmas› evrimin olmad›¤›n›n, bu canl›n›n bir
anda ortaya ç›kt›¤›n›n kan›tlar›ndand›r. Bu durum
bize köpek bal›klar›n› yaratan›n canl› cans›z bütün
varl›klar› yaratan Allah oldu¤unu gösterir.
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Lorenzini ampulleri köpek bal›klar›n›n sahip olduklar›
özelliklerden yaln›zca biridir. Köpek bal›klar› gerek solunum
sistemleri, gerek yollar›n› bulmalar›n› sa¤layan manyetik al›c›lar›, gerekse h›zl› yüzme yetenekleri ile birer yarat›l›ﬂ mucizesidirler. Allah bütün canl›lar› oldu¤u gibi köpek bal›klar›n› da
eksiksiz bir ﬂekilde yaratm›ﬂt›r.
Bu gibi bilgiler Allah'›n yaratt›¤› güzellikleri düﬂünmek
için birer vesiledir. Düﬂünen insanlar içinse de hayvanlarda büyük ibretler vard›r. Allah bu gerçe¤i ayetlerinde ﬂöyle bildirmiﬂtir:
Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti;
iﬂitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vard›r. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vard›r… (Nahl Suresi,
65-66)

2 Graml›k Güveyi Taklit Eden 150 Tonluk
Savaﬂ Teknolojisi
Modern ça¤›n ordular›n›n kulland›¤› AWACS uçaklar› sald›r› an›n› ve yönünü önceden bilecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.
AWACS'lar yüz milyonlarca dolar harcanarak kurulan tesislerde, yüzlerce bilim adam› ve mühendisin ortaklaﬂa yürüttükleri
çal›ﬂmalar›n ürünüdür. Bu uçaklar üzerlerindeki dev radar› ve
karmaﬂ›k bilgisayar sistemlerini kullanarak kendilerinden çok
uzaklardaki düﬂman›n faaliyetlerini gözetleyebilir.
Do¤adaki canl›lardan biri de, tüm yaﬂam› boyunca
AWACS ile k›yaslanabilecek üstünlükte bir beceriyi ortaya koyar. Bu canl›lar birkaç graml›k, 2-2.5 cm'lik güvelerdir.
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Tonlarca a¤›rl›kta bir uçak ile
küçücük bir güvedeki teknoloji
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, güvelerdeki yarat›l›ﬂ mucizesi aç›kça görülür.

Baz› güve türleri t›pk› AWACS uçaklar›ndaki gibi bir "erken uyar›" sistemi ile donat›lm›ﬂlard›r. Bu güveler kanatlar›n›n
alt›ndaki kulaklar› sayesinde, düﬂmanlar› olan yarasan›n yayd›¤› ses dalgalar›n› 100 m uzaktan bile duyabilirler. Böylece
düﬂmanlar›n›n koordinatlar›n› ve kendilerini hedef alan bir sald›r›ya baﬂlay›p baﬂlamad›klar›n› belirleyebilirler.
Bir yanda 150 ton a¤›rl›¤›nda, kanat aç›kl›¤› 40 m'yi, boyu
ise 44 m'yi bulan AWACS uça¤›, di¤er yanda birkaç gram a¤›rl›¤›nda kanat aç›kl›¤› da 2.5 cm olan 2 cm. boyundaki güve…
‹kisi de ayn› teknolojik özellikte. Üstelik AWACS'›n uçmas› için 9.5 ton uçak benzini gerekirken, güvenin bu iﬂ için birkaç
miligram bitki öz suyu almas› yeterli… AWACS'›n radar›n›n ve
bilgisayarlar›n›n iﬂlemesi için kilometrelerce kablo kullan›l›rken, güvenin mükemmel alg›lama sistemi için sadece iki k›sa
sinir lifi yeterli…
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‹nsanl›¤›n yüzlerce y›ll›k bilimsel birikiminin, tonlarca
a¤›rl›ktaki uçaklara ancak s›¤d›rabildi¤i erken uyar› sistemleri,
birkaç graml›k güvenin kanatlar› alt›nda kibrit ucu kadar bir
alanda gerçekleﬂtiriliyor.
‹nsanlar›n tüm imkanlar›n› seferber etmesine karﬂ›n, benzerini bile yapmakta zorland›klar› böyle mucizevi bir sistem,
küçücük bir güvenin bedeninde kusursuzca yarat›lm›ﬂt›r.
Herﬂeyin Yarat›c›s› olan Allah bütün kainat›n sahibi ve mutlak
surette hükümdar›d›r. Rabbimizin Melik s›fat› bir ayette ﬂöyle
bildirilmektedir:
Hak melik olan Allah pek yücedir, O'ndan baﬂka ilah yoktur;
Kerim olan Arﬂ'›n Rabbidir. (Mü'minun Suresi, 116)

Sinek Kula¤›ndaki Tasar›m ‹ﬂitme
Aletlerine Uyarlan›yor
Ormia Ochracea isimli sinek, yumurtalar›n› c›rc›r böce¤inin üzerine b›rak›r ve yumurtalardan ç›kan larvalar c›rc›r bö-

iﬂitme aleti ve sinek

ce¤i ile beslenirler. Orman›n içinde bir c›rc›r böce¤inin yerini
bulmak ise oldukça zordur. Ama Ormia sine¤i, bu iﬂ için özel
tasarlanm›ﬂ hassas kulaklar› sayesinde, böce¤in yerini kolayca
bulabilir.
‹nsan beyninde de sesin yerini tespit için ayn› yöntem kullan›l›r. Bunun için, sesin önce yak›ndaki kula¤a, daha sonra
uzakta kalan kula¤a ulaﬂmas› yeterlidir. Sesin iki ayr› kula¤a
kaç milisaniye farkla ulaﬂt›¤›n› hesaplayan beyin, böylece sesin
geldi¤i yönü saptar. ‹nsanda bu hesaplama 10 milisaniyede sonuçlanmaktad›r. Oysa Ormia sine¤i, ayn› hesab› toplu i¤ne baﬂ› büyüklü¤ündeki beyniyle üstelik insandan 1.000 kat daha
h›zl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirebilmektedir.34
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Do¤adaki tasar›mlar insan için her zaman tükenmez bir ilham kayna¤› olmuﬂtur. Modern teknolojik ürünlerin büyük bölümü do¤adaki tasar›mlar›n taklididir. Milyonlarca y›ld›r kusursuz bir ﬂekilde iﬂleyen sistemleri taklit etmek ﬂüphesiz tasar›mc›lar›n iﬂini oldukça kolaylaﬂt›r›r. Sine¤in kula¤›ndaki bu
mükemmel tasar›m da, günümüzde Ormiafon ad› alt›nda, iﬂitme aleti ve dinleme cihazlar›n›n yap›m›nda taklit edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
‹nsan›n sadece kopya edebildi¤i bu gibi tasar›mlar örneksiz yaratma gücünün sadece Allah'a ait oldu¤unu kan›tlar.

Kelebeklerden Is›nan Bilgisayar
Çiplerine Çözüm
Kelebek kanatlar›ndaki mükemmel
tasar›m bir mucizeyi de beraberinde
taﬂ›yor. ABD'de Tufts Üniversitesi'nde yap›lan bir araﬂt›rma kelebe¤in kanatlar›nda özel bir so¤utma
sistemi oldu¤unu ortaya ç›kard›. Kelebekler so¤ukkanl› canl›lar olduklar› için
vücut ›s›lar› devaml› olarak düzenlenmek zorundad›r.
Bu, çok büyük bir problemdir. Çünkü böcek uçarken kanatlarda yüksek derecede ›s› oluﬂur. Çözüm ise, kan›n kanatlardaki
çok ince film yap›lar›n içinden geçirilmesi ile sa¤lan›r. Kelebe¤in vücudunda oluﬂan fazla ›s›, kanatlardaki ince damarlarda
kan›n dolaﬂmas›yla birlikte d›ﬂar› at›l›r.
Kelebeklerdeki bu özel so¤utma sistemi bilgisayar çiplerindeki sistem ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve çok üstün bir performansa
sahip oldu¤u görülmüﬂtür.
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Kelebekleri, özel bir so¤utma sistemiyle birlikte yaratan Allah't›r. Ayn› teknolojinin fazla ›s›nan bilgisayar
çiplerine uyarlanmas› için
çal›ﬂ›lmaktad›r.

Bilgisayar çipi teknolojisi geliﬂtikçe ortaya ç›kan ›s› problemi de büyümektedir. Daha h›zl› çipler, daha fazla ›s› anlam›na
gelmektedir. Bu ›s›n›n giderilmesi problemi çip üreticilerinin
gündemini oluﬂturmaktad›r. Bu konuda yürütülen çal›ﬂmalar
sonucunda kelebek kanatlar›ndaki teknolojinin 2 y›l içinde üretime girmesi planlanmaktad›r.
Bilim adamlar› do¤adaki canl›lar› örnek alarak tasar›mlar
yapmaktad›rlar. K›sacas› canl›lardaki benzersiz sistemler, teknolojinin geliﬂmesinde ve yeni çözümler bulmas›nda yol gösterici olmaktad›r.

Baykuﬂlar›n Sessiz Uçuﬂlar›
Tasar›mc›lar›n Yeni Hedefi
Amerikan Hava Kuvvetleri'nin "Hayalet Uçak Projesi" dahilinde yürütmekte oldu¤u araﬂt›rmalar baykuﬂlardaki benzersiz kanat tasar›m›n› ortaya ç›kard›.
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Baykuﬂlar›n sessiz uçuﬂlar› hayalet uçaklarda
taklit edilmeye

Baykuﬂlar gecenin ses-

çal›ﬂ›l›yor.

sizli¤inde avlar›na fark ettirmeden yaklaﬂabilirler. Bu
avantaj› onlara sa¤layan, kanatlar›ndaki özel tasar›md›r. Di¤er
kuﬂ türlerinin kanatlar›ndaki tüy yap›s› keskin kenarl›d›r. Baykuﬂ tüyleri ise
bunun tam tersine ince ama keskin olmayan bir tasar›ma sahiptir. Bu özel tasar›m gece avlanan bu hayvana uçuﬂ s›ras›nda
tam bir sessizlik sa¤lamaktad›r.
NASA Langley Araﬂt›rma Merkezi'ndeki bilim adamlar›n›n yapt›klar› aç›klamalara göre, baykuﬂun yumuﬂak kenarl›
tüylere sahip kanatlar›, hava türbülans›n› yani gürültüyü engelliyor. Askeri tasar›mc›lar, baykuﬂ kanatlar›n› taklit ederek,
hayalet uçaklar› gökyüzünde daha gizli uçurabilmenin yollar›n› ar›yorlar.
Hepsi birer iman hakikati olan bu gibi tasar›m örneklerini
araﬂt›ran bilim adamlar›, Allah'›n yaratma sanat›ndaki benzersizli¤i ortaya koyuyorlar.
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Kendilerini Koruyabilen Bitkiler
Ço¤u bitki türü, t›rt›l sald›r›s›na u¤rad›¤›nda, korunmak
amac›yla uçucu organik kimyasallar salg›lar. Bu kimyasallar sayesinde sald›rgan t›rt›llar›n düﬂman› olan avc› böcekler bölgeye gelir ve t›rt›llar› yiyerek bitkiyi korurlar.
Örne¤in, ABD'nin Utah eyaletinde yetiﬂen bir tütün bitkisinin yapraklar›, Manduca güvesinin t›rt›l› taraf›ndan s›kl›kla
sald›r›ya u¤rar. Tütün bitkisi yapraklar›n› yiyen t›rt›l›n salyas›n› "analiz eder" ve zarar gördü¤ünü "anlar". Hemen savunma
sistemini "devreye sokar" ve uçucu organik kimyasallar salg›lamaya baﬂlar. Tütün bitkisinin salg›lad›¤› uçucu kimyasallar sayesinde Geocoris böce¤i hemen yard›ma gelir ve t›rt›l yumurtalar›n› yiyerek zararl›lar›n say›s›n›n artmas›n› engeller.
Böylece ekine zarar veren t›rt›llar dolayl› bir strateji ve üstün bir ak›l sayesinde imha edilmiﬂ olur. Peki ama,
-Bitki zarar gördü¤ünü nas›l alg›layabilmektedir?
-Bitki t›rt›l›n salyas›n› nas›l tahlil edebilmekte ve kendisini korumak için hangi bö-

Tütün bitkisi, Manduca güvesininin
(üstte) b›rakt›¤› t›rt›llardan (yanda)
kurtulmak için baﬂka bir böce¤i yard›ma ça¤›r›r.
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ce¤e ihtiyac› oldu¤unu nereden bilmektedir?
-Bitki kendisine yard›m edecek olan Geocoris böce¤inin ilgisini çekmek için uçucu özellikte kimyasal maddeyi nas›l üretebilmektedir?
ﬁüphesiz bir bitkinin kendisini düﬂmanlar›ndan korumak
için böylesine ak›lc› bir stratejiyi oluﬂturmas› mümkün de¤ildir.
Bitkiyi kusursuz özelliklerle yaratan ve kendisini korumak
için neler yapmas› gerekti¤ini bitkiye ilham eden alemlerin
Rabbi olan Allah't›r.

Allah'›n Varl›¤›n›n Delilleri Her Yerdedir
Yukar›da birkaç örne¤ini sayd›¤›m›z iman hakikatlerinde
de gördü¤ümüz gibi Allah'›n yaratt›klar› üzerindeki üstün güç
ve ilminin tecellileri aç›kt›r. Bu iman hakikatlerini okuyan hiçbir vicdanl› insan, bunlar›n tesadüfen ya da kendili¤inden oluﬂtu¤unu iddia edemez.
Bu örnekler gibi evrende, gökyüzünden bitkilere, insan
hücresinden hayvanlar›n ustaca yapt›klar› yap›lara kadar milyarlarca iman hakikati vard›r. Bu nedenle iman hakikatlerine
her yerde her an rastlamak mümkündür. Asl›nda sürekli olarak
iman hakikatleriyle çevrili yaﬂad›¤›m›z› söylemek daha do¤ru
olur. Allah kullar›n›n bedenlerini her an varl›¤›n› hat›rlatan
iman delilleriyle yaratm›ﬂt›r.
Bu durumda bile kimi insanlar›n hala inkar ediyor olmalar›, gözlerini kör eden, ak›llar›n› örten gafleti ve bu gafletin büyüklü¤ünü göstermektedir. Allah Kuran'da bu insanlar›n durumunu ﬂöyle haber verir:
De ki: "Göklerden ve yerden sizlere r›z›k veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden ç›karan ve
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ölüyü diriden ç›karan kimdir? Ve iﬂleri evirip-çeviren kimdir?" Onlar: "Allah" diyeceklerdir. Öyleyse de ki: "Peki siz yine de korkup-sak›nmayacak m›s›n›z? ‹ﬂte bu, sizin gerçek
Rabbiniz olan Allah't›r. Öyleyse haktan sonra sap›kl›ktan baﬂka ne var? Peki, nas›l hala çevriliyorsunuz?" (Yunus Suresi, 3132)

Aç›k bir ﬂuura ve görebilen gözlere sahip bir insan ise,
Allah'›n delillerinden asla yüz çevirip, inkar etmez.
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man hakikatleri üzerinde tefekkür etmek, insanla-

‹

r›n kendi iste¤ine b›rak›lmam›ﬂ, Kuran'da emredilmiﬂtir. Bu nedenle tüm evreni kapsayan iman hakikatleri üzerinde düﬂünmek, müminler için sürekli
bir ibadet niteli¤indedir.
Müminler Allah'›n varl›¤›n› her an ve daha
güçlü hissetmelerini sa¤layan iman hakikatleri sayesinde Allah'›n s›fatlar›n› ve s›fatlar›n›n üstünlü¤ünü daha iyi kavray›p, O'na daha fazla yak›nlaﬂmaya çal›ﬂ›rlar. ‹man hakikatlerinden kaynaklanan
derin tefekkürleri nedeniyle Allah'›n ilim ve kudretinin s›n›rs›zl›¤›n› gördüklerinden, Allah'a karﬂ›
duyduklar› korku kat kat artm›ﬂ olarak, dünyada
her an Allah'›n r›zas›na, rahmetine ve cennetine kavuﬂman›n arzusu ve özlemiyle yaﬂarlar. Sonunda
ise Allah'›n dilemesiyle, Allah'› hakk›yla takdir ettikleri ve O'nun r›zas› d›ﬂ›nda hiçbir beklentileri olmadan yaﬂad›klar› dünyadan ayr›larak, altlar›ndan ›rmaklar akan cennetlerdeki köﬂklerine yerleﬂtirilirler. Kuran'da iman edenlere cennetin müjdelendi¤i ayetlerden biri ﬂöyledir:
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Sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye
yerde sars›lmaz da¤lar
b›rakt›, ›rmaklar ve yollar
da (k›ld›). Umulur ki do¤ru
yolu bulursunuz.
(Nahl Suresi, 15)
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‹man edip salih amellerde bulunanlar ise Cennet halk›d›rlar,
orada süresiz kalacaklard›r. (Bakara Suresi, 82)

‹nkar edenler ise ﬂuursuzluk ve bilgisizli¤in sebep oldu¤u
gaflet hali ile Allah'›n varl›¤›n›n aç›k dellilerinden yüz çevirirler. Bunlar›n sonu ise Kuran'da ﬂöyle haber verilmiﬂtir:
‹nkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar da içinde
sürekli kal›c›lar olmak üzere, ateﬂin halk›d›rlar. Ne kötü bir
dönüﬂ yeridir o. (Te¤abün Suresi, 10)

Kuran'da bildirilen bu hükümler do¤rultusunda cehennemden korunup-sak›narak, sonsuz bir güzellikte, nefsin arzulad›¤› herﬂeyin en mükemmel ve kusursuz bir ﬂekilde yarat›larak müminlere sunuldu¤u cenneti arzulayanlar, Rabbimizi daha yak›ndan tan›yarak O'nun r›zas›n›, dostlu¤unu ve sevgisini
kazanmaya çal›ﬂmal›d›rlar. Bunun için de iman hakikatleri üzerinde derin tefekkür ederek, Allah'›n üstün s›fatlar› hakk›nda
daha fazla ilim ve kavray›ﬂ sahibi olmal›d›rlar. Ö¤renmek ve tefekkür etmenin yan› s›ra, iman hakikatlerini anlatmak da insanlar›n imanlar›na vesile olmak, imanlar›n› art›rmak aç›s›ndan oldukça önemlidir. ‹man hakikatlerini anlatarak insanlar›
düﬂünmeye davet etmek, tüm iman edenlerin üzerine düﬂen
önemli bir sorumluluktur.
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EVR‹M ALDATMACASI

D

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
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adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini
art›k yarat›l›ﬂ gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar.
Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er pek
çok çal›ﬂmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya
devam ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem nedeniyle,
burada da özetlemekte yarar vard›r.
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 ayr› ayr› yaratan›n Allah oldu¤una 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›n›n tam aksine,

Charles Darwin

teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel baﬂl›kta
incelenebilir:
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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›¤› sorulard›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 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
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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›¤› uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu ﬂöyle özetlemiﬂti: "Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür."35
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.
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.36

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusu-
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nu 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 çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya
ç›kacakt›.37
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.38
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›? 39

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 en temel yap› taﬂ› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali;
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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›rlar.
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.
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

Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da 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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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.40

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.

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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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 olmad›¤›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›.41
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 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
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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.

adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.42
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.
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 bozukluk-
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lara dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama
teoriyi çaresiz b›rakan aç›k 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 rasgele bir etki ancak
zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle
aç›klar:
Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak
meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik,
mutasyonlar›n 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.43

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 bir genetik
olayd›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.

Rastgele mutasyonlar insanlara
ve di¤er tüm canl›lara her zaman
zarar verirler. Üstte, mutasyona
u¤rad›¤› için beﬂ ayakl› do¤muﬂ
bir kuzu görülüyor.
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Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanm›ﬂ olmad›¤›n›n 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 ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre
bu dönüﬂüm yüz milyonlarca senelik 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 hala 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 ara-geçiﬂ 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.44

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 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 biçim-
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de 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.45

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 ol-

150-200 milyon y›ll›k yusufçuk fosili (Ju-

mas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci

rassic - Recent dönem) ve günümüzde

biyolog Douglas Futuyma tara-

yaﬂayan ve bu fosil ile birebir ayn› özel-

f›ndan da kabul edilir:

liklere sahip olan yusufçuk.

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 taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.46
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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.47
‹nsan evriminin bir sonraki safhas›n› da evrimciler, "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 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 ka-
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y›pt›r" diyerek bunu kabul eder.48
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.49
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.50
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:

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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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 trendi göstermemektedirler.51

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 görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.52

‹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.

Harun Yahya
148

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 düﬂerler. Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme
merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›rlar. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki 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 bu netli¤i her türlü imkana ra¤men 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. Bu gördü¤ünüz
netlikte ve kalitedeki bir görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz
mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin 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›ﬂmaktalar. 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 gö-
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rüntü 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 geldiler ve bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdiler 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 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.

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.
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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 durum, 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
daha 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 biyo-
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kimya 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.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki
birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç bo-

Evrimciler "ben" dedi¤imiz varl›¤›n, sadece beynin içindeki sinir hücreleri ve bunlar aras›ndaki kimyasal reaksiyonlar oldu¤unu iddia ederler. Oysa bilimsel bulgular, zihnin sadece beyinden ibaret olmad›¤›n›, aksine beynin ötesinde, beyni kullanan madde-ötesi bir varl›¤›n oldu¤unu göstermektedir. Bu varl›k, göze ihtiyaç duymadan gören, kulak olmadan duyan, burna gerek duymadan koklayan "RUH"tur.
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaﬂar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n hepsi beynimizde oluﬂur. Gerçekte ise beynimizde,
ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek ﬂey
elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluﬂturdu¤u bir dünyada yaﬂar›z. Bu bir görüﬂ veya varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r.
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yutlu, 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:
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.53

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤ru-
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na 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, "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu
kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan
herkes ise, ﬂu aç›k gerçe¤i görecektir: Tüm canl›lar, üstün bir güç,
bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Bu Yarat›c›, tüm
evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm
canl›lar› da yarat›p ﬂekillendiren Allah't›r.

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›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r.
Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en et-
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kili 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 kapanaca¤›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)
…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri
vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar.
‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)
Allah, 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,
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ﬂuursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve ﬂuur gösterip kusursuz
bir sistemle iﬂleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›ﬂ canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "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, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n
bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmiﬂ
oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak 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 düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› ada-
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Geçmiﬂ zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›ﬂlar› ne derece garip ve ak›l
almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›ﬂlar› da ayn› derecede ak›l almazd›r.
Darwinistler tesadüfleri ve cans›z ﬂuursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul
ederler hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.

yanlar, 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.54

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. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.
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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)

