










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Anka-

ra'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bö-

lümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilim-

sel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra,

yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini

ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını

ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı top-

lam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 63 farklı dile çevril-

miştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki

peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun

ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların

kapağında Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış olmasının sem-

bolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı

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

tem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm ça-

lışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünnetini kendine rehber

edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddiala-

rını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak sus-

turacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve

kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir

duası olarak kullanılmıştır.

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini

dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birli-

ği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye

sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sap-

kın uygulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan

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

İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okun-



maktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça,

Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak

kullanılıyor), Dhivehi (Maldivler'de kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok

dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın

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

okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslu-

bun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin ne-

tice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri oku-

yan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve

diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de-

ğildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü

fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külli-

yatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.

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

dır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın

hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanma-

sında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini

sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok

önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa

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

bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kay-

bına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vur-

gulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu

olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran

ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldü-

ğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler.

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri

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

dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahla-

kının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden

güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındı-

ğında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır.

Aksi halde çok geç kalınabilir.

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

21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adale-

te, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.



● Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının nede-
ni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla
Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da
kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler
önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırıla-
bilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu
nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

● Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm kitaplarında
imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetlerini öğrenme-
ye ve yaşamaya davet edilmektedirler. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyanın aklında
hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır.

● Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmişe her-
kes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde, kitaplar
"bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda kesin
bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılan-
ların doğruluğunu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, karşılıklı bir
sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucu-
nun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine ak-
tarmaları açısından yararlı olacaktır.

● Bunun yanında, sadece Allah'ın rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve okunma-
sına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitaplarında ispat ve
ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem,
bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.

● Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli sebepleri vardır.
Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan ve okumaktan hoşlandı-
ğını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser olduğunu görecektir. İmani ve si-
yasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğuna şahit olacaktır.

● Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynaklara daya-
lı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu
veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız
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u ki ta bın adı nın "Al lah Akıl la Bi li nir" ol ma sı nın önem li bir

ne de ni var dır. İn san la rın bir ço ğu Al lah'a inan dık la rı nı, Al lah'ı

bil dik le ri ni söy ler ler. An cak ger çek te Al lah'ı ge re ği gi bi ta nı yıp

tak dir ede mez ler. Bu nun için se "akıl sa hi bi" ol mak ge re kir. 

Bu nok ta da önem li bir ko nu yu ha tır lat mak fay da lı ola cak tır: Al lah'ı

kav ra mak, Al lah'ı ge re ği gi bi ta nı mak için akıl ge re kir der ken bu ra da kas -

te di len "ze ka" de ğil dir. Akıl ve ze ka bir bi rin den ta ma men fark lı iki kav -

ram dır. Ze ka, bir in sa nın bi yo lo jik ola rak sa hip ol du ğu zi hin sel ka pa si te -

dir. Ze ka ne ar tar, ne aza lır. Akıl ise sa de ce mü min le re ait bir özel lik tir.

Al lah'tan kor kup sa kı nan tak va sa hi bi mü min le re Al lah Ka tın dan bü yük

bir ni met ola rak ve ri lir. Akıl, Al lah'ın sa mi mi kul la rı na ver di ği bir nur, bir

an la yış tır. Ve in sa nın tak va sı öl çü sün de bu an la yış, ya ni sa hip ol du ğu

akıl se vi ye si de ar tar. 

Akıl sa hi bi in sa nın en be lir gin özel lik le ri, Al lah'tan kor kup sa kın ma -

sı, da ima vic da nı na uy ma sı, her ola yı, gör dü ğü her şe yi Ku ran'a ve sün-

nete gö re de ğer len dir me si ve her an Al lah'ın rı za sı nı ara ma sı dır.

Bir in san, dün ya nın en ze ki, en bil gi li, en kül tür lü in sa nı da hi ol sa

eğer bu özel lik le re sa hip de ğil se "akıl sız" ola cak tır ve bir çok ger çe ği gö re -

me ye cek, kav ra ma ye te ne ğin den yok sun ka la cak tır.

Zeka ile akıl arasındaki farkı şöyle bir örnekle belirginleştirebiliriz:

Bir bilim adamı, vücudun sinir sistemi ile ilgili, yıllarca çok derin ve de-

taylı araştırmalar yapmış olabilir. İnsan bedeninde gerçekleşen olağanüs-

tü sinir iletimleri konusunda dünyanın en bilgili kişisi de olabilir. Ancak

eğer akıl sahibi değilse, bu kişi sadece sinir hücreleri arasındaki işlemler

ile ilgili bilgileri taşıyan bir insan olmaktan öteye gidemeyecektir. Yani sa-

hip olduğu bu bilgilerin ardındaki önemli gerçeği kavrayamayacaktır.

Oysa akıl sahibi bir insan, sinir sistemindeki mucizevi özellikleri, deta-
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yındaki mükemmellikleri görerek, bu kadar kusursuz bir yapının ancak

ve ancak bir Yaratan'ı, üstün akıl sahibi bir var edeni olması gerektiğini

anlar. Der ki; "sinir sistemini bu kadar kusursuz yaratan güç elbette tüm

diğer canlıların da Yaratıcısı olan Allah'tır. Ve ölümden sonra ahiret yur-

dunu yaratmaya da güç yetirendir."

Bu kitapta anlatılanlar Allah'ın varlığına akıl ile şahit olunması için-

dir. İnsanların bir kısmı Allah'ın varlığına inanmazlar, bir kısmı ise

Allah'ın varlığına iman ettiklerini söylerler ama Allah'ın kadrini gereği gi-

bi takdir edemezler. Düşünmedikleri ve akıllarını kullanmadıkları için

Allah'a kesin bir bilgiyle iman etmenin gerekliliklerini yerine getirmezler.

Oysa akıl sahibi müminler Allah'ın varlığının ve yaratışının delillerini

akılları ile görür ve sonsuz kudret sahibi olan Allah'tan içleri titreyerek

korku duyarlar.

Al lah Ku ran'da ya ra tı şı nın de lil le ri ni be lirt tik ten son ra bun lar da an -

cak akıl sa hi bi olan lar için de lil ler ol du ğu nu bil dir mek te dir: 

Si ze bir kor ku ve umut (un su ru) ola rak şim şe ği gös ter me si ile gök ten su

in dir mek su re tiy le ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt me si de, O'nun

ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la na bi le cek bir ka vim için

ger çek ten ayet ler var dır. (Rum Su re si, 24)

AKILLI TASARIM YANİ YARATILIŞ

Allah'ın yaratmak için tasarım yapmaya ihtiyacı yoktur

Ki tap bo yun ca yer yer kul la nı lan 'ta sa rım' ifa de si nin doğ ru an la şıl -

ma sı önem li dir. Al lah'ın ku sur suz bir ta sa rım ya rat mış ol ma sı, Rab bi -

miz’in ön ce plan yap tı ğı da ha son ra ya rat tı ğı an la mı na gel mez. Bi lin me -

li dir ki, yer le rin 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 şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması

için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:

Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen

oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına

karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi,

117)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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I. KİTAP

Bilimsel Deliller Işığında

YARATILIŞ

GERÇEĞİ
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tur du ğu nuz yer den şöy le bir et ra fı nı za ba kın. Bu lun du ğu nuz

oda da ki her şe yin "ya pıl mış" ol du ğu nu gö re cek si niz. Du var -

lar, dö şe me ler, ta van, otur du ğu nuz san dal ye, eli niz de tut tu -

ğu nuz ki tap, ma sa nın üs tün de du ran bir bar dak; sa yı la ma ya cak ka dar

çok de tay... Tek bir ta ne si da hi ken di ba şı na olu şup oda nı za gel me di. En

ba sit gö rü nen bir ha lı sa ça ğı nı bi le uğ ra şıp ya pan bi ri var dır; o sa çak ora -

ya ken di ka ra rıy la, te sa dü fen ge lip yer leş me miş tir.

Eli ne bir ki tap alan in san da, onun bir ya zar ta ra fın dan bel li bir amaç

çer çe ve sin de ya zıl dı ğı nı bi lir. Bu ki ta bın te sa dü fen or ta ya çık tı ğı ak lı nın

ucun dan da hi geç mez. Ay nı şe kil de, bir hey ke le ba kan in san, onun bir sa -

nat çı ta ra fın dan ya pıl dı ğın dan hiç bir şüp he duy maz. Bı ra kın sa yı sız sa nat

ese ri nin ken di ken di ne oluş tu ğu nu dü şün mek, üst üs te du ran iki-üç tuğ -

la yı bi le mut la ka plan lı bir ha re ket le o şek le ge ti ren bi ri ol du ğu nu kim se

in kar et mez. Do la yı sıy la kü çük ya da bü yük, dü ze n olan her yer de, mut -

la ka bu dü ze nin bir ku ru cu su nun ve ko ru yu cu su nun ol ma sı ge re kir. Bir

gün bi ri si çı kıp, ham de mir ve kö mü rün te sa dü fen çe li ği, çe li ğin te sa dü -

fen Ey fel Ku le si'ni oluş tur du ğu nu id dia et se, bu ki şi nin ve ona ina nan la -

rın akıl la rın dan şüp he edil mez mi? 

Al lah'ı in kar et me nin tek yön te mi olan ev rim te ori si nin id di ası da

bun dan da ha fark lı de ğil dir. Ev ri me gö re inor ga nik mo le kül ler te sa dü fen

ami no asit le ri, ami no asit ler te sa dü fen pro te in le ri, pro te in ler de yi ne te sa -

dü fen can lı la rı oluş tu rur. Oy sa, can lı lı ğın te sa dü fen ken di li ğin den oluş -

ma sı ih ti ma li, Ey fel Ku le si'nin ay nı şe kil de oluş ma sın dan çok çok da ha



dü şük bir ih ti mal dir. Çün kü en ba sit bir hüc re bi le in san ya pı mı her han -

gi bir şey den çok da ha komplekstir.

Do ğa da ki ola ğa nüs tü uyum çıp lak göz le da hi açık ça gö rü lür ken, bu

den ge nin te sa dü fen ve ya ba şı boş mey da na gel di ği na sıl dü şü nü le bi lir?

Ay rı ay rı her nok ta sı nın, Ya ra tan'ın var lı ğı nı de lil len dir di ği ka ina tın, ken -

di ken di ne var ol du ğu nu söy le mek, ola bi le cek en man tık sız id di adır. 

Be de ni miz den baş la yıp, akıl al maz bü yük lük te ki ev re nin en uç nok -

ta la rı na ka dar var olan den ge nin de bir sa hi bi ol ma lı dır. Pe ki kim dir bu

her şe yi in ce in ce dü zen le yip mey da na ge ti ren Ya ra tı cı?

O, ev re nin için de ki her han gi bir mad de sel var lık ola maz. Çün kü O,

tüm ev ren den ön ce var olan ve tüm ev re ni son ra dan ya rat mış bir ira de ol -

ma lı dır. Her şe yin ken di sin den var lık bul du ğu, ama ken di var lı ğı eze li ve

ebe di olan Yü ce Ya ra tan....

Varlığını akıl yoluyla bulduğumuz Yaratan'ı bizlere tanıtan dindir.

O'nun bize din yoluyla bildirdiği gibi O, gökleri ve yeri yoktan var eden,

Rahman ve Rahim olan Allah'tır.

İn san la rın ço ğu ise bu ger çek ten ha ber siz ya şar lar. Oy sa bu ger çe ği

kav ra ya bi le cek man tı ğa sa hip tir ler. Bir man za ra res mi ni gör dük le rin de, ilk

ön ce onun ki min ta ra fın dan ya pıl dı ğı nı öğ ren mek is ter ler. Da ha son ra da,

sa nat çı yı or ta ya çı kar dı ğı eser den do la yı uzun uzun tak dir eder ler. Fa kat

baş la rı nı çe vir dik le ri her yer de o res min sa yı sız ger çe ğiy le kar şı laş tık la rı

hal de, tüm bu gü zel lik le rin tek sa hi bi olan Al lah'ın var lı ğı nı gö zar dı eder -

ler. Oy sa O'nun var lı ğı nı an la mak için uzun bir araş tır ma ya ge rek yok tur.

Öy le ki, in san doğ du ğu an dan iti ba ren tek bir oda da bi le ya şa sa, sa de ce o

oda da var olan sa yı sız de lil Al lah'ın var lı ğı nı kav ra mak için ye ter li dir.

İn sa nın sa hip ol du ğu be den, cilt ler do lu su an sik lo pe di ye bi le sığ ma -

ya cak ka dar çok ya ra tı lış de li li ile do lu dur. Vic dan kul la na rak sa de ce bir -

kaç da ki ka dü şün mek bi le, Al lah'ın var lı ğı nı an la mak için ye ter li dir. Var

olan dü zen Al lah ta ra fın dan ko run mak ta ve O'nun ta ra fın dan de vam et -

ti ril mek te dir. 

Dü şü nül me si ge re ken yal nız in san be de ni de ğil dir. Dün ya üze rin de

her mi li met re ka re de, in sa nın gör dü ğü ve ya gö re me di ği bir ya şam hü küm

sür mek te dir. Tek hüc re li or ga niz ma lar dan bit ki le re, bö cek ler den de niz

Allah Akılla Bilinir
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hay van la rı na, kuş lar dan sü rün gen le re ka dar tüm can lı lar, dün ya üze ri ni

ta ma men kap la mış lar dır. Eli ni ze bir avuç top rak alıp in ce le di ği niz de,

için de bir bi rin den ta ma men fark lı özel lik le re sa hip çe şit çe şit can lı ol du -

ğu nu keş fe de bi lir si niz. Ay nı şey so lu du ğu nuz ha va için de ge çer li dir.

Hat ta de ri ni zin üze rin de bel ki de is mi ni hiç duy ma dı ğı nız can lı lar ya şam

sür mek te dir ler. Tüm can lı la rın ba ğır sak la rın da sin di rim yap ma la rı nı sağ -

la yan mil yon lar ca bak te ri ve ya tek hüc re li can lı  ya şa mak ta dır. Ay nı şe kil -

de dün ya da ki hay van nü fu su, in san nü fu su nun kat kat üze rin de dir. Bir

de bun la ra bit ki dün ya sı nı ek ler sek; an la rız ki dün ya üze rin de ha yat ol -

ma yan boş bir alan yok tur. Mil yon lar ca ki lo met re ka re lik ge niş bir ala nı

kap la yan bu can lı la rın her bi ri nin ken di le ri ne ait vü cut sis tem le ri, ya şan -

tı la rı, yer yü zün de ki den ge ye kat kı la rı gi bi sa yı sız özel lik le ri var dır. Tüm

bun la rın se bep siz, amaç sız ve te sa dü fen var ol duk la rı nı id dia et mek ise

ak la ay kı rı, saç ma bir he ze yan dan baş ka bir şey de ğil dir. Zi ra hiç bir can -

lı ken di ka ra rıy la ve ça ba sıy la yer yü zü ne gel me miş tir. Ve tesadüf hiçbir

şey meydana getiremez.

Allah'ın varlığı ve büyüklüğü kainattaki sayısız delille kendini gös-

terir. Aslında bu açık gerçeği vicdanen kabul etmeyecek olan tek bir insan

bile yoktur. Ancak Kuran'da da bildirildiği gibi, insanların çoğu "vicdan-

ları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla" (Neml Sure-

si, 14) bunu inkar ederler.

İşte bu kitap, bu kişilerin kendi çıkarlarına uygun görmeyerek yüz

çevirdikleri gerçeği ortaya koymak ve asılsız iddialarının dayandığı akıl

dışı mantıkları gözler önüne sermek için yazılmıştır. Birbirinden farklı

pek çok konunun ele alınmasının nedeni budur.

Bu ça lış ma yı oku yan lar Al lah'ın var lı ğı nın tar tış ma sız de lil le ri ni bir

ke re da ha gö re cek ve şa hit ola cak lar dır ki;

Al lah'ın var lı ğı her ye ri sa rıp ku şat mış tır ve "akıl" bu nu bi lir. 

Her ye re ha kim olan bu dü ze ni ya ra tan da, onu dur mak sı zın ko ru -

yan da O'dur.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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çin de bu lun du ğu muz uç suz bu cak sız ev re nin na sıl var ol du ğu,

ne re ye doğ ru git ti ği, için de ki dü zen ve den ge yi sağ la yan ka nun -

la rın na sıl iş le dik le ri her de vir de in san la rın me rak ko nu su ol -

muş tur. Bi lim adam la rı, dü şü nür ler asır lar dır bu ko nuy la il gi li sa yı sız

araş tır ma lar yap mış lar, pek çok te ori ler üret miş ler dir.

20. yüz yı lın baş la rı na dek ha kim olan gö rüş, ev re nin son suz bo yut -

la ra sa hip ol du ğu, son suz dan be ri var ol du ğu ve son su za ka dar da var

ola ca ğı şek lin dey di. "Sta tik ev ren mo de li" adı ve ri len bu yanılgıya gö re,

ev ren için her han gi bir baş lan gıç ve ya son söz ko nu su de ğil di. 

Materyalist felsefenin de temelini oluşturan bu yanılgı, evreni sabit,

durağan ve değişmez bir maddeler bütünü olarak kabul ederken Allah'ın

apaçık olan varlığını akılsızca reddediyordu.

Materyalizm, maddeyi mutlak varlık sayan, maddeden başka hiçbir

şeyin varlığını kabul etmeyen batıl bir düşünce sistemidir. Tarihi eski Yu-

nan'a kadar uzanan, ama özellikle 19. yüzyılda yaygınlaşan bu düşünce

sistemi, Karl Marx'ın diyalektik materyalizmiyle ünlenmişti. 

19. yüzyıldaki durağan evren modeli, başta belirttiğimiz gibi, mater-

yalist felsefeye zemin sağlamıştı. Materyalist felsefeci George Politzer, bu

bilim dışı evren modeline dayanarak, "Felsefenin Başlangıç İlkeleri" adlı

kitabında "evrenin yaratılmış birşey" olmadığı yanılgısını öne sürmüştü

ve şöyle demişti:

Ev ren ya ra tıl mış bir şey de ğil dir. Eğer ya ra tıl mış ol say dı, o tak dir de, ev re nin

Tan rı ta ra fın dan bel li bir an da ya ra tıl mış ol ma sı ve ev re nin yok tan va r e dil -

miş ol ma sı ge re kir di. Ya ra tı lı şı ka bul ede bil mek için, her şey den ön ce, ev re -

nin va r ol ma dı ğı bir anın var lı ğı nı, son ra da, hiç lik ten (yok luk tan) bir şe yin
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çık mış ol du ğu nu ka bul et mek ge re kir. Buy sa bi li min ka bul ede me ye ce ği

bir şey dir.1

Po lit zer ev re nin yok tan var edil me di ği ni id dia eder ken 19. yüz yı lın

du ra ğan ev ren mo de li ne da ya nı yor ve do la yı sıy la bi lim sel bir id dia or ta -

ya at tı ğı nı sa nı yor du. Oy sa 20. yüz yıl da ge li şen bi lim ve tek no lo ji, ma ter -

ya list le re ze min sağ la yan du ra ğan ev ren mo de li gi bi il kel an la yış la rı kö -

kün den yık mış tır. İçin de bu lun du ğu muz 21. yüz yı lda, ev re nin bir baş lan -

gı cı ol du ğu, yok iken bir an da bü yük bir pat la may la ya ra tıl dı ğı mo dern fi -

zik ta ra fın dan pek çok de ney, göz lem ve he sap la is pat lan mış du rum da dır.

Ay rı ca ev re nin, ma ter ya list le rin id dia et tik le ri gi bi sa bit ve du ra ğan

ol ma dı ğı, tam ter si ne sü rek li bir ha re ket ve de ği şim için de ol du ğu, ge niş -

le di ği sap tan mış tır. Bu gün bu ger çek ler bü tün bi lim dün ya sı ta ra fın dan

ka bul edil mek te dir.

Ev re nin bir baş lan gı cı ol ma sı ka ina tın yok tan var edil di ği, ya ni ya ra -

tıl dı ğı an la mı na ge lir. Eğer (da ha ön ce yok iken...) ya ra tı lan bir var lık var -

sa bu nun mut la ka bir Ya ra tı cı sı'nın da ol ma sı ge rek ti ği ni ko lay ca an la rız.

Yok tan var ol ma, in san ak lı nın kav ra ya ma ya ca ğı bir şey dir. Do la yı sıy la,

yok tan var et mek, (sa nat ya pıt la rı ve ya tek no lo jik bul gu lar gi bi...) bir  şey -

le ri bi ra ra ya ge ti re rek ye ni bir şey oluş tur mak tan çok fark lı dır. Çün kü ya -

ra tı lan şe yin hiç bir ör ne ği yok iken, hat ta ya rat mak için za man ve me kan

da hi yok iken bir an da, bir de fa da ku sur suz ca var ol ma sı, an cak Al lah'ın

ya rat ma sı nın bir de li li dir. 

İş te ev re nin yok tan var ol ma sı, onun ya ra tıl mış ol du ğu nun en bü yük

de li li dir. Bu ger çek de rin ola rak dü şü nü lür se çok şe yi de ğiş ti rir. İn san la -

rın ha ya tın an la mı nı kav ra ma la rı na ve bu na gö re ba kış açı la rı nı ve amaç -

la rı nı be lir le me le ri ne se bep olur. Bu yüz den, ta rih bo yun ca bir ta kım in -

san lar -ke sin ola rak de lil le ri ni gör dük le ri hal de- tam ola rak kav ra ya ma -

dık la rı ya ra tı lış ger çe ği ni gör mez lik ten gel me ye kal kış mış lar dır. Di ğer in -

san lar üze rin de de bir dü şün ce bu la nık lı ğı ya rat mak kas tıy la bir ta kım al -

ter na tif va ro luş te ori le ri icat et miş ler dir. An cak bi li min ışı ğı al tın da or ta -

ya çı kan de lil ler kı sa za man da bu id di ala ra ke sin ola rak son ver miş tir.

Şim di ev re nin na sıl var ol du ğu ko nu sun da ki bi lim sel ge li şim sü re ci -

ni kı sa ca gö re lim.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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EV RE NİN GE NİŞ LE ME Sİ

1929 yı lın da Ca li for nia Mo unt Wil son göz lem evin de, Ame ri ka lı ast -

ro nom Ed win Hubb le ast ro no mi ta ri hi nin en bü yük ke şif le rin den bi ri ni

yap tı. Hubb le, kul lan dı ğı dev te les kop la gök yü zü nü in ce ler ken, yıl dız la -

rın, uzak lık la rı na bağ lı ola rak kı zıl ren ge doğ ru yak la şan bir ışık yay dık -

la rı nı sap ta dı. Bu bu luş bi lim dün ya sın da bü yük bir yan kı ya rat tı. Çün kü

bi li nen fi zik ku ral la rı na gö re, göz le min ya pıl dı ğı nok ta ya doğ ru ha re ket

eden ışık la rın tay fı mor yö ne doğ ru, göz le min ya pıl dı ğı nok ta dan uzak la -

şan ışık la rın tay fı da kı zıl yö ne doğ ru ka yar. Hubb le'ın göz lem le ri sı ra sın -

da ise yıl dız la rın ışık la rın da kı zı la doğ ru bir kay ma fark edil miş ti. Ya ni

yıl dız lar biz den sü rek li ola rak uzak laş mak tay dı lar.

Hubb le, çok geç me den çok önem li bir şe yi da ha keş fet ti: Yıl dız lar ve

ga lak si ler sa de ce biz den de ğil, bir bir le rin den de uzak la şı yor lar dı. Her şe -

yin bir bi rin den uzak laş tı ğı bir ev ren kar şı sın da va rı la bi le cek tek so nuç,

ev re nin her an "ge niş le mek te" ol du ğuy du. 

Ko nu yu da ha iyi an la mak için, ev re ni şi şi ri len bir ba lo nun yü ze yi gi -

bi dü şün mek müm kün dür. Ba lo nun yü ze yin de ki nok ta la rın ba lon şiş tik -

çe bir bir le rin den uzak laş ma la rı gi bi, ev ren de ki ci sim ler de ev ren ge niş le -

dik çe bir bir le rin den uzak laş mak ta dır lar. 

As lın da bu ger çek da ha ön ce den de te orik ola rak keş fe dil miş ti. Yüz -

yı lın en bü yük bi lim ada mı sa yı lan Al bert Eins te in, te orik fi zik ala nın da

yap tı ğı he sap la ma lar la ev re nin du ra ğan ola ma ya ca ğı so nu cu na var mış tı.

Fa kat o dev rin ge nel ka bul gö ren du ra ğan ev ren mo de liy le ters düş me -

mek için bu bu lu şu nu bir ke na ra bı rak mış tı. Eins te in bu dav ra nı şı nı da ha

son ra, "ka ri ye ri nin en bü yük ha ta sı" ola rak ad lan dı ra cak tı. Da ha son ra

Hubb le'ın göz lem le riy le ev re nin ge niş le di ği ke sin lik ka zan dı. 

Pe ki ev re nin ge niş li yor ol ma sı nın, ev re nin va ro lu şu ko nu sun da ki

öne mi ney di?

Ev ren ge niş le di ği ne gö re, za man için de ge ri ye doğ ru gi dil di ğin de

ev re nin tek bir nok ta dan baş la dı ğı or ta ya çı kı yor du. Ya pı lan he sap la ma -

lar, ev re nin tüm mad de si ni için de ba rın dı ran bu "tek nok ta"nın, "sı fır hac -

me" ve "son suz yo ğun lu ğa" sa hip ol ma sı ge rek ti ği ni gös ter di. Ev ren, sı fır

hac me sa hip bu nok ta nın pat la ma sıy la or ta ya çık mış tı. Ev re nin baş lan gı -

Allah Akılla Bilinir
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cı olan bu bü yük pat la ma ya in gi liz ce kar şı lı ğı olan "Big Bang" is mi ve ril -

di ve bu te ori de ay nı isim le anıl ma ya baş lan dı.

Bu ara da be lirt mek ge re kir ki; as lın da "sı fır ha cim" bu ko nu nun te -

orik bir ifa de bi çi mi dir. Bi lim, in san ak lı nın kav ra ma sı nır la rı nı aşan "yok -

luk" kav ra mı nı an cak "sı fır ha cim de ki nok ta" ifa de si ile ta rif ede bil mek te -

dir. Ger çek te ise "sı fır ha cim de ki bir nok ta" "yok luk" an la mı na ge lir. Ev -

ren de yok luk tan var ol muş tur. Di ğer bir de yim le ya ra tıl mış tır. 

Bi lin di ği gi bi Big Bang te ori si, baş lan gıç ta ev ren de ki tüm ci sim le rin

bi ra ra da ol duk la rı nı ve son ra dan ay rıl dık la rı nı gös ter miş tir. Big Bang te -

ori si nin or ta ya koy du ğu bu ger çek de, za ma nı mız dan tam 14 asır ön ce in -

san la rın ev ren hak kın da ki bil gi le ri nin son de re ce kı sıt lı ol du ğu bir dö -

nem de yi ne Ku ran'da şöy le bil di ri li yor du:

O küf re sa pan lar gör mü yor lar mı ki, (baş lan gıç ta) gök ler le yer, bir bi riy le

bi ti şik ken, Biz on la rı ayır dık ve her can lı şe yi su dan ya rat tık. Yi ne de on -

lar inan ma ya cak lar mı? (En bi ya Su re si, 30)

Bu ayet ler de de bil di ril di ği gi bi her şey, hat ta he nüz ya ra tıl ma mış

olan "gök ler ve yer" bi le, tek bir nok ta day ken bü yük pat la ma ile ya ra tıl -

mış ve bir bir le rin den ay rı la rak ev re nin bu gün kü şek li ni mey da na ge tir -

miş ler dir.

Ayette bildirilen bilgiyi Big Bang te ori si ile kar şı laş tır dı ğı mız da tam

bir uyum için de ol duk la rı nı gö rü rüz. Oy sa Big Bang'in bi lim sel bir te ori

ola rak or ta ya atıl ma sı an cak 20. yüz yıl da müm kün ol muş tur. 

Ev re nin ge niş le me si, Bü yük Pat la ma te ori si nin ya ni ev re nin yok tan

var edil di ği nin en önem li ka nıt la rın dan bi ri dir. Ev ren ya ra tıl dı ğın dan be -

ri sü re ge len bu ger çek, mo dern bi lim ta ra fın dan

an cak bu yüz yıl da keş fe dil di ği hal de Ku ran bu

ger çe ği yi ne bun dan 14 asır ön ce ha ber ver -

miş tir:

Biz gö ğü 'bü yük bir kud ret le' bi -

na et tik ve şüp he siz Biz, (onu)

ge niş le ti ci yiz. (Za ri yat Su re -

si, 47)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Bura da de ği şik ga -
lak si le rin uzak lık la -

rı ile kı zı la ka çış
oran la rı gö rül mek -
te dir. En yu ka rı da -
ki dü şey ok tay fın
üze rin de ki be lir li

bir nok ta yı gös ter -
mek te dir. Bu nok ta
di ğer tayf lar da ya -
tay ok lar ka dar sa -
ğa ya ni kı zı la kaç -

mak ta dır. Gö rül dü -
ğü hı zın bir be lir ti -

si olan bu kızıla
kaç ma, galak si

Dün yamız dan
uzak laş tık ça art -

mak tadır.

VIRGO

URSA MAJOR

CORONA BOREALIS

BOOTES

HYDRA

H + K

1.200 km/sn

15.000 km./sn

22.000 km/sn

39.000 km/sn

61.000 km/sn

BIG BANG ÇOK SAYIDA DELİLLE İSPATLANDI 

Açık ça gö rül dü ğü gi bi, Bü yük Pat la ma te ori si ev re nin "yok tan var

edil di ği"nin, ya ni Al lah ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı nın is pa tıy dı. Bu ne den le

ma ter ya list fel se fe yi be nim se yen ast ro nom lar, Big Bang'e kar şı di ren me -

ye ve sa bit du rum te ori si ni ayak ta tut ma ya ça lış tı lar. Bu ça ba nın ne de ni,

ön de ge len ma ter ya list fi zik çi ler den A.S.Ed ding ton'ın "fel se fi ola rak do -

ğa nın bir den bi re baş la mış ol du ğu dü şün ce si ba na iti ci gel mek te dir" sö -

zün den an la şı lı yor du.2

Big Bang te ori sin den ra hat sız olan la rın ba şın da ast ro nom Sir Fred

Hoy le ge li yor du. Hoy le, yüz yı lın or ta la rın da "sa bit du rum" (ste ady-sta te)

adın da, 19. yüz yıl da ki du ra ğan ev ren an la yı şı na ben zer bir te ori or ta ya

at tı. Sa bit du rum te ori si, ev re nin bo yut ve za man açı sın dan son suz ol du -

ğu nu id dia edi yor du. Gö rü nür de ki tek ama cı ma ter ya list fel se fe yi des tek -



le mek olan bu te ori, ev re nin baş lan gı cı ol du ğu nu or ta ya ko yan "Big Bang"

te ori siy le ta ban ta ba na zıt tı.

Sa bit du rum te ori si ni sa vu nan lar uzun ca bir sü re Big Bang'e kar şı di -

ren di ler. Ama bi lim aleyh le ri ne iş li yor du.

1948 yı lın da Ge or ge Ga mov, Big Bang'e bağ lı ola rak ye ni bir id dia

or ta ya sür dü. Bu na gö re ev re nin Bü yük Pat la ma ile oluş ma sı du ru mun -

da, ev ren de bu pat la ma dan ar ta ka lan bir rad yas yo nun da ol ma sı ge rek -

mek tey di. Üs te lik bu rad yas yon ev re nin her ya nın da eşit ol ma lıy dı. 

"Ol ma sı ge re ken" bu ka nıt çok geç me den bu lun du.

ÖNEMLİ BİR DELİL: KOZ MİK FON RAD YAS YO NU

1965 yı lın da Ar no Pen zi as ve Ro bert Wil son ad lı iki araş tır ma cı bu

dal ga la rı rast lan tı sal ola rak keş fet ti ler. "Koz mik Fon Rad yas yo nu" adı ve -

ri len bu rad yas yon, ye rel kö ken li de ğil, ev re nin tü mü ne da ğıl mış bir rad -

yas yon du. Böy le ce uzun sü re dir ev re nin her ye rin den eşit öl çü de alı nan

ısı dal ga sı nın, Big Bang'in ilk dö nem le rin den kal ma ol du ğu or ta ya çık tı.

Pen zi as ve Wil son, bu bul gu la rın dan ötü rü No bel Ödü lü ka zan dı lar.

1989 yı lı na ge lin di ğin de ise, Ame ri kan Uzay Araş tır ma la rı Da ire si

NA SA, Koz mik Fon Rad yas yo nu'nu araş tır mak üze re uza ya CO BE uy du -

su nu gön der di. Bu ge liş miş uy du ya yer leş ti ri len has sas ta ra yı cı la rın, Pen -

zi as ve Wil son'ın öl çüm le ri ni doğ ru la ma sı yal nız ca se kiz da ki ka sür dü.

CO BE, ev re nin baş lan gı cın da ki bü yük pat la ma nın ka lın tı la rı nı bul muş tu. 

Bü tün za man la rın en bü yük ast ro no mik keş fi ola rak ad lan dı rı lan bu

bul gu, Big Bang te ori si nin açık bir is pa tıy dı. CO BE uy du su nun ar dın dan

uza ya gön de ri len CO BE 2 uy du su nun bul gu la rı da, yi ne Big Bang'e da ya -

nı la rak ya pı lan he sap la rı doğ ru la dı. 

Big Bang'in di ğer bir önem li de li li ise, uzay da ki hid ro jen ve hel yum

gaz la rı nın mik ta rı ol du. Gü nü müz de ya pı lan öl çüm ler le an la şıl dı ki, ev -

ren de ki hid ro jen-hel yum gaz la rı nın ora nı, Big Bang'den ar ta ka lan hid ro -

jen-hel yum ora nı nın te orik he sap la ma la rı na uyu yor du. Eğer ev re nin bir

baş lan gı cı ol ma say dı ve ev ren son suz dan be ri var ol say dı, için de ki hid ro -

jen ta ma men ya na rak hel yu ma dö nüş müş olur du. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Tüm bu açık de lil ler Big Bang te ori si nin bi lim dün ya sın da ke sin bir

ka bul gör me si ne yo laç tı. Big Bang mo de li bi li min, ev re nin olu şu mu ve

baş lan gı cı hak kın da ulaş tı ğı son nok tay dı. 

Fred Hoy le ile bir lik te uzun yıl lar sa bit du rum te ori si ni sa vu nan

Den nis Sci ama, ar dar da ge len ve Big Bang'i is pat la yan tüm bu de lil ler

kar şı sın da içi ne düş tük le ri du ru mu şöy le an la tır:

Sa bit du rum te ori si ni sa vu nan lar la onu test eden ve ben ce onu çü rüt me yi

uman göz lem ci ler ara sın da, bir dö nem çok sert çe kiş me var dı. Bu dö nem için -

de ben de bir rol üst len miş tim. Çün kü ger çek li ği ne inan dı ğım için de ğil, ger -

çek ol ma sı nı is te di ğim için 'sa bit du rum' te ori si ni sa vu nu yor dum. Te ori nin

ge çer siz li ği ni sa vu nan ka nıt lar or ta ya çık ma ya baş la dık ça Fred Hoy le bu ka -

nıt la rı kar şı la ma da li der rol üst len miş ti. Ben de ya nın da yer al mış, bu düş -

man ca ka nıt la ra na sıl ce vap ve ri le bi le ce ği ko nu sun da fi kir yü rü tü yor dum.

Ama ka nıt lar bi rik tik çe ar tık oyu nun bit ti ği ve sa bit du rum te ori si nin bir ke -

na ra bı ra kıl ma sı ger çe ği or ta ya çı kı yor du.3
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Kaliforniya üni ver si te sin den Prof. Ge or ge Abel de; "bu gün kü mev -

cut de lil ler, ev re nin mil yar lar ca yıl ön ce Big Bang ile baş la dı ğı nı gös te ri -

yor. Big Bang te ori si ni ka bul et mek ten baş ka ça re miz yok" de mek te dir.

Big Bang'in bu za fe ri ile bir lik te, ma ter ya list fel se fe nin te me li olan "eze li

mad de" kav ra mı da ta ri he ka rış mış ol du. Pe ki o za man Big Bang'den ön -

ce ne var dı ve "yok" olan ev re ni bu bü yük pat la ma ile "var" ha le ge ti ren

güç ney di? El bet te ki bu so ru, Art hur Ed ding ton'ın ifa de siy le ma ter ya list -

ler için fel se fi ola rak iti ci ger çek, Ya ra tı cı'nın var lı ğı  ye ri ne "ev re nin ya ra -

tıl mış ol du ğu nu" gös ter mek te dir. Bir zamanlar ateist olan ancak daha

sonra Allah'ın apaçık olan varlığına iman ettiğini açıklayan felsefeci An-

tony Flew, bu konuda şunları söyler:

İti raf lar da bu lun ma nın in san ru hu na iyi gel di ği ni söy ler ler. Ben de bir iti raf -

ta bu lu na ca ğım: Big Bang mo de li, bir ate ist açı sın dan ol duk ça sı kın tı ve ri ci -

dir. Çün kü bi lim, di ni kay nak lar ta ra fın dan sa vu nu lan bir id di ayı is pat et -

miş tir: Ev re nin bir baş lan gı cı ol du ğu id di ası nı. Sa de ce ev re nin bir so nu nun
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ve baş lan gı cı nın ol ma dı ğı nı ka bul et ti ği miz sü re ce, ev re nin şu an ki var lı ğı -

nın mut lak bir açık la ma ol du ğu nu sa vu na bi li riz. Ben ha la bu açık la ma ya

ina nı yo rum, ama bu nu Big Bang kar şı sın da sa vun ma nın pek ko lay ve ra hat

bir du rum ol ma dı ğı nı iti raf et me li yim.4

Ken di si ni ate ist ol mak için kö rü kö rü ne şart lan dır ma yan pek çok bi -

lim ada mı ise, ev re nin ya ra tı lı şın da son suz güç sa hi bi bir Ya ra tı cı'nın var -

lı ğı nı ka bul et miş du rum da dır. Bu Ya ra tı cı, hem mad de yi hem de za ma -

nı ya rat mış olan, ya ni her iki sin den de ba ğım sız bir var lık ol ma lı dır. Ün -

lü Ame ri ka lı ast ro fi zik çi Hugh Ross bu ger çe ği  şöy le açık lar:

Eğer za man ve mad de, pat la may la bir lik te or ta ya çık mış sa, o za man ev re ni

mey da na ge ti ren ne de nin, ev ren de ki za man ve me kan dan ta ma men ba ğım -

sız ol ma sı ge re kir. Bu bi ze Ya ra tı cı'nın ev ren de ki tüm bo yut la rın üze rin de

ol du ğu nu gös te rir. Ay nı za man da Ya ra tı cı'nın ba zı la rı nın sa vun du ğu gi bi

ev re nin ken di si ol ma dı ğı nı ve ev re ni kap la dı ğı nı, sa de ce ev re nin için de ki

bir güç ol ma dı ğı nı ka nıt lar.5

Mad de ve za man, tüm bu kav ram lar dan ba ğım sız olan son suz güç

sa hi bi bir Ya ra tı cı ta ra fın dan var edil miş tir. O Ya ra tı cı, gök le rin ve ye rin

Rab bi olan Al lah'tır. 

UZAY DA HAS SAS DEN GE LER

Ger çek te, Big Bang'in ma ter ya list ler açı sın dan oluş tur du ğu so run, An -

tony Flew'un yu ka rı da yer ve ri len iti ra fın dan çok da ha bü yük tür. Çün kü

Big Bang, ev re nin yal nız ca yok tan var edil di ği ni de ğil, ay nı za man da çok

plan lı, dü zen li ve kont rol lü bir bi çim de var edil di ği ni gös ter mek te dir. 

Bü yük Pat la ma, ev re nin tüm mad de si ni ve ener ji si ni ba rın dı ran nok -

ta nın pat la ma sı ve bü yük bir hız la uza ya ya yıl ma sıy la ger çek leş miş tir.

Kor kunç bir hız la her ta ra fa da ğı lan mad de den; ga lak si ler, yıl dız lar, Gü-

neş, Dünya ve tüm gök ci sim le ri ni içi ne alan çok bü yük bir den ge çık mış -

tır. Da ha sı, in san la rın "fi zik ku ral la rı" ola rak ad lan dır dı ğı, ev re nin her ye -

rin de ay nı olan ve de ğiş me yen ka nun lar oluş muş tur. Tüm bun lar, Bü yük

Pat la ma'nın ar dın dan bü yük bir dü zen or ta ya çık tı ğı nı gös ter mek te dir.

Oy sa pat la ma lar dü zen li lik oluş tur maz lar. Göz lem le di ği miz bü tün

pat la ma lar, var olan dü zen li li ği bo zar, par ça lar ve yok eder ler. Ör ne ğin,
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atom ve hid ro jen bom ba la rı nın pat la ma sı, gri zu pat la ma la rı, vol ka nik pat -

la ma lar, do ğal gaz pat la ma sı, Güneş’ te mey da na ge len pat la ma lar... Ne tür

pat la ma in ce le nir se in ce len sin, et ki le ri nin hep yı kı cı ol duk la rı gö rü lür. 

Eğer bir patlamanın ardından karşımıza çok detaylı bir düzen çıkar-

sa, örneğin yer altındaki bir patlama, ortaya kusursuz sanat eserleri, dev

saraylar, görkemli binalar çıkarırsa, o durumda bu patlamanın ardında

üstün bir Akıl olduğu, patlamayla birlikte dağılan tüm parçacıkların ger-

çekte çok kontrollü bir biçimde hareket ettirildikleri sonucuna varırız.  

Big Bang te ori si ne uzun yıl lar kar şı çık tık tan son ra ha ta sı nı ka bul

eden Sir Fred Hoy le'un söz le ri, bu du ru mu gü zel ifa de eder:

Big Bang te ori si ev re nin tek ve bü yük bir pat la ma ile baş la dı ğı nı ka bul  eder.

Ama bil di ği miz gi bi pat la ma lar mad de yi da ğı tır ve dü zen siz leş ti rir ler. Oy sa

Big Bang çok gi zem li bir bi çim de bu nun tam ak si bir et ki mey da na ge tir miş -

tir: Mad de yi bir bi riy le bir le şe cek ve ga lak si le ri oluş tu ra cak ha le ge tir miş tir.6

Hoyle, Big Bang'in düzenlilik oluşturmasının çelişkili bir durum ol-

duğunu söylerken, elbette Big Bang'i materyalist bir önyargıyla yorumla-

makta, yani bunun "kontrolsüz bir patlama" olduğunu varsaymaktadır.

Oysa, bir Yaratıcı'nın varlığını kabullenmemek için böyle bir açıklama ya-

parak, asıl çelişkili duruma düşen kendisi olmuştur. Zira, patlamayla bir-

likte ortaya çok büyük bir düzen çıkmışsa, o zaman "kontrolsüz patlama"

fikrinin bir kenara atılması ve patlamanın olağanüstü bir biçimde kont-

rollü olduğunun, yani bu patlamayı meydana getirenin Yüce Allah oldu-

ğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Big Bang'in ar dın dan ev ren de olu şan bu ola ğa nüs tü dü zen li li ğin bir

baş ka yö nü ise, "ya şa ma ya el ve riş li bir ev ren"in oluş muş ol ma sı dır. Ya şa -

ma im kan ta nı ya cak bir ge ze ge nin olu şa bil me si için oluş ma sı ge re ken

şart lar o ka dar faz la dır ki, bu nun rast lan tı sal bir olu şum ol du ğu nu dü -

şün mek im kan sız dır. 

Ün lü bir te orik fi zik pro fe sö rü olan Pa ul Da vi es, sa de ce Big Bang

son ra sın da ki ge niş le me hı zı nın ne ka dar "has sas ayar lan mış" ol du ğu nu

he sap la mış ve ina nıl maz bir so nu ca ulaş mış tır. Da vi es'e gö re, Big Bang'in

ar dın dan ger çek le şen ge niş le me hı zı eğer mil yar ke re mil yar da bir oran -

da bi le fark lı ol say dı, ha ya ta im kan sağ la ya cak bir yıl dız ti pi olu şa maz ve

ev ren de can lı lık or ta ya çı ka maz dı. Da vi es şöy le de mek te dir:

Harun Yahya (Adnan Oktar)

23



He sap la ma lar, ev re nin ge niş le me hı zı nın çok kri tik bir nok ta da sey ret ti ği ni

gös ter mek te dir. Eğer ev ren bi raz da ha ya vaş ge niş le se çe kim gü cü ne de niy -

le içi ne çö ke cek, bi raz da ha hız lı ge niş le se koz mik ma ter yal ta ma men da ğı -

lıp gi de cek ti. Bu iki fe la ket ara sın da ki den ge nin ne ka dar "iyi he sap lan mış"

ol du ğu so ru su nun ce va bı çok il ginç tir. Eğer pat la ma hı zı ger çek hı zın dan

sa de ce mil yar ke re mil yar da bir oran da fark lı laş mış da hi ol say dı, bu ge rek -

li den ge yi yo k et me ye ye te cek ti.. Bu ne den le Big Bang her han gi bir pat la ma

de ğil, her yö nüy le çok iyi he sap lan mış ve dü zen len miş bir olu şum dur.7

Bü yük Pat la ma ile or ta ya çı kan fi zik ku ral la rı, ara dan ge çen 15 mil -

yar yıl lık za man da hiç de ği şik li ğe uğ ra ma mış tır. Üs te lik bu ku ral lar öy le

in ce he sap lar üze ri ne ku ru lu dur lar ki, bu gün kü de ğer le rin den mi li met rik

sap ma lar bi le tüm ev ren de ki ya pı yı ve dü ze ni or ta dan kal dı ra bi le cek has -

sa si yet te dir. 

Ün lü fi zik çi Prof. Ste phen Haw king de, Za ma nın Kı sa Ta ri hi isim li ki -

ta bın da ev ren de ki den ge le rin as lın da kav ra ya bil di ği miz den çok da ha in -

ce he sap lar ve den ge ler üze ri ne ku rul du ğu nu be lir tir. Haw king ev re nin

ge niş le me hı zıy la il gi li şun la rı söy ler:

Ev re nin ge niş le me hı zı o ka dar kri tik bir nok ta da dır ki, Big Bang'ten son ra -

ki bi rin ci sa ni ye de bu oran eğer yüz bin mil yon ke re mil yon da bir da ha kü -

çük ol say dı ev ren şim di ki du ru mu na gel me den içi ne çö ker di.8

Pa ul Da vi es de bu akıl al maz in ce lik te ki den ge ve he sap lar dan va rıl -

ma sı ge re ken ka çı nıl maz so nu cu şöy le açık lar:

Çok kü çük sa yı sal de ği şik lik le re has sas olan ev re nin şu an da ki ya pı sı nın,

çok dik kat li bir bi linç ta ra fın dan or ta ya çı ka rıl dı ğı na kar şı çık mak çok zor -

dur... Do ğa nın en te mel den ge le rin de ki has sas sa yı sal den ge ler, koz mik bir

ta sa rı mın var lı ğı nı ka bul et mek için ol duk ça güç lü bir de lil dir.9

Ay nı ger çek kar şı sın da Ame ri ka lı Ast ro no mi Pro fe sö rü Ge or ge Gre -

ens te in da, The Sym bi otic Uni ver se ad lı ki ta bın da şöy le ya zar:

Ka nıt la rı in ce le dik çe, ıs rar la önem li bir ger çek le kar şı kar şı ya ge li riz. (Ev re -

nin olu şu mun da) bir do ğa üs tü Akıl dev re ye gir miş ol ma lı dır.10 

Bu Akıl, üstün güç ve kudret sahibi olan Yüce Allah'tır. Allah herşe-

yi mükemmel bir düzen ve kusursuz bir ölçü ile yaratandır. 
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MAD DE NİN YA RA TI LI ŞI

Büyük Patlama'nın ardından maddenin temel yapıtaşı olan atom

meydana gelmiştir. Daha sonra bu atomlar biraraya gelerek içinde yıldız-

larıyla, Dünyası ve Güneşiyle evreni oluşturmuşlardır. Ve sonra yine ay-

nı atomlar dünya üzerindeki yaşamı oluşturmuşlardır. Çevrenizde gör-

düğünüz herşey; bedeniniz, oturduğunuz koltuk, elinizde tuttuğunuz ki-

tap, pencereden görünen gökyüzü, toprak, beton, meyveler, bitkiler, bü-

tün canlılar ve aklınıza gelebilecek tüm maddeler, Büyük Patlama'nın ar-

kasından var olan atomların bir araya gelmesiyle hayat bulmuşlardır.

Ama elbette tüm bunlar, şuursuz atomların kendi kendine biraraya gel-

mesiyle değil, Allah'ın üstün yaratmasıyla gerçekleşmiştir. Allah hem

atomda hem de atomların meydana getirdiği her varlıkta, yani tüm alem-

de, muazzam bir düzen ve mükemmel bir denge takdir etmiştir.  

Pe ki her şe yin te mel ta şı olan atom ne den oluş muş tur ve na sıl bir ya -

pı gös ter mek te dir?

Atomların yapısı incelendiğinde her birinin çok üstün bir düzen için-

de oldukları görülür. En genel hatlarıyla, her atomun bir çekirdeği, çekir-

dek içinde belirli sayıda protonları ve nötronları vardır. Ayrıca çekirdek

etrafında hiç değişmeyen yörüngelerde saniyede 1000 km. hızla dönen

elektronlar vardır.11 Bir atomdaki elektron ve protonların sayısı her za-

man birbirinin aynısıdır, çünkü artı yüklü protonla eksi yüklü elektron

her zaman birbirini dengeler. Eğer birinin sayısı farklı olursa, atomun

elektromanyetik dengesi bozulacağından atom diye bir şey de oluşamaz.

Atomun çekirdeği, çekirdeğin içindeki proton ve nötronları ve etrafında-

ki elektronları sürekli bir dönüş halindedir. Bunlar hem kendi çevrelerin-

de hem de birbirlerinin etrafında hiç durmadan belirli hızlarla dönerler.

Bu hızlar da hep birbirlerini orantılayacak ve atomun varlığını sürdür-

mesini sağlayacak şekildedir. Asla bir düzensizlik, değişiklik, farklılık

oluşmaz.

Yokluğun içinde meydana gelen büyük bir patlamanın ardından, bu

kadar düzgün ve kararlı yapıda varlıkların ortaya çıkması insanı hayrete

düşürecek bir olaydır. Çünkü Büyük Patlama materyalist bilim adamları-
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nın iddia ettiği gibi, kontrolsüz, tesadüfi bir patlama olsaydı –ki bu asla

söz konusu değildir-, ardından doğal olarak kontrolsüz şeylerin oluşma-

sı, oluşan herşeyin yine büyük bir karmaşayla başka yerlere dağılması ge-

rekirdi.

Oy sa var lı ğın baş lan gı cın dan iti ba ren her nok ta da tam bir dü zen ha -

kim dir. Ör ne ğin, hep si fark lı yer ler de ve za man lar da oluş ma la rı na rağ -

men san ki bir bir le rin den ha ber dar mış ve san ki tek bir fab ri ka dan çık mış

gi bi çok düz gün atom oluş mak ta dır. Ön ce elekt ron lar ken di le ri ne bir çe -

kir dek bul mak ta ve onun et ra fın da dön me ye baş la mak ta dır lar. Son ra

atom lar bir ara ya ge le rek mad de yi oluş tur mak ta ve tüm bun la rın ar dın -

dan bir an lam ifa de eden, ama ca yö ne lik ve man tık lı şey ler çık mak ta dır.

Kar ma şık, işe ya ra ma yan, anor mal ve amaç sız şey ler ise or ta ya çık ma -

mak ta dır. En kü çük bi rim den, en bü yük par ça ya ka dar her şey yer li ye rin -

de ve çok amaç lı dır...

Bü tün bun lar üs tün kuv vet sa hi bi olan Yaratıcımız Allah’ın var lı ğı -

nın ke sin is pa tı, her şe yin O'nun di le di ği şe kil de ve di le di ği za man da

oluş tu ğu nun da açık bir gös ter ge si dir. Ni te kim Al lah üstün ya rat ma sı nı

Ku ran'da şöy le ifa de et mek te dir:

O, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya ra tan dır. O'nun "Ol" de di ği gün (her şey)

olu ve rir, O'nun sö zü hak tır... (En'am Su re si, 73)

BIG BANG'İN AR DIN DAN

Ama ev re nin ke sin lik le bir ama cı nın ol du ğu nu gös te ren bir olay var ki, o da

ev re nin tesadüf ese ri ora da dur ma dı ğı dır. Ba zı in san la ra gö re 'ev ren sa de ce

ora da dır iş te.' Öy le si ne ol ma ya de vam edi yor. Biz de ken di mi zi bir den bi re

bu şe yin için de bu lu ver mi şiz. Bu ba kış açı sı nın, ev re ni an la ma mız da çok ve -

rim li ya da yar dım cı ola ca ğı nı san mı yo rum. Ben ce ev ren ve onun var lı ğı nın

al tın da bu gün he nüz pek se ze me di ği miz çok da ha de rin bir şey ler giz li.12

Ev re nin kö ke ni ile il gi li çe şit li araş tır ma lar ya pan fi zik çi Ro ger Pen -

ro se'un yu ka rı da ki söz le ri son de re ce önem li dir. Bu söz le rin ifa de et ti ği

gi bi, bir çok in san ev re nin tüm mü kem mel den ge si ile öy le si ne var ol du -

ğu ve ken di si nin de o ev re nin için de öy le si ne ya şa dı ğı gi bi yan lış bir fik -

re ka pı la bil mek te dir.
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Oy sa bu gün bi lim çev re le ri ta ra fın dan ev re nin va ro luş şek li ola rak

ka bul gö ren Bü yük Pat la ma 'nın ar dın dan, son de re ce ku sur suz ve hay ret

ve ri ci bir dü ze nin oluş ma sı as lın da hiç de do ğal kar şı la na bi le cek bir du -

rum de ğil dir.

Kısacası evrendeki muhteşem sistemi incelediğimizde, evrenin var

oluşu ve işleyişinin tesadüfi nedenlerle açıklanamayacak kadar kompleks

bir düzen ve hassas dengelere dayandığı gerçeğiyle karşılaşırız. Açıkça

anlaşılacağı gibi bu hassas denge ve düzenin muazzam bir patlamanın

sonrasında kendi kendine ve tesadüfen gerçekleşmesi kesinlikle imkan-

sızdır. Big Bang gibi bir patlamanın ardından böyle bir düzenin meydana

gelmesi, ancak Allah'ın üstün yaratışı sonucunda gerçekleşebilir. 

Evrendeki bu eşsiz düzen, maddeyi yoktan var eden ve onun her

anını kontrolü ve hakimiyeti altında bulunduran sonsuz bir bilgi, güç ve
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akıl sahibi bir Yaratıcımız'ın varlığını bir kez daha ispatlamaktadır. O Ya-

ratıcı, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan herşeyin Rabbi olan

Allah'tır.

Tüm bu ger çek ler bi ze, bir 19. yüz yıl dog ma sı olan ma ter ya list fel se -

fe nin id di ala rı nın 20. yüz yıl bi li mi ta ra fın dan na sıl ge çer siz kı lın dı ğı nı da

gös ter mek te dir. 

Modern bilim, evrende hakim olan büyük denge ve düzeni ortaya çı-

kararak, tüm varlıkları yaratan ve kontrolü altında bulunduran bir Yara-

tıcı'nın, yani Allah'ın varlığını bir kez daha ispatlamıştır.

Asırlar boyunca pek çok insanı etkileyen, hatta bir dönem "bilimsel-

lik" maskesine bile bürünen materyalizm ise, herşeyi maddeden ibaret sa-

yarak, maddeyi yoktan var eden ve düzenleyen Allah'ın varlığını akılsız-

ca reddetmiş ve böylelikle büyük bir yanılgıya düşmüştür. Bundan böy-

le, akla ve bilime aykırı ilkel ve batıl bir inanç sistemi olarak tarihe geçe-

cektir.
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il yon lar ca kü çük tuğ la yı bir ara ya ge ti re rek çok ge liş miş bir

şe hir ma ke ti in şa et ti ği ni zi dü şü nün. Bu şeh rin için de gök de -

len ler, bir bi ri nin içi ne geç miş yol lar, tren is tas yon la rı, ha va -

alan la rı, alış ve riş mer kez le ri, yer al tı na ku rul muş met ro lar, bun la rın ya -

nın da akar su lar, göl ler, or man lar ve bir sa hil ol sun. Ay nı za man da so kak -

la rın da do la şan, ev le rin de otu ran, iş yer le rin de ça lı şan yüz ler ce in san da

ol sun. En ufak bir de ta yı bi le at la ma yın. Yol lar da ki tra fik lam ba la rı nı, bi -

let ke sen gi şe le ri, bir oto büs du ra ğı nın ta be la sı nı bi le... 

Son ra bi ri si si ze ge lip her bir ta şı nı özen le seç ti ği niz, en in ce ay rın tı -

sı na ka dar plan la ya rak kur du ğu nuz bu şeh rin tüm par ça la rı nın te sa dü fen

bi ra ra ya gel di ği ni ve bu şeh ri oluş tur du ğu nu söy le se, kar şı nız da ki ki şi -

nin akıl sağ lı ğı hak kın da ne dü şü nür sü nüz? 

Şim di tek rar in şa et ti ği niz şeh re dö nün, tek bir par ça yı yer leş tir me yi

unut tu ğu nuz da ya da ye ri ni de ğiş tir di ği niz de bü tün şeh rin bir den bi re yı -

kı la bi le ce ği ni dü şü nün. Ne ka dar bü yük bir den ge kur ma nız ve dü zen

oluş tur ma nız ge rek ti ği ni tah min ede bi li yor mu su nuz? 

İş te için de bu lun du ğu muz dün ya da ki ya şam da in san ak lı nın ala ma -

ya ca ğı ka dar çok de ta yın bi ra ra ya gel me si ile müm kün ol mak ta dır. Bu

de tay lar dan sa de ce bi ri nin ve ya bir ka çı nın ol ma ma sı, dün ya da ya şa mın

ol ma ma sı an la mı na ge le bi lir.

Maddenin en küçük parçası olan atomdan içinde milyarlarca yıldızı

barındıran galaksilere, dünyanın ayrılmaz bir parçası olan Ay'dan içinde

bulunduğu Güneş Sistemi'ne kadar herşey, her detay, müthiş bir uyum

içinde çalışmaktadır. Özenle kurulmuş olan bu sistem adeta bir saat gibi
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hiç aksamadan işlemektedir. Öyle ki insanların tümü, milyarlarca yıldır

süregelen bu sistemin hiçbir detay unutulmaksızın işlemeye devam ede-

ceğinden öylesine emindirler ki, 10 yıl sonra gerçekleştirmeyi düşündük-

leri bir olayın planını bile rahatlıkla yapabilirler. Hiç kimse ertesi gün Gü-

neş'in doğup doğmayacağının endişesini taşımaz. İnsanların büyük ço-

ğunluğu, "Dünya Güneş'in çekim alanından aniden çıkar da kapkara

uzay boşluğunda bilinmeyene doğru yol alır mı?", "Böyle bir şeyin olma-

sını ne engelliyor?" diye düşünmez.  

Yi ne in san la rın ço ğu, uy ku ya da lar ken be yin le ri nin din len di ği gi bi

kalp le ri nin ya da so lu num sis tem le ri nin de din len me ye ce ğin den son de re ce

emin dir ler. Oy sa bu iki ha ya ti sis tem den sa de ce bi ri nin bi le bir kaç sa ni ye li -

ği ne dur ma sı ko lay lık la ha ya tı mı za mal ola cak so nuç lar do ğu ra bi lir. 

İşte tüm hayatı kuşatmış olan ve her olayı "normal seyrinde akıyor"

şeklinde değerlendirmeye sebep veren "alışkanlık gözlüğü" çıkarıldığın-

da, aslında herşeyin pamuk ipliğine bağlı denilebilecek şekilde ince dü-

zenlenmiş, birbirine bağlı sistemlerden oluştuğu rahatlıkla görülebilir.

Gözünüzü çevirdiğiniz her noktada kusursuz bir düzenin hakim olduğu-

nu fark edersiniz. Elbette ki böyle bir düzeni ve uyumu oluşturan büyük

bir güç vardır. Bu gücün sahibi, herşeyi yoktan var eden Allah'tır. Ayet-

lerde şöyle bildirilmiştir:

O bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum (mu ta ba kat) için de ye di gök ya rat mış olan -

dır. Rah man' (olan Al lah)ın ya rat ma sın da hiç bir "çe liş ki ve uy gun suz luk

(te fa vüt)" gö re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip gez dir; her han gi bir çat lak lık

gö rü yor mu sun? Son ra gö zü nü iki ke re da ha çe vi rip gez dir; o göz umu du -

nu kes miş bir hal de bit kin ola rak sa na ge ri dö ne cek tir. (Mülk Su re si, 3-4)

Gerek gökyüzü, gerek yeryüzü, gerekse bu ikisi arasında yaşayan

canlılara baktığımızda her birinin tek tek kendilerini var eden Yüce

Allah'ın varlığını ispatladığını görürüz.  

Aşa ğı da ki bö lüm de her in sa nın gö rüp de üze rin de na sıl var ol du ğu -

nu ve ya var lı ğı nı na sıl de vam et tir di ği ni dü şün me den ge çip git ti ği can lı -

lar dan ve do ğa olay la rın dan bah se de ce ğiz. Eğer Al lah'ın yer yü zün de ki

tüm de lil le ri ni yaz ma ya kal kı şa cak ol sak, bu nu bin ler ce an sik lo pe di cil di -

ne da hi sığ dı ra ma yız. O yüz den bu bö lüm de üze rin de uzun uzun dü şü -

nül me si ge re ken olay la rı yal nız ca kı sa ha tır lat ma lar la  ge çe ce ğiz.
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Ancak yalnızca bu kısa hatırlatmalar dahi Kuran'da bildirildiği gibi

"düşünüp öğüt alabilen" vicdanlı kişilerin hayatlarındaki en önemli ger-

çeği görmelerini veya en azından bir kez daha hatırlamalarını sağlaya-

caktır.

Çün kü, Al lah var dır...

O, ör nek siz ya ra tan dır ve O, akıl la bi li nir.

İN SAN VÜ CU DUN DA Kİ MU Cİ ZE LER

Biz hiç far kın da de ğil ken vü cu du muz içe ri sin de mil yon lar ca iş ye ri -

ne ge ti ri lir. Bun la rın bir ço ğu, bir kaç da ki ka lı ğı na bi le ak sak lık gös ter di ği

tak dir de in san da ta mi ri im kan sız has ta lık la ra hat ta ölü me yol aça bi lir.

An cak in san, tek bir hüc re den na sıl olup da ye tiş kin bir in san ha li ne

gel di ği ni dü şün me di ği gi bi, her an gö zü nün önün de olan be de ni nin de

na sıl böy le ku sur suz şe kil de iş le di ği ni araş tır maz. Bu yüz den de ya şa mı -

nı ne de re ce "pa muk ip li ği ne bağ lı" olay lar  sa ye sin de sür dü re bil di ği ni bil -

mez. Yal nız ca bir has ta lık ve ya fi zi ki bir sı kın tı ile kar şı laş tı ğın da ken di

kont ro lü dı şın da iş le yen vü cut sis te mi nin öne mi ni dü şün me ye baş lar. Fa -

kat bu da pek uzun sür mez; sağ lı ğı ye ri ne gel di ğin de her şe yi unu tur gi -

der.

Oy sa Al lah, be de ni nin hem için de hem de dış gö rü nü mün de sa yı sız

iman de li li ni in san için ser gi le mek te dir. İn san be de ni nin yal nız ca dış gö -

rü nü mü ne ba kıl dı ğın da da hi Al lah'ın mü kem mel sa na tı he men gö rü le bi -

lir. Her in san da mev cut olan vü cut si met ri si; iki ko lun, iki ba ca ğın ol ma -

sı, göv de nin kol la ra, ba cak la ra ve ba şa olan oran tı sı ilk ba kış ta dik kat çe -

ke cek de re ce de mun ta zam dır. Bu oran tı la rın her bi ri Al lah ta ra fın dan tam

bir uyum üze ri ne ku rul muş tur. Ör ne ğin;

Her in sa nın be den uzun lu ğu baş uzun lu ğu nun se kiz mis li dir,

Yü zü bu run uzun lu ğu nun üç ka tın dan olu şur, 

İki göz ara sın da bir göz bo yu me sa fe var dır,

Kol ve ba cak oran tı la rı ve uzun luk la rı hem es te ti ğe hem de tam an -

la mıy la ih ti ya ca yö ne lik tir.

Yu ka rı da ve ri len si met ri ile il gi li de tay la rı gö re bil mek için et ra fı nız -
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da ki in san la ra göz gez dir me niz ye ter li dir; bu özel lik le ri her bi rin de ay rı

ay rı gö re bi lir si niz. Ve hat ta tüm bu özel lik ler şu ana ka dar ya şa mış mil -

yar lar ca in san üze rin de de gö rül müş tür ve (Al lah'ın di le me si ile) bun dan

son ra ya şa ya cak olan in san lar da da gö rü le cek tir. 

Dış görünümüyle mükemmel bir yaratılışa sahip olan insanın içinde

de apayrı olaylar gerçekleşir, kendisinin hiç farkında olmadığı binlerce

mucize peşpeşe meydana gelir. Beyinden karaciğere, safra kesesinden

böbreklere kadar her organ bu kusursuz işleyişe sahiptir. Organlarda ve

vücut içi sistemlerin işleyişinde görülen tüm olaylar şaşırtıcı bir düzen ve

ahenk içinde oluşur.

Vücudumuz içinde her an yaşanan bu düzen, ahenk ve inceliği an-

latmak için belki yüzlerce örnek verilebilir. Nitekim bedeni yaratan Yüce

Allah'ın  ilmi sonsuzdur ve insanın kavrayışının çok ötesindedir. Ama in-

san bedenindeki sayısız örnek içinden birkaç tanesini seçip burada anlat-

mak, insanı kusursuzca var eden Allah'ın varlığını, büyüklüğünü, gücü-

nü, ilmini ve sanatını gereği gibi takdir edebilmemize yardımcı olacaktır.

"Ek sik Göz le Gö rül mez"

Göz, can lı la rın ya ra tıl mış ol du ğu nun en açık de lil le rin den bi ri dir.

Ge rek in san gö zü, ge rek se hay van göz le ri, ola ğa nüs tü yapılara sa hip tir -

ler. Bu et ki le yi ci or gan, dün ya nın en kompleks ay gıt la rı ile da hi kar şı laş -

tı rı la ma ya cak üs tün lük te dir.

Gö zün yak la şık 40 ay rı has sas par ça nın bir leş me sin den olu şan çok

kompleks bir sis te mi var dır. Bu par ça lar dan sa de ce bi ri nin üze rin de dü şü -

ne lim. Ör ne ğin göz mer ce ği... Biz ço ğu za man far kın da ol ma yız, ama ci sim -

le ri net gör me mi zi sağ la yan şey, göz mer ce ği nin her sa ni ye hiç dur ma dan

"oto ma tik odak la ma" yap ma sı dır. İs ter se niz bu ko nu da kü çük bir de ney

ya pa bi lir si niz: İşa ret par ma ğı nı zı ha va da tu tun. Son ra bir par ma ğı nı zın

ucu na, bir de ar ka sın da ki du va ra ba kın. Ba kı şı nı zı par ma ğı nız dan du va ra

doğ ru her çe vir di ği niz de bir "ayar la ma" ol du ğu nu his se de cek si niz.

Bu ayar, göz mer ce ği nin et ra fın da ki kü çük kas lar ta ra fın dan ya pıl -

mak ta dır. Her ba kış de ği şi min de bu kas lar dev re ye gi rer ve mer ce ğin şiş -
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kin li ği ni de ğiş ti re rek ışı ğın doğ ru açı da kı rıl ma sı nı ve is te di ği niz cis mi

net ola rak gör me ni zi sağ lar. Mer cek bu aya rı ha ya tı nız bo yun ca hiç ha ta

yap ma dan her sa ni ye ger çek leş tir mek te dir. Fo toğ raf çı lar ay nı ayar la ma yı

fo toğ raf ma ki ne le rin de çoğunlukla el le ya par lar ve doğ ru odak la ma yı el -

de et mek için ba zen uzun uzun uğ ra şır lar. Mo dern tek no lo ji so nu cun da

son 10-15 yıl da oto ma tik odak la ma ya pan ka me ra lar üre til miş tir, ama

hiç bir ka me ra göz ka dar hız lı ve ku sur suz odak la ma ya pa ma mak ta dır.

Bir gö zün gö re bil me si için ise, bu or ga nı oluş tu ran yak la şık 40 te mel

par ça nın hep si nin ay nı an da bir den var ol ma sı ve uyum için de ça lış ma sı

ge re kir. Mer cek bun lar dan sa de ce bi ri dir. Kor nea, kon jonk ti va, iris, göz

be be ği, re ti na, ko ro id, göz kas la rı, göz ya şı bez le ri gi bi di ğer tüm par ça lar

ol sa ve ça lış sa, ama bir tek göz ka pa ğı ol ma sa göz kı sa sü re de bü yük bir

tah ri ba ta uğ rar ve gör me iş le vi ni yi ti rir. Yi ne ay nı şe kil de tüm or ga nel ler

var ol sa, ama göz ya şı üre ti mi dur sa, göz bir kaç sa at için de ku rur, ya pı şır

ve kör olur.

Gö zün bu kompleks ya pı sı kar şı sın da ev rim ci le rin "te sa düf ler zin ci -

ri" id di ası tüm an la mı nı yi tir mek te dir. Çün kü gö zün işe ya ra ya bil me si

için ay nı an da tüm bö lüm le riy le bir lik te var ol ma sı ge re kir. Ev rim ci bir bi -

lim ada mı, bu ger çe ği şöy le iti raf eder:
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Göz le rin ve ka nat la rın or tak özel li ği an cak bü tü nüy le ge liş miş ol duk la rın da

va zi fe le ri ni ye ri ne ge ti re bil me le ri dir. Bir baş ka de yiş le ek sik göz le gö rül -

mez, ya rım ka nat la uçul maz.13

Bu ise, gözün, bütün parçalarıyla birlikte bir anda ve kusursuz ola-

rak ortaya çıktığını göstermektedir. Yani gözü de, tüm diğer organlarımız

gibi, Allah kusursuz bir biçimde yaratmıştır. 

Ku lak ta ki Üs tün Yaratılış

Hiç ak lı nı za gel miş miy di?... Siz bir mü zik par ça sı nı ya da bir ko nuş -

ma yı din ler ken, bü yük bir mu ci ze ger çek le şi yor. Ha va da ya yı lan ses tit re -

şim le ri sa ni ye de 350 ki lo met re lik bir hız la ku la ğı nı za ula şı yor. Ve o ana ka -

dar sa de ce bi rer fi zik sel ha re ket olan tit re şim ler, ku la ğı nız da ger çek le şen

ina nıl maz de re ce de ki kar ma şık iş lem ler sa ye sin de "ses"e dö nü şü yor. Ay rı ca

bu olay lar, sa ni ye nin bin de bi rin den da ha hız lı bir şe kil de ya şa nı yor....

Duy ma iş le mi, az ön ce de be lirt ti ği miz gi bi ha va da ya yı lan tit re şim -

ler le baş lar. Tit re şim ler ku lak kep çe si ne ulaş tı ğın da, "duy ma" de di ği miz

iş lem de baş la mış olur. 

19. yüz yı lın il kel bi lim dü ze yi için de dü şü nen Char les Dar win, ev -

rim te ori si ni or ta ya atar ken ku lak kep çe si ni işe ya ra ma yan ve bu ne den -

le de ev rim sü re ci için de kö rel miş bir or gan ola rak ta nım la mış tı. Oy sa ça -

ğı mız da ki bi lim sel araş tır ma lar, ku lak kep çe si nin ses le ri top la ma ya ve

yön len dir me ye ya ra dı ğı nı, ku lak kep çe si nin için de ki kıv rım la rın da se si

yön len dir mek için ge rek li en uy gun akus tik dü ze ne sa hip ol du ğu nu gös -

ter miş tir. Ku lak kep çe si nin "kon ka" adı ve ri len kıs mı bir tür me ga fon gö -

re vi ni ya par ve ses dal ga la rı nı dış ku lak yo lun da yo ğun laş tı rır.  Bu şe kil -

de ses dal ga la rı nın şid de ti yak la şık 17 de si bel ar tı rıl mak ta dır.14

Ku lak Za rın da ki Has sa si yet

Böylece güçlendirilen ses, dış kulak yoluna girer. Dış kulak yolunda

bilindiği gibi düzenli olarak salgılanan bir kulak sıvısı vardır. Bu sıvının

önemli bir özelliği, bakterileri ve böcekleri kulaktan uzak tutan bir tür ze-

hire sahip olmasıdır. Yani kulağı koruyan özel bir sıvıdır bu. Ayrıca bu sı-
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vının kulağın içine doğru değil, dışına doğru akması için dış kulağın yü-

zeyindeki hücreler, dış yöne doğru bir spiral oluşturacak şekilde dizil-

mişlerdir. Aksi halde, bu sıvı kulağımızı doldurur ve bizi sağır edebilirdi.

Dış ku lak yo lun dan ge çen ses tit re şim le ri, ku lak za rı na va rır lar. Ku -

lak za rı öy le si ne has sas tır ki, mo le kül bo yu tun da ki tit re şim le ri bi le al gı -

lar. Bu sa ye de, gü rül tü süz bir or tam da, siz den met re ler ce uzak ta fı sıl da -

yan bir in sa nı ko lay lık la du ya bi lir si niz. Ya da iki par ma ğı nı zı bir bi ri ne

ya vaş ça sür te rek el de et ti ği niz tit re şi mi işi te bi lir si niz.15

An cak bu ra da önem li bir so run var dır. Bu den li kü çük tit re şim le re

has sas olan ku lak za rı, bir yan dan da ken di si ni bes le yen da mar lar da ki

kan ba sın cı nın ver di ği bü yük tit re şim ler le kar şı kar şı ya dır. Ku lak za rı nı

bes le yen kıl cal da mar lar da iler le yen kan hüc re le ri, bir tü ne lin için de yu -

var la nan ka ya la ra ben ze ti le bi le cek öl çü de ses tit re şim le ri mey da na ge ti -

rir ler. Ama biz bu se si hiç duy ma yız. Pe ki bu na sıl olur?

Bu, vü cut ta ya ra tı lan ola ğa nüs tü bir sis tem sa ye sin de olur. Ku lak za -

rı na kan da mar la rın dan ula şan pa ra zit ses, si nir sis te mi ta ra fın dan dı şa rı -

dan ge len di ğer ses ler den ay rış tı rı lır. Ay nen bir mü zik kay dın da ki pa ra -
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zit ve hı şır tı la rı te miz le yen ge liş miş bil gi sa yar lar gi bi, si nir sis te mi de kan

da mar la rı nın ku lak za rı na yap tı ğı tit re şim le ri te miz ler. Bu sa ye de, tüm

ha ya tı mız bo yun ca kan da mar la rı mı zın ba sın cın dan do ğan ses le ri din le -

mek ten kur tu lu ruz. 

Or ta Ku lak ta ki Me ka niz ma

Ku lak za rı, ken di si ne ula şan tit re şim le ri güç len di re rek or ta ku lak

böl ge si ne ulaş tı rır. Bu ra da örs, çe kiç ve üzen gi ola rak bi li nen ve bir bi ri ile

çok has sas bir den ge de te mas eden üç kü çük ke mik var dır. Bu ke mik ler

de zar dan ken di le ri ne ula şan tit re şim le ri yük sel tir ler. 

An cak bu sis tem ba zen de aşı rı yük sek ses le ri dü şür me ye ya rar. Bu

özel lik, örs, çe kiç ve üzen gi ke mik le ri ni kont rol eden, vü cu dun en kü çük

bo yut ta ki iki ka sı ta ra fın dan sağ la nır. Bu kas lar, aşı rı de re ce de yük sek

ses le rin iç ku la ğa ge çi ril me den ön ce ha fif le til me si ni sağ lar lar. Bu sa ye de

bi zim için şok ya ra ta cak de re ce de yük sek ses le ri da ha al çak dü zey ler de

du ya rız. 

Bu kaslar bizim kontrolümüz dışında, otomatik olarak devreye gi-

rerler. Öyle ki, biz uyurken yanıbaşımızda yüksek sesli bir gürültü mey-

dana geldiğinde bile, bu kaslar hemen kasılır ve iç kulağa giden titreşimin

şiddetini düşürürler. Eğer böyle bir mekanizma olmasaydı, şiddetli sesler

kolaylıkla iç kulağı zedeleyebilir ve sağırlığa neden olabilirdi. Ancak her-

şey çok mükemmel bir dengeyle takdir edilmiş ve kulak, hem en düşük

sesleri duyabilecek hem de aşırı yüksek seslerden korunabilecek bir me-

kanizma ile yaratılmıştır. 

Bu denli kusursuz bir yaratılışa sahip olan orta kulağın önemli bir

dengeyi korumaya ihtiyacı vardır. Bu denge, orta kulaktaki hava basıncı

ile, kulak zarının öteki tarafındaki, yani atmosferdeki hava basıncının eşit

olması zorunluluğudur. Bu denge için de orta kulak ile dış dünya arasın-

da hava alışverişi sağ la yan bir "ha va lan dır ma ka na lı" var edil miş tir. Bu

ka nal, or ta ku lak tan ağ zı mı za ka dar uza nan ve içi boş bir bo ru olan ös ta -

ki bo ru su dur.
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Tit re şen Tüy cük ler ve Se sin Do ğu şu

Bir nok ta ya dik kat ede lim: Bu ra ya ka dar an lat tık la rı mı zın tü mü, dış

ve or ta ku lak ta mey da na ge len tit re şim ler den iba ret tir. Tit re şim ler sü rek -

li ile til mek te dir, ama ha la or ta da me ka nik bir ha re ket ten baş ka bir şey

yok tur. Ya ni ses yok tur. 

Bu me ka nik ha re ket le rin se se dö nüş tü rül me ye baş la ma sı, iç ku lak

adı ve ri len böl ge de olur. İç ku lak ta ki en önem li or gan, içi sı vıy la kap lı

olan spi ral bir böl me dir. Sa hip ol du ğu şe kil ne de niy le "sal yan goz" ola rak

ad lan dı rı lır. 

Sal yan go zun için de ki sı vı ya ula şan tit re ti şim ler, bu sı vı nın için de

dal ga lan ma lar oluş tu rur lar. Sal yan go zun iç du var la rın da ise, bu sı vı nın

dal ga lan ma la rın dan et ki le nen kü çük tüy cük ler var dır. Bu tüy cük ler, sı vı -

da ki dal ga lan ma la ra gö re bel li be lir siz şe kil de ha re ket le nir ler. Eğer güç lü

bir ses ge lir se, da ha faz la sa yı da ki tüy cük, da ha güç lü bir bi çim de eği lir.

Dış dün ya da ki her ay rı ses fre kan sı, bu tüy cük ler üze rin de ay rı et ki le şim -

ler oluş tur mak ta dır. 

Pe ki ama bu tüy cük le rin ha re ke ti nin an la mı ne dir? 

Ce vap çok il ginç tir: Bu tüy cük ler, as lın da sal yan go zun iç du va rı nı

çev re le yen yak la şık 20 bin ay rı hüc re nin te pe sin de yer alan bi rer ma ni ve -

la dır lar. Tüy cük ler bir tit re şim al gı la dık la rın da ha re ket eder ler ve bu ha -

re ket, tüy cük le rin al tın da ki hüc re le rin ka pı la rı nı açar. Bu sa ye de hüc re le -

re iyon gi ri şi olur. Tüy cük ler ters yö ne yat tık la rın da ise hüc re ka pı la rı bu

kez ka pa nır lar. Bu sü rek li ha re ket, hüc re le rin kim ya sal den ge le ri ni de sü -

rek li de ğiş ti rir ve on la rın elekt rik uya rı la rı üret me le ri ni sağ lar. Bu elekt -

rik uya rı la rı, si nir ler ara cı lı ğıy la bey ne ile ti lir ve be yin de bun la rı yo rum -

la ya rak ses ha li ne ge ti rir. Bey nin bu yo ru mu na sıl yap tı ğı, bir et par ça sın -

dan baş ka bir şey ol ma yan bu or ga nın, ken di si ne ula şan elekt rik sin yal le -

ri ni na sıl in san se si ne, gök gü rül tü sü ne ya da bir mü zik ese ri ne dö nüş tür -

dü ğü, as la açık la na ma yan bir sır dır. 

Ya pı lan araş tır ma lar, tüy cü ğün bir ato mun ya rı ça pı ka dar bi le ha re -

ket et me si nin hüc re de ki re ak si yo nun baş la ma sı için ye ter li ola bil di ği ni

gös ter miş tir. Bu ko nu yu in ce le yen uz man lar tüy cü ğün bu has sas lı ğı nı ta -
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rif et mek için il ginç bir ör nek ve rir ler. Bu na gö re, tüy cü ğün ün lü Ey fel

Ku le si bo yut la rın da ol du ğu nu dü şü nür sek, ona bağ lı hüc re de ki et ki, bu

ku le nin te pe si nin sa de ce üç san ti met re oy na ma sı du ru mun da bi le baş la -

ya bil mek te dir.16

Tüy cük le rin bir sa ni ye de ne ka dar sa lın dık la rı so ru su nun ce va bı da

çok il ginç tir. Bu, se sin fre kan sı na gö re de ği şir. Fre kanks yük sel dik çe, tüy -

cük le rin sa lı nım sa yı sı ina nıl maz ra kam la ra ula şır. Ör ne ğin 20 bin fre -

kans ta bir ses duy du ğu muz da, tüy cük ler de sa ni ye de 20 bin kez sa lın mış

olur lar.

Kı sa ca sı, din le di ği miz bir pi ya no se si, ger çek te iç ku lak sal yan go zu -

muz da ki tüy cük le rin her no ta ya gö re fark lı ha re ket et me le rin den, bu

fark lı ha re ket le rin her se fe rin de tüy cük le re bağ lı hüc re ler de fark lı iyot

den ge le ri oluş tur ma la rın dan ve bu kim ya sal iş lem le rin elekt rik sin yal le ri

üret me sin den iba ret tir. Hüc re ler, bu ina nıl maz iş lem le ri ya şa mı mız bo -

yun ca her sa ni ye hiç yo rul ma dan, bo zul ma dan ve de for me ol ma dan ya -

par lar...

Buraya dek incelediğimiz tüm bilgiler, bizlere işitme organımız olan

kulakların olağanüstü bir yaratılışa sahip olduğunu göstermektedir. Ku-

lağın, içiçe geçmiş onlarca kompleks mekanizmanın uyum içinde çalış-

masıyla işlev gören, kusursuz bir sistemi vardır. Modern bilim ve tekno-

loji ise, bu sistemi taklit etmek bir yana, çalışma prensiplerini tüm ayrın-

tılarıyla çözmeyi dahi başaramamıştır.

Elbette böylesine kompleks bir düzenin evrim teorisinin iddia ettiği

gibi rastlantılarla ortaya çıkması imkansızdır. Her düzen, kendisini var

eden bir kudretin varlığını gösterir. Kulaktaki üstün düzen ise, bu organı

kusursuzca yaratmış olan Allah'ın varlığını ve doğaya olan hakimiyetini

bir kez daha ispat etmektedir.

Bu ger çek kar şı sın da in sa na dü şen ise, ken di si ne böy le bir or ga nı ve

do la yı sıy la işit me du yu su nu ver miş olan Al lah'a şük re di ci ol mak tan baş -

ka bir şey de ğil dir. Ni te kim, Ku ran'da in san la ra şöy le ses le ni lir:

De ki: "Si zi in şa eden ya ra tan, si ze ku lak, göz ler ve gö nül ler ve ren

Al lah'tır. Ne az şük re di yor su nuz?" (Mülk Su re si, 23)
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İn sa nın İçin de ki Or du

Vü cu du nu zun de rin lik le rin de, her gün si zin hiç far kın da ol ma dı ğı -

nız bir sa vaş ya şa nır. Sa va şın bir ta ra fı, vü cu du nu za gi rip onu ele ge çir -

me yi he def le yen bak te ri ve vi rüs ler, di ğer ta ra fı ise vü cu du bu düş man -

la ra kar şı ko ru yan sa vun ma hüc re le ri dir.

Düş man lar, he def le dik le ri böl ge ye gir mek için sal dı rı va zi ye tin de

bek ler ler ve ilk fır sat bul duk la rın da he def böl ge ye doğ ru yö ne lir ler. An -

cak he def böl ge nin güç lü, dü zen li ve di sip lin li as ker le ri, düş man la ra ko -

lay ko lay ge çit ver mez ler. Sa vaş ala nı na ilk ön ce düş man la rı yu ta rak et ki -

siz kı lan as ker ler (fa go sit ler) ge lir. Fa kat ki mi za man sa va şın bo yut la rı bu

as ker le rin ka bi li yet le ri nin üs tün de dir. O za man dev re ye baş ka as ker ler

gi rer  (mak ro faj lar). On la rın dev re ye gir me si, he def böl ge de bir alarm du -

ru mu nun oluş ma sı na se bep olur ve baş ka as ker le ri sa vaş mey da nı na ça -

ğı rır lar (Yar dım cı T hüc re le ri). 

Bun lar böl ge hal kı nı çok iyi ta nı yan as ker ler dir. He men ken di or du -

la rıy la düş ma nı bir bi rin den ayırt eder ler. Ve hiç va kit kay bet me den si lah

ya pı mın da gö rev li olan as ker le re ha -

ber gön de rir ler (B hüc re le ri). Bu as -

ker ler de ola ğa nüs tü ye te nek le re sa -

hip tir ler. Düş ma nı hiç gör me dik le ri

hal de, on la rı et ki siz ha le ge ti re bi le cek

ya pı da ki si lah la rı üre te bil mek te dir ler.

Ay rı ca üret tik le ri si lah la rı, ken di

üzer le rin de ta şı ya rak git me si ge re ken

ye re ka dar gö tü rür ler. An cak bu yol -

cu luk sı ra sın da, hem ken di le ri ne hem

de ken di ta raf tar la rı na za rar ver me -

mek gi bi zor bir gö re vi ba şa rır lar. Da -

ha son ra vu ru cu tim ler dev re ye gi rer

(Öl dü rü cü T hüc re le ri). Bun lar da

üzer le rin de ta şı dık la rı ze hir li mad de -

yi düş ma nın en can alı cı ye ri ne ve re -
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Bir B hüc re si bö lü nür -
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Bak teriler le kap lı bir B
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rek, on lar dan kur tul ma yı ba şa rır lar. Za fe rin ka za nıl ma sı du ru mun da sa -

vaş mey da nı na baş ka bir as ker gru bu ge lir (Bas kı la yı cı T hüc re le ri) ve

tüm sa vaş çı lar ka rar gah la rı na gön de ri lir. Son ola rak sa vaş mey da nı na ge -

len as ker ler (Bel lek hüc re le ri) düş ma na ait tüm bil gi le ri, ay nı du rum la

tek rar kar şı la şıl ma sı ha lin de kul lan mak üze re ha fı za la rı na alır lar. 

Burada sözü edilen mükemmel ordu, insan bedenindeki savunma

sistemidir. Anlatılanların hepsi, gözle görülmeyecek kadar küçük hücre-

ler tarafından gerçekleştirilmektedir. (Daha detaylı bilgi için bakınız: Ha-

run Yahya, Savunma Sistemi Mucizesi)

Aca ba kaç ki şi be de nin de böy le si ne dü zen li, di sip lin li ve mü kem mel

bir or du ta şı dı ğı nın far kın da dır? Dört bir ya nı nın, cid di şe kil de ra hat sız -

lan ma sı na, hat ta öl me si ne se bep ola bi le cek mik rop lar la çev ri li ol du ğu -

nun ka çı bi lin cin de dir? Ger çek ten de so lu nan ha va da, içi len su da, ye ni len

ye mek te, do ku nu lan her yer de in san için ol duk ça teh li ke li ola bi le cek mik -

rop lar var dır. İn sa nın ken di si tüm bun lar dan ha ber siz ken, vü cu dun da ki

hüc re ler, onu bel ki de ölü me gö tü re bi le cek bir has ta lı ğın pen çe sin den

kur tar mak için var güç le riy le sa va şır lar.

Sa vun ma hüc re le ri nin hep si nin, vü cut hüc re si ile düş man hüc re si ni

bir bi rin den ayırt ede bi le cek ka pa si te de ol ma la rı, B hüc re le ri nin gör me -

dik le ri düş ma nı et ki siz kı la bi le cek bir si lah ha zır la ya bil me le ri, on la rı ken -

di bün ye le ri ne za rar ver me den, hiç bir vü cut hüc re si ne değ dir me den ge -

re ken ye re ka dar ta şı ya bil me le ri, sin yal alan hüc re le rin hiç iti raz et me den

gö rev le ri ni tam ola rak yap ma la rı, her  bi ri nin ne yap ma la rı ge rek ti ği ni bi -

le bil me le ri, iş le ri bit ti ğin de tek rar so run çı kar ma dan yer le ri ne dön me le ri,

bel lek hüc re le ri nin ha fı za la rı nın bu den li güç lü ol ma sı, bu sis te me ola ğa -

nüs tü sı fa tı nı ka zan dı ran özel lik ler den sa de ce bir ka çı dır. 

İş te bu se bep ler den do la yı sa vun ma sis te mi nin, olu şum hi ka ye si

şim di ye ka dar hiç bir ev rim ci ya zar ta ra fın dan ya zı la ma mış tır. 

Sa vun ma sis te mi ol ma yan ya da tam ola rak fa ali ye ti ni ya pa ma yan

bir in sa nın ha yat ta kal ma sı da ol duk ça güç tür. Çün kü bu du rum da dış

dün ya da ki tüm mik rop ve vi rüs le re kar şı sa vun ma sız ha le ge lir. Gü nü -

müz de böy le kim se ler an cak özel bir ça dır da, dı şa rı da ki hiç bir mad de ile
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doğ ru dan te mas et me den bel li bir sü re ya şam la rı nı de vam et ti re bil mek -

te dir ler. Do la yı sıy la il kel or tam da ki bir in sa nın, sa vun ma sis te mi ol ma -

dan tü rü nü sür dür me si söz ko nu su bi le ola maz. Bu du rum da biz le ri, sa -

vun ma sis te mi gi bi son de re ce kar ma şık bir sis te min an cak tek bir se fer -

de, tüm ele man la rı ile bir lik te ya ra tıl mış ol du ğu ger çe ği ne gö tür mek te dir. 

Her Detayı Düzenlenmiş Bir Sistem

Ne fes al mak, ye mek ye mek, yü rü mek vs. in san lar için çok do ğal

olay lar dır. Ama in san la rın bü yük bir kıs mı bu ha ya ti olay la rın na sıl mey -

da na gel di ği ni dü şün mez. Ör ne ğin bir mey ve ye di ği niz de, o mey ve nin

na sıl vü cu du nu za ya rar lı ha le ge le ce ği ni dü şün mez si niz. Siz iyi bir be sin

alı yo rum dü şün ce sin dey ken vü cu du nuz, bu be si ni "iyi" ha le çe vi re bil -

mek için hiç dü şü ne me ye ce ği niz ka dar de tay lı iş lem ler ya par.

Bu de tay lı iş lem le rin ya pıl dı ğı sin di rim sis te mi bir yi ye ce ğin ağı za

alın ma sıy la ça lış ma ya baş lar. Sis te min he men ba şın da dev re ye gi ren tü -

kü rük, be sin le ri ıs la ta rak diş ler ta ra fın dan öğü tül me le ri ni ve ye mek bo ru -

sun dan aşa ğı kay ma la rı nı ko lay laş tı rır.

Ye mek bo ru su, yi ye cek le rin mi de ye ulaş tı rıl ma sın da gö rev alır. Mi -

de ye ge lin di ğin de ise mü kem mel bir den ge ile kar şı la şı lır. Be sin le rin mi -

de de ki sin di ri mi, bu or ga nın için de ki hid rok lo rik asit ta ra fın dan ger çek -

leş ti ri lir. An cak bu asit o den li güç lü dür ki, yal nız be sin le ri de ğil, mi de

du var la rı nı bi le eri te bi le cek ka pa si te ye sa hip tir. Fa kat el bet te, ku sur suz

sis tem için de böy le bir ha ta ya mü sa ade edil me miş tir. Sin di rim sı ra sın da

sal gı la nan "mu kus" ad lı bir sal gı mi de nin tüm du var la rı nı kap lar ve hid -

rok lo rik asi din par ça la yı cı et ki si ne kar şı mü kem mel bir ko ru ma sağ lar.

Böy le ce mi de nin ken di ken di ni yok et me si en gel len miş olur.

Sin di rim iş le mi nin de va mı da ay nı de re ce de plan lı dır. Be sin le rin sin -

di rim sis te mi ta ra fın dan par ça lan mış, işe ya ra yan kı sım la rı, in ce ba ğır sak

çe per le ri ta ra fın dan emi le rek ka na ka rı şır. İn ce ba ğır sa ğın iç yü ze yi "vil -

lus" adı ve ri len kü çük kıv rım lar la kap lı dır. Vil lus la rın üze rin de ki hüc re -

le rin üst kı sım la rın da da "mik ro vil lus" de ni len mik ros ko bik uzan tı lar bu -

lu nur. Bu uzan tı lar bi rer pom pa gi bi ça lı şa rak be sin le ri emer ler. Böy le ce



bu pom pa la rın em dik le ri be sin ler, do la şım sis te miy le vü cu dun her ya nı -

na ulaş tı rı lır lar.

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken, yu ka rı da çok ba sit çe özet le di ği miz

sis te mi ev ri min hiç bir şe kil de açık la ya ma dı ğı dır. Çün kü ev rim, kü çük ya -

pı sal de ği şik lik le rin, ba sa mak ba sa mak üst üs te ek len me siy le, il kel can lı -

lar dan bu gün kü kar ma şık or ga niz ma la rın oluş tu ğu nu sa vu nur. Oy sa

açık ça gö rül dü ğü gi bi, mi de de ki sis te min ba sa mak ba sa mak oluş ma sı na

im kan yok tur. Tek bir fak tö rün da hi ek sik ol ma sı can lı nın so nu nu ge ti rir.

Mi de de ki sı vı nın be sin gel di ğin de par ça la yı cı özel lik ka zan ma sı, bir

di zi kim ya sal iş lem so nu cun da ger çek le şir. Söz de ev rim sü re ci için de, mi -

de sin de böy le si ne plan lı kim ya sal dö nü şüm ya pı la ma yan bir can lı dü şü -
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nün. Mi de sin de ki sı vı bir tür lü par ça la yı cı özel lik ka zan ma yan can lı, ye -

dik le ri ni sin di re me ye cek, mi de sin de sin di ril me miş bir yi ye cek küt le si ol -

du ğu hal de, be sin siz lik ten öle cek ti.

Ay rı ca bu par ça la yı cı asit sal gı la nır ken, ay nı an da mi de du var la rı nın

mu kus de nen sal gı yı üret me si ge re kir. Ak si tak dir de mi de de ki asit mi de -

yi par ça lar dı. Do la yı sıy la ha ya tın de va mı için mi de nin her iki sı vı yı da

(asit ve mu kus) ay nı an da sal gı la ma sı ge re kir. Bu da bi ze ev rim ci le rin de -

di ği gi bi aşa ma aşa ma te sa dü fi bir olu şum de ğil, bir an da bü tün sis tem le -

riy le var ol ma sı ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. 

Tüm bunlar, insan vücudunun birbiriyle mükemmel biçimde uyum-

lu küçük makinelerden oluşan dev bir fabrikaya benzediğini göstermek-

tedir. Ve nasıl her fabrikanın bir tasarımcısı, mühendisi, planlayıcısı var-

sa, insan bedeninin de kusursuzca var eden, üstün güç sahibi bir Yaratı-

cısı vardır. Bu Yaratıcı herşeye hakim olan Allah'tır.

İs ke let Sis te mi

İs ke let  baş lı ba şı na bir mü hen dis lik ha ri ka sı dır. Vü cu dun ya pı sal

des tek sis te mi dir. Ay nı za man da be yin, kalp, ak ci ğer gi bi ha ya ti or gan la -

rın ko ru ma sı nı ya par, iç or gan la ra des tek olur. İn san vü cu du na, hiç bir ya -

pay ma ki na ta ra fın dan tak lit edi le me yen üs tün bir ha re ket ka bi li ye ti ve -

rir. Da ha sı ke mik do ku su ço ğu kim se nin zan net ti ği gi bi can sız de ğil dir.

Ke mik do ku su vü cu dun kal si yum, fos fat ve bir çok önem li mi ne ra li nin

ban ka sı dır. Vü cu dun ih ti ya cı na gö re bu mi ne ral le ri de po eder ve ya da ha

ön ce den de po et tik le ri ni vü cu da ve rir. Bü tün bun la rın ya nı sı ra kır mı zı

kan hüc re le ri nin üre ti mi ke mik ler ta ra fın dan ya pı lır.

İs ke let bü tün ola rak mü kem mel bir iş le ve sa hip ol ma sı nın ya nın da,

is ke le ti oluş tu ran ke mik ler de üs tün bir ya pı ya sa hip tir ler. Vü cu dun ta -

şın ma sı ve ko run ma sı gi bi önem li bir gö re vi üst le nen ke mik ler, bu işi ra -

hat lık la ye ri ne ge ti re bi le cek ka pa si te de ve sağ lam lık ta ya ra tıl mış lar dır.

Vü cu dun kar şı la şa ca ğı zor du rum lar da he sa ba ka tıl mış tır. Ör ne ğin; uy -

luk ke mi ği, di key du rum da bir ton ağır lı ğı kal dı ra bi le cek ka pa si te de dir.

Ni te kim atı lan her adım da bu ke mi ği mi ze, vü cut ağır lı ğı mı zın üç ka tı ka -
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dar bir yük bin mek te dir. Hat ta sı rık la yük sek at la ma ya pan bir at let ye re

iner ken kal ça ke mi ği nin her san ti met re ka re si 1400 ki lo luk bir ba sın ca ma -

ruz ka lır. Pe ki ke mik de nen ve bir tek hüc re nin bö lün me si so nu cun da or -

ta ya çı kan bu ya pı yı, bu ka dar kuv vet li kı lan ne dir? So ru nun ce va bı ke -

mik le rin eş siz ya ra tı lı şın da giz li dir. 

Ko nu yu da ha iyi an la mak için gü nü müz tek no lo ji sin den bir ör nek

ver mek ye rin de ola cak tır. Bü yük ve yük sek ya pı la rın in şa sın da ka fes sis -

tem le ri kul la nı lır. Bu in şa at tek ni ğin de ya pı nın ta şı yı cı ele man la rı, yek pa -

re ya pı da de ğil, bir bi ri içi ne geç -

miş, ka fes şek lin de çu buk lar dan

olu şur. An cak bil gi sa yar la rın ya -

pa bi le ce ği kar ma şık he sap lar sa -

ye sin de, bü yük köp rü ler ve en -

düst ri yel ya pı lar çok da ha da ya -

nık lı ve da ha ucu za in şa edil mek -

te dir ler. 

İş te ke mik le rin iç ya pı sı da,

in san la rın bi na lar da ve köp rü ler -

de kul lan dı ğı bu ka fes ya pı sis te -

miy le ben zer bir ya pı da dır.

Önem li bir fark la; ke mik için de ki

sis tem, in san la rın ge liş tir di ğin den

çok da ha üs tün ve kar ma şık tır. Bu

sa ye de ke mik ler, hem son de re ce

sağ lam, hem de ra hat lık la kul la nı -

la bi le cek ha fif lik te dir ler. Eğer ak si

ol say dı, ya ni ke mik le rin içi, dı şı

gi bi sert ve ta ma men do lu ol say dı,

hem ke mik ağır lı ğı in sa nın ta şı ya -

bi le ce ği nin çok üze rin de olur du,

hem de ke mi ğin ya pı sı gev rek ve

sert olup en kü çük bir dar be de

çat la ma ve kı rıl ma ya par dı.
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Ke mik le ri mi zin bu mü kem mel yapısı, bi zim son de re ce ra hat bir ha -

yat sür me mi zi, çok zor ha re ket le ri ko lay lık la ve hiç acı duy ma dan ya pa -

bil me mi zi sağ la mak ta dır. Ke mi ğin ya pı sı nın bir baş ka özel li ği de vü cu -

dun ge rek li böl ge le rin de es nek bir ya pı ya sa hip ol ma sı dır. Ör ne ğin gö ğüs

ka fe si; kalp ve ak ci ğer gi bi ha ya ti or gan la rı ko rur ken, bir yan dan da ak ci -

ğer le re ha va nın dol ma sı nı ve bo şal ma sı nı sağ la ya cak şe kil de ge niş ler ve

bü zü lür. 

Ke mik le rin es nek lik le ri za man la de ği şe bi lir. Ör ne ğin ka dın lar da le -

ğen ku şa ğı ke mik le ri, ha mi le li ğin son ay la rı na doğ ru gev şer ve bir bir le -

rin den bi raz ay rı lır lar. Bu son de re ce önem li bir ay rın tı dır, çün kü bu gev -

şe me sa ye sin de be be ğin ba şı do ğum sı ra sın da ezil me den dı şa rı çı ka bi lir.

Ke mik te ki mu ci ze ler bun lar la da sı nır lı kal maz. Ke mik ler es nek lik le -

ri, da ya nık lı lık la rı ve ha fif lik le ri nin ya nı sı ra, ken di le ri ni ta mir et me özel -

li ği ne de sa hip tir ler. Bu da vü cut ta ki pek çok iş lem gi bi, mil yon lar ca hüc -

re nin be ra ber ça lış ma sıy la ger çek le şir. 

İs ke le tin ha re ket ka bi li ye ti de üze rin de du rul ma sı ge re ken önem li

bir ay rın tı dır. Her adım atı şı mız da omur ga mı zı oluş tu ran omur lar bir bi -

ri üs tün de ha re ket eder ler. Bu sü rek li ha re ket ve sür tün me, omur la rın

aşın ma sı na se be bi yet ve re cek ken bu teh li ke yi ön le mek için her bir omur

ara sı na disk de nen da ya nık lı kı kır dak lar yer leş ti ril miş tir. Bu disk ler

amor ti sör gö re vi ya par lar. Da ha sı her adım atış ta, vü cut ağır lı ğın dan kay -

nak la nan bir tep ki kuv ve ti yer den vü cu da ge lir. Bu kuv vet, omur ga nın

sa hip ol du ğu amor ti sör ler ve "kuv vet da ğı tı cı" kıv rım lı şek li sa ye sin de,

vü cu da za rar ver mez. Eğer tep ki yi azal tan es nek lik ve özel ya pı ol ma sa,

or ta ya çı kan kuv vet di rekt ola rak ka fa ta sı na ile ti lir di ve omur ga nın üst

ucu, ka fa ta sı ke mik le ri ni par ça la ya rak bey nin içi ne gi rer di.

Ke mik le rin bir bir le ri ne ek len dik le ri yer ler de de ya ra tı lı şın de lil le ri

gö rü lür. Ek lem ler bir ömür bo yun ca ha re ket et tik le ri hal de yağ lan ma ya

ih ti yaç duy maz lar. Bi yo log lar bu nun ne de ni ni araş tır dı lar: Ek lem ler de ki

sür tün me na sıl or ta dan kal kı yor du?

Bi lim adam la rı, ola yın "tam bir ya ra tı lış mu ci ze si"

ola rak ni te len di ri le bi le cek bir sis tem le çö zül -

dü ğü nü gör dü ler: Ek lem le rin sür tün me
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yü zey le ri, in ce ve gö ze nek li bir kı kır dak ta ba ka sıy la kap lan mış tır ve bu

ta ba ka la rın al tın da ağ da lı ve kay gan bir sı vı bu lu nur. Ke mik, ek le min bir

ye ri ne bas kı da bu lu nur sa bu sı vı gö ze nek ler den dı şa rı fış kı rır ve ek lem

yü ze yi nin "yağ gi bi" kay ma sı nı sağ lar.

Tüm bunlar insan bedeninin üstün bir yaratışın ürünü olduğunu

göstermektedir. İnsan bu mükemmel yaratılış sayesinde birbirinden çok

farklı hareketleri büyük bir hız ve rahatlık içinde yerine getirir.

Her şe yin bu ka dar mü kem mel ol ma dı ğı nı me se la tüm ba ca ğı mı zın

tek bir uzun ke mik ten mey da na gel di ği ni dü şü nün. Yü rü mek bü yük bir

so run ha li ne ge le cek, son de re ce han tal ve ha re ket siz bir be de ni miz ola -

cak tı. Bir ye re otur mak bi le güç le şe cek, bu tür ha re ket ler sı ra sın da ki zor -

la ma lar ne de niy le ba cak ke mi ği ko lay lık la kı rı la bi le cek ti. Oy sa in sa nın is -

ke le ti, vü cu du nun her ha re ke ti ne ko lay lık la izin ve re cek  bir ya pı da dır.

İs ke le tin sa hip ol du ğu tüm özel lik le ri Al lah ya rat mış tır ve ha len de

ya rat mak ta dır. Al lah, ya rat tı ğı in sa nı bu ger çek üze rin de dü şün me ye ise

şöy le da vet eder:

... Ke mik le re de bir bak na sıl bir ara ya ge ti ri yo ruz, son ra da on la ra et giy -

di ri yo ruz?... (Ba ka ra Su re si, 259)

İn sa na dü şen, bu ger çe ği dü şün mek ve ken di si ni ya rat mış olan

Al lah'ın gü cü nü tak dir edip, O'na şük ret mek tir. Bu nu yap ma dı ğı tak dir -

de ise bü yük bir kay ba uğ ra ya cak tır. Ke mik le ri ilk kez ya ra tıp son ra da

on la ra et giy di ren Al lah, bu nu bir kez da ha yap ma ya ka dir dir. Bu ger çek

Ku ran'da şöy le ifa de edi lir:

İn san, Bi zim ken di si ni bir dam la su dan ya rat tı ğı mı zı gör -

mü yor mu? Şim di o, apa çık bir düş man ke sil miş tir.

Ken di ya ra tı lı şı nı unu ta rak Bi ze bir ör nek ver di; de di

ki: "Çü rü müş-bo zul muş ken, bu ke mik le ri kim di ril te -

cek miş?" De ki: "On la rı, ilk de fa ya ra tıp-in şa eden di -

ril te cek. O, her ya rat ma yı bi lir." (Ya sin Su re si, 77-79)
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Vü cut ta ki Ko or di nas yon

İn san vü cu dun da, vü cu dun can lı lı ğı nın de vam lı lı ğı için, bü tün sis -

tem ler bi ra ra da, bağ lan tı lı bir şe kil de ve tam bir uyum için de ça lı şır. Her -

gün yap tı ğı mız çok kü çük ha re ket ler, me se la ne fes al mak, gül mek bi le in -

san vü cu dun da ki ku sur suz ko or di nas yo nun bir so nu cu dur. 

İçi miz de her an iş le yen, akıl al maz komplekslikte ve bü yük lük te bir

ko or di nas yon ağı var dır. Amaç can lı lı ğı de vam et tir mek tir. Bu ko or di nas -

yon özel lik le vü cu dun ha re ket sis te min de gö rü lür. Çün kü en kü çük ha re -

ket için bi le is ke let sis te mi, kas lar ve si nir sis te mi mü kem mel bir iş bir li ği

için de ça lış mak zo run da dır.

Vü cut ta ki ko or di nas yo nun ilk şar tı doğ ru bil gi te mi ni dir. An cak

doğ ru bil gi le rin el de edil me siy le ye ni de ğer len di ril me ler ya pı la bi lir. Bu -

nun için de son de re ce ge liş miş bir ha ber al ma ağı mev cut tur.

Ko or di ne edil miş bir ha re ke ti ya pa bil mek için, her şey den ön ce o ha -

re ket le il gi li vü cut or gan la rı nın ko num la rı nın ve bir bir le riy le iliş ki le ri nin

bi lin me si ge rek li dir. Bey ne bu bil gi göz ler den, iç ku lak ta ki den ge me ka -
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niz ma sın dan, kas lar dan, ek lem ler den ve de ri den ge lir. Her sa ni ye mil yar -

lar ca bil gi iş le nir, de ğer len di ri lir ve bun la ra gö re ye ni ka rar lar ve ri lir. İn -

sa nın ise ken di vü cu dun da ger çek le şen bu baş dön dü rü cü hız da ki iş lem -

ler den ha be ri bi le yok tur. O yal nız ca ha re ket eder, gü ler, ko nu şur, ko şar,

ye mek yer, dü şü nür. Bu iş lem le rin ya pıl ma sı için hiç bir ça ba sı ol maz. Ör -

ne ğin ba sit bir gü lüm se me için bi le on ye di ka sın ay nı an da ça lış ma sı ge -

rek li dir. Bu kas lar dan bi ri nin ça lış ma ma sı ve ya yan lış ça lış ma sı yüz ifa -

de si ni ta ma men de ğiş ti rir. Yü rü ye bil mek için ise ayak lar da, ba cak lar da,

kal ça da, ka sık lar da ve sırt ta el li dört ay rı kas uyum için de ça lış ma lı dır.

Kas lar ve ek lem le rin için de, vü cu dun o an ki ko nu mu na ait bil gi le ri ve ren

mil yar lar ca kü çük, mik ros ko bik al gı la yı cı var dır. Bu al gı la yı cı lar dan ge -

len me saj lar mer ke zi si nir sis te mi ne ula şır ve bu ra da ya pı lan de ğer len dir -

me ye gö re kas la ra ye ni emir ler gön de ri lir. 

Vü cut ta ki ko or di nas yo nun mü kem mel li ği şu ör nek le da ha iyi an la şı -

la cak tır: Yal nız ca eli ni zi ha va ya kal dır ma nız için omu zu nu zun bü kül me -

si, "bi ceps" ve "tri ceps" de ni len ön ve ar ka kol kas la rı nı zın sı ray la ka sı lıp

gev şe me le ri, dir se ği niz ve bi le ği niz ara sın da bu lu nan kas la rın bi le ği dön -

dür me le ri ge re kir. Ha re ke tin her aşa ma sın da, bu kas la rın için de ki mil yar -

lar ca al gı la yı cı, her an kas la rın ko num la rı nı mer ke ze bil di rir. Mer kez den

de kas la ra bir an son ra ne yap ma la rı ge rek ti ği ile ti lir. Ta bii ki in san bü tün

bun la rın far kı na var maz, yal nız ca eli ni kal dır mak is ter ve kal dı rır.

Me se la vü cu dun dik dur ma sı için, ba cak kas la rın da, ayak lar da, sırt -

ta, ka rın da, gö ğüs te, bo yun da bu lu nan mil yar lar ca al gı la yı cı dan ge len

bil gi de ğer len di ri lir ve bu emir le rin hep si her sa ni ye kas la ra ile ti lir.

Ko nuş mak için de özel bir ça ba har ca ma yız. İs te di ği miz söz cük le rin

ağ zı mız dan dö kül me le ri için, ses tel le ri nin han gi açık lık ta, ne ka dar tit -

reş me si ge rek ti ği ni, ağ zı mız da ki, di li miz de ki, bo ğa zı mız da ki yüz ler ce

kas tan han gi le ri ni, han gi sı ra ile kaç de fa, ne oran da ka sıp gev şe te ce ği mi -

zi, ci ğer le ri mi ze kaç san ti met re küp ha va alıp, bu ha va yı han gi hız ve ara -

lık lar la bo şalt ma mız ge rek ti ği ni otu rup da he sap la ma yız. İs te sek de bu nu

ya pa ma yız! Çün kü ağ zı mız dan çı kan tek bir ke li me nin olu şu mu, in sa nın

so lu num sis te min den si nir sis te mi ne, kas la rın dan ke mik le ri ne ka dar uza -

nan pek  çok ya pı nın uyum lu ça lış ma sı nın bir so nu cu dur. 
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Bu ko or di nas yon da bir ak sak lık ol ma sı du ru mun da ne ler olur? Gü -

lüm se mek is ter ken yü zü müz de baş ka bir ifa de olu şa bi lir ya da ko nuş mak

is te di ği miz de ba şa ra ma ya bi li riz, yü rü ye me ye bi li riz. Oy sa ne za man is -

ter sek gü le riz, ko nu şu ruz, yü rü ye bi li riz, hiç bir ak sak lık ol maz. Çün kü

bu ra da an la tı lan her şey "son suz kud ret" ge rek ti ren bir Ya ra tı lış so nu cun -

da ger çek le şir. 

Bu ne den le in san, tüm ha ya tı nı ve var lı ğı nı, ken di si ni ya ra tan

Al lah'a borç lu ol du ğu nu her za man bil me li dir. İn sa nın övü ne cek, bö bür -

le ne cek hiç bir şe yi yok tur. Sa hip ol du ğu güç, sağ lık ya da gü zel lik, ken -

di si nin ese ri de ğil dir ve ken di si ne ebe di yen ve ril miş de de ğil dir. Mut la ka

yaş la na cak, mut la ka sağ lı ğı nı ve gü zel li ği ni yi ti re cek tir. Ku ran'da bu ger -

çe ğe şöy le dik kat çe kil miş tir:

Si ze ve ri len her şey, yal nız ca dün ya ha ya tı nın me taı ve sü sü dür. Al lah Ka -

tın da olan ise, da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. Yi ne de, akıl lan ma ya cak

mı sı nız? (Ka sas Su re si, 60)

Eğer bun la rın çok da ha üs tü nü nü, ebe di yen, ahi ret te el de et mek is ti -

yor sa; Al lah'ın ken di ne ver di ği ni me te şük ret me li ve O'nun is te di ği bi -

çim de ha ya tı na yön ver me li dir.

Bu ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi in san vü cu dun da ki or gan la rın ve

sis tem le rin hep si "mu ci ze vi" özel lik le re sa hip tir. Bu özel lik ler in ce len di -

ğin de in san, var lı ğı nın ne den li in ce he sap la ra da yan dı ğı nı ve ya ra tı lı şın -

da ki mu ci ze le ri gö re cek tir ve Al lah'ın son suz il mi ni ve in san üze rin de ki

ku sur suz sa na tı nı bir kez da ha kav ra ya cak tır.

Be yin 

Be yin, her san ti met re kü pün de 10 mil yon (10.000.000), ta ma mın da ise

10 ila 15 mil yar ara sı si nir hüc re si içe rir. Ay nı za man da sa yı sı si nir hüc re -

le ri nin bin ka tı ka dar olan, ya ni or ta la ma 15 tril yon (15.000.000.000.000) si -

nir hüc re si bağ lan tı sı na sa hip tir. Si nir hüc re le riy le bağ lan tı lı ola rak on la rı

bes le yen ve des tek le yen hüc re le rin (be yin bağ do ku su) sa yı sı ise 90 mil yar

(90.000.000.000) do la yın da dır.

Si nir ler yo luy la bey ne ta şı nan me saj lar sa at te 200 mil (320 km.) hız la
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yol alır lar. Ya ni be yin hüc re le rin den vü cu da ula şan si nir le ri miz, be yin le

vü cut ara sın da gi den bil gi ler için ade ta bir oto ban gö re vi gö rür. Vü cu du -

nuz da an an mey da na ge len bü tün olay lar, me se la;

Şu an siz bu ki ta bı okur ken gö zle ri ni zi kul lan ma nız,

Say fa la rı eli ni zin yar dı mıy la çe vir me niz,

Otu rur ken ar ka nı za yas lan ma nız,

Oku du ğu nuz şey le ri an la ma nız,

Kal bi ni zin at ma sı,

Ne fes al ma nız,

Göz le ri ni zi kırp ma nız,

Saç la rı nı zın uza ma sı,

Ko ku la rı al gı la ma nız,

Ku la ğı nı zın et ra fı nız da ki ses le ri duy ma sı, 
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Kı sa ca sı ki tap bo yun ca say sak bi ti re me ye ce ği miz her tür lü iş le vi niz,

her an bey ne gi den sin yal ler ve bey nin vü cu dun her ye ri ne ay rı ay rı gön -

der di ği emir ler yo luy la de vam eder. (Sa de ce 1 da ki ka için de be yin de

100.000 ile 1.000.000 ara sı kim ya sal re ak si yon olu şa bi le ce ği bi lin mek te -

dir.)

Böy le si ne kompleks ve mü kem mel bir sis te min te sa dü fen oluş tu ğu -

nu öne sür mek akıl dı şı dır. Bey ni ol ma yan bir can lı nın, gü nün bi rin de bir

te sa düf so nu cu ya rı iş le yen bir bey ne sa hip ol ma sı, ar dın dan da bu ya rı

iş le yen bey nin yu ka rı da say dı ğı mız mu ci ze vi iş lem le ri ba şa ra bi le cek bir

ge li şi me ulaş ma sı el bet te müm kün de ğil dir.

Bey nin sa hip ol du ğu tüm ola ğa nüs tü ye te nek le ri ya ra tıp kont rol al -

tın da tu tan ye ga ne güç Al lah'ın gü cü dür. Al lah, in san de nen var lı ğı mü -

kem mel me ka niz ma lar la do nat mış tır ve her an kont ro lü al tın da ya şa mı nı

sür dür me si ne ola nak sağ la mak ta dır.

HAY VAN LAR VE BİT Kİ LER

Dün ya da var olan mil yon lar ca bit ki ve hay van çe şi di, Ya ra tan'ın var -

lı ğı nı ve gü cü nü is pat la yan bi rer de lil ola rak kar şı mı za çı kar.

Bu ra da sa de ce kı sıt lı bir kaç ör ne ği ni ve re ce ği miz bu can lı la rın as lın -

da her bi ri ay rı ay rı in ce len me ye de ğe cek ni te lik te dir. Hep si nin fark lı bir

vü cut sis te mi, de ği şik sa vun ma tak tik le ri, apay rı bes len me şe kil le ri, il gi

çe ki ci üre me me tod la rı var dır. Kuş ku suz tüm can lı la rı bu özel lik le riy le,

tek bir ki tap ta an lat mak müm kün de ğil dir. Böy le bir şey ya pa bil mek için

cilt ler do lu su an sik lo pe di yaz mak ge re kir.

An cak bu ra da ve re ce ği miz sa yı lı bir kaç ör nek da hi dün ya üze rin de -

ki ya şa mı te sa düf le, rast lan tıy la açık la ma nın müm kün ol ma dı ğı nı ka nıt -

la ya cak tır. 

Tır tıl dan Ke le be ğe

Si zin 450-500 ka dar yu mur ta nız ol sa ve bun la rı dı şa rı da mu ha fa za

et me niz ge rek se ne ya par dı nız? On la rın rüz gar gi bi do ğa şart la rı nın et ki -

siy le sa çı lıp da ğıl ma la rı nı ön le ye cek bir ted bir al ma nız kuş ku suz ki en
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akıl cı olan dır. İş te dün ya nın tek

se fer de en faz la yu mur ta yu -

murt la yan can lı la rın dan bi ri olan

ipek bö cek le ri (450-500), yu mur -

ta la rı nı mu ha fa za et mek için çok

akıl cı bir yön te me baş vu rur lar:

Yu mur ta la rı sal gı la dık la rı ya pış -

kan bir mad dey le (ip lik le) bir bir -

le ri ne bağ la ya rak, et ra fa sa çı lıp,

da ğıl ma la rı nı en gel ler ler.

Yu mur ta dan çı kan tır tıl lar,

ilk iş ola rak ken di le ri ne uy gun bir dal bu lur ve da ha son ra da ay nı ip lik -

le ora ya bağ la nır lar. Ar dın dan ge li şe bil me le ri için sal gı la dık la rı bu ip lik -

le ken di le ri ne ko za ör me ye baş lar lar. Ha ya ta göz le ri ni ye ni aç mış bir tır -

tı lın bu iş le mi yap ma sı, du rup din len mek si zin 3-4 gün sü rer. Bu sü re içe-

r isin de tır tıl, bin ler ce kez dö ne rek, or ta la ma 900-1500 m. uzun lu ğun da bir

ip lik çı ka rır.17 Bu iş lem bi tin ce de hiç din len me den ye ni bir işe baş lar ve

gü zel bir ke le bek ol mak üze re değişim geçirir. 

Ne an ne ipek bö ce ği nin yav ru su nu mu ha fa za ede bil mek için al dı ğı

ted bir, ne de her şey den ha ber siz, he nüz hiç bir eği ti me, bil gi ye sa hip ol -

ma yan kü çü cük bir tır tı lın gös ter di ği dav ra nış lar ev rim le izah ede bi le cek

olay lar de ğil dir. Her şey den ön ce an ne nin, yu mur ta la rı ya pış tır mak için

kul lan dı ğı ip li ği üre te bil me si mu ci ze vi dir. Yu mur ta dan ye ni çı kan bir tır -

tı lın ken di si için ge rek li or ta mı ta nı yıp ona uy gun ko za ör me si, ar dın dan

de ği şim ge çir me ye baş la ma sı ve bu de ği şi mi prob lem siz ola rak ge çi re bil -

me si ise in san ak lı nın an la yış sı nır la rı nı zor la mak ta dır. Bu du rum da her

tır tı lın dün ya ya ne yap ma sı ge rek ti ği ni bi lir bir şe kil de gel di ği ni ra hat lık -

la söy le ye bi li riz ki bu da, tüm bun la rın he nüz dün ya ya gel me den "öğ re -

til miş" ol du ğu an la mı na ge le cek tir.

Bu nu bir ör nek le açık la ya lım. Eğer ye ni doğ muş bir be be ğin, do ğu -

mun dan sa de ce bir kaç sa at son ra aya ğa kalk tı ğı nı, da ha sı ken di si ne bir

ya tak yap mak için mal ze me (yor gan, yas tık, min der vs.) top la dı ğı nı ve

bun la rı düz gün bir bi çim de bir leş ti rip bir ya tak ya pıp içi ne yat tı ğı nı gö -
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Tır tı lın ken di ni ko za ya sa rı şı ve ar dın dan bu ko za yı yır ta rak, mü kem mel de sen ve ren-
k le re sa hip bir ke le bek ola rak çı kışı...

"Ya ra tan hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? 
Ar tık öğüt alıp dü şün mez mi si niz?"

(Nahl Su re si, 17)



rür se niz, ne dü şü nür sü nüz? Ola yın şaş kın lı ğı nı üze ri niz den at tı ğı nız da,

va ra ca ğı nız en man tık lı so nuç, bu be be ğin böy le bir iş le mi yap ma sı için

he nüz an ne kar nın da ola ğa nüs tü bir yol la bir şe kil de "eği til miş" ol du ğu -

nu dü şün mek tir. Tır tıl la rın du ru mu, bu ör nek te ki be bek ler den fark sız dır. 

Bu da bi zi yi ne ay nı so nu ca ulaş tı rır: Bu can lı lar, ken di le ri ni ya ra tan

Al lah'ın be lir le di ği bi çim de doğ mak ta, dav ran mak ta ve ya şa mak ta dır lar.

Ku ran'da, Al lah'ın ba la rı sı na vah yet ti ği ni ve ona bal yap ma yı em ret ti -

ği ni ha ber ver ile rek, as lın da can lı lar dün ya sın da ki bü yük sır rın bir ör ne -

ği ni bil di ril miş tir. (Nahl Su re si, 68-69) Bu sır, tüm can lı la rın Al lah'ın ira -

de si ne bo yun eğ miş ola rak, O'nun be lir le di ği ka de ri iz le dik le ri sır rı dır.

Arı bu ne den le bal ya par, ipek bö ce ği bu ne den le ipek üre tir. 

Ka nat lar da ki Si met ri

Re sim ler de  gö rü len ke le bek le rin ka nat la rı na dik kat le bak tı ğı mız da

ku sur suz bir si met ri nin ha kim ol du ğu nu gö rü rüz. Bu tül gö rü nüm lü ka -

nat lar, şe kil ler le, be nek ler le ve renk ler le süs len miş ola rak ya ra tıl mış ve

so nuç ta her bi ri bi rer sa nat ha ri ka sı olan gö rün tü ler mey da na gel miş tir.

Bu ke le bek le rin ka nat la rı na bak tı ğı nız da ne ka dar kar ma şık olur sa

ol sun, her iki ta raf ta ki de se nin ve renk le rin tı pa tıp bir bir le riy le ay nı ol du -

ğu nu fark ede bi lir si niz. En ufak bir nok ta da hi her iki ka nat ta bir den yer

alır, do la yı sıy la or ta ya ku sur suz bir dü zen ve si met ri çı kar.

Ay nı za man da o in ce cik ka nat lar da ki bir renk, di ğe ri ne hiç bir şe kil -

de ka rış maz ve var olan renk ler kes kin çiz gi ler le bir bir le -

rin den ay rı lır. Oy sa bu renk ler üst üs te di zi len pul cuk -

la rın bi ra ra ya gel me siy le olu şur. Eli ni zi do kun du -

ğu nuz an da ğı lı ve ren bu pul cuk lar na sıl olu -

yor da sı ra la rı nı hiç şa şır ma dan ay nı de -

se ni tut tu ra cak şe kil de iki ka nat ta

da di zi le bi li yor lar? Tek bir pu lun

bi le yer de ğiş tir me si ka nat lar da ki

si met ri nin bo zul ma sı na ve es te ti -

ğin kay bol ma sı na ne den ola bi lir. 
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Kele bek le rin ve güvelerin üze rin de ki bu es te tik ve
dü zen li şe kil ler, bu can lı la rın bi linç siz te sa düf le rin
de ğil, üs tün ve eş siz bir ya ra tı lı şın so nu cun da var
ol duk la rı nın gös ter ge sidir.



Oy sa yer yü zün de ki hiç bir ke le be ğin ka na dın da bir dü zen siz lik gö re -

mez si niz. San ki her bi ri bir res sa mın elin den çık mış gi bi düz gün ve es te -

tik gö rü nüm lü dür. Çün kü ger çek ten de üs tün bir Ya ra tı cı'nın -Al lah'ın-

ese ri dir.

En Uzun Bo yun lu Hay van: Zü ra fa

Zü ra fa la rın, ol duk ça hay ret uyan dı ran özel lik le ri var dır. Bun lar dan

bi ri, o ka dar uzun olan bo yun la rı nın di ğer tüm me me li ler gi bi sa de ce 7

omur ga ta ra fın dan ta şı na bil me si dir. Hay ret uyan dı ran bir di ğer özel lik le -

ri de, vü cut la rı nın uzun bo yun la rı nın üze rin de yer alan be yin le ri ne kan

ulaş tır ma da zor luk çek me me le ri dir. Bi raz dü şü nül dü ğün de, o den li uza -

ğa ka nın pom pa lan ma sı nın ne de re ce güç ol du ğu fark edi le bi lir. An cak

zü ra fa lar bu ko nu da pek zor lan maz lar, çün kü kalp le ri, ka nı ge rek ti ği ka -

dar uza ğa pom pa la ya bi le cek özel lik le re sa hip tir. Bu da, on la rın ra hat ça

ya şam la rı nı de vam et ti re bil me le ri ne ola nak sağ lar.

Fa kat bu se fer de bir baş ka güç du rum la kar şı kar şı ya ka lır lar ki, o

da su iç tik le ri an dır. Zü ra fa lar her su iç mek için eğil dik le rin de as lın da

kan ba sın cı na da ya na ma ya rak, be yin ka na ma sın dan öl me le ri ge re kir di.



Fa kat bo yun la rın da ki mü kem mel sis tem sa ye sin de bu risk ta ma men or ta -

dan kal dı rıl mış tır: Ye re eğil dik le rin de bo yun da mar la rın da bu lu nan ka -

pak çık lar ka pa na rak, bey ne aşı rı kan git me si ni en gel ler.

Kuş ku suz, zü ra fa lar bu özel lik le ri ken di ih ti yaç la rı na gö re plan la ya -

rak ka zan mış ola maz lar. Bu önem li özel lik le rin za man için de ya vaş ya vaş

iş le yen bir ev rim sü re ci ile oluş tu ğu nu söy le me miz de müm kün de ğil dir.

Zi ra bir zü ra fa nın ya şa mı nı sür dü re bil me si için, mut la ka bey ni ne ka nı ulaş -

tı ra cak bir pom pa la ma sis te mi ne ve eğil di ğin de ani kan ba sın cı nı en gel le -

ye cek ka pak sis te mi ne sa hip ol ma sı za ru ri dir. Bun lar dan bi ri ol ma sa ve ya

tam ça lış ma sa, zü ra fa nın ya şa mı nı sür dür me si im kan sız ha le ge le cek tir.

Tüm bun lar dan an la dı ğı mız, zü ra fa tü rü nün ya şa ma sı için ge re ken

tüm özel lik ler le bi ra ra da dün ya ya gel di ği dir. He nüz var ol ma yan bir can -

lı nın ken di be de ni ne ha kim olup, ge re ken özel lik le re bi linç li bir şe kil de sa -

hip ol ma sı ise kuş ku suz im kan sız dır. Bütün bunlar hiç tar tış ma sız zü ra fa -

ları üstün güç sahibi olan Al lah'ın yarattığını açık ça is pat la mak ta dır lar.
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Tüm can lı lar
gi bi zü ra fa lar da
mü kem mel bir
yapıda
ya ra tıl mış lar dır.
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Su Kap lum ba ğa la rı

Ok ya nus lar da ya şa yan su kap lum ba ğa la rı üre me va kit le ri gel di ğin -

de, sa hi le akın eder ler. An cak bu, her han gi bir sa hil de ğil dir. Do ğum yap -

mak üze re gel dik le ri sa hi lin, ken di doğ duk la rı sa hil ol ma sı ge rek mek te -

dir.18 Bu nun için za man za man, 800 ki lo met re lik bir yol ka tet mek zo run -

da ka lır lar. Ama bu uzun ve zor lu yol cu luk du ru mu de ğiş tir mez, her ne

olur sa ol sun do ğum yap mak için ken di doğ duk la rı sa hi le ula şır lar.

Doğar doğmaz, o mekandan uzaklaşmış bir canlının 20-25 yıl sonra

aynı yeri tekrar bulabilmesi hiç kuşkusuz evrimle veya tesadüfle izah edi-

lebilir bir konu değildir.19 Üstelik her yerin birbirine benzediği okyanus

dibinde, yine birbirine benzeyen sahiller arasından, doğdukları yerin yö-

nünü bulabilmeleri olağan dışıdır.  

So nuç ta bin ler ce pu su la sız yol cu, ay nı va kit te ay nı sa hil de top la nır -

lar. Ön ce le ri ne de ni nin tam ola rak an la şıl ma dı ğı bu ıs rar lı bu luş ma nın ar -

dın da ya tan se bep ler in san la rı şa şırt mış tır. Kap lum ba ğa lar, yav ru la rı nın

de niz şart la rı için de ha yat ta kal ma la rı nın zor ola ca ğı nı bil dik le rin den yu -

mur ta la rı nı, sa hil de kum la rın al tı na gö mer ler. Pe ki ne den hep si ay nı va -

kit te, ay nı sa hi le top la nır lar? Aca ba ay nı iş le mi, ay rı ay rı za man lar da, ay -

rı ay rı sa hil ler de yap sa lar, yav ru lar ha yat ta kal ma yı ba şa ra maz lar mıy dı?

Bu ko nu yu araş tı ran lar son de re ce il ginç bir du rum la kar şı laş mış lar dır.

Kum la rın al tın da ki bin ler ce yav ru, baş la rın da ki sert yum ru sa ye sin de yu -

mur ta yı kır dık tan son ra, zor lu bir kaç en ge li da ha aş mak zo run da dır lar.

Or ta la ma 31 gr.'lık yav ru lar, üzer le rin de ki top rak ta ba ka sı nı tek baş la rı na

ka za maz lar, bu nun için yu mur ta dan çı kan yav ru lar bir bir le ri ne yar dım cı

olur lar. Sa hil de ki bin ler ce yav ru ay nı an da top ra ğı kaz ma ya baş la dık la rın -

da bir kaç gün için de ku mun yü ze yi ne çık ma yı ba şa rır lar. An cak yü ze ye

çık ma dan ön ce bir müd det du rup, hep bir lik te ge ce ol ma sı nı bek ler ler.

Çün kü gün düz, yır tı cı kuş la ra yem ol ma ih ti mal le ri var dır. Ay rı ca gün düz

gün ışı ğın dan ısı nan kum lar da sü rü ne rek iler le mek on lar için ol duk ça güç

ola cak tır. Ge ce ol du ğu va kit kaz ma iş le mi ni ta mam la ya rak yü ze ye çı kar -

lar. Ka ran lık ol ma sı na rağ men de ni zin yö nü nü bu lup, hız la ora ya doğ ru

yö ne lir ler ve 20-25 yıl son ra tek rar dön mek üze re sa hi li terk eder ler.



(üst te) Yav ru de niz kap lum ba -
ğa sı, Güneş doğ ma dan de ni ze
ulaş ma yı başar mak üzere.



Ye ni dün ya ya gel miş bu yav ru la rın, yu mur ta dan çık tık la rın da top -

ra ğı ka za rak yu ka rı doğ ru iler le me le ri ve bel li bir müd det dur ma la rı ge -

rek ti ği ni bil me le ri müm kün de ğil dir. He nüz top ra ğın al tın day ken, ge ce

mi, gün düz mü ol du ğu nu, yır tı cı kuş la rın var lı ğı nı ve bun la ra yem ola bi -

le cek le ri ni, Güneş’ ten do la yı top ra ğın sı cak ol du ğu nu ve bu nun ken di le -

ri ne za rar ve re bi le ce ği ni, hız la de ni ze yö nel mek zo run da ol duk la rı nı bil -

me le ri de el bet te müm kün de ğil dir. Pe ki aca ba bu bi linç li ta vır na sıl or -

ta ya çı kar?

Kuşkusuz tek cevap, bu yavruların bu tavrı göstermek üzere yaratıl-

dıklarıdır. Yani onları var eden Yüce Allah, hayatlarını korumalarını sağ-

layacak bir içgüdüyü onlara ilham etmiştir.  

Bom bar dı man Bö ce ği

Bö cek ler ara sın da üze rin de en çok araş tır ma ya pı lan lar dan bi ri si

bom bar dı man bö ce ği dir. Bö ce ği bu den li po pü ler ya pan özel li ği ise, ken -

di ni düş man la rı na kar şı kim ya sal yön tem ler kul la na rak sa vun ma sı dır. 

Bö cek teh li ke anın da ken di si ni sa vun mak için bün ye sin de ba rın dır -

dı ğı hid ro jen pe rok sit ile hid ro ki no nu düş ma nın üze ri ne doğ ru fış kır tır.

Bu iki mad de, bö ce ğin vü cu dun da ki iki ay rı sal gı be zi ta ra fın dan sal gı la -

nır. Sal gı la nan mad de ler, sak la ma oda cık la rı de ni len iki ay rı özel böl me -

de bi rik ti ri lir. Bu iki böl me de, pat la ma oda cı ğı de ni len ikin ci bir bö lü me

bağ la nır. İki bö lüm bir bi rin den bir çe şit kas ile ay rı lır. Bö cek teh dit edil -

di ği ni an la dı ğın da bu ka sı sı kar ve sak la ma oda cık la rın da ki iki mad de,

pat la ma oda cı ğı na ge çer. Ora da bu lu nan en zim le rin de va sı ta sıy la yük -

sek mik tar da ısı açı ğa çı kar ve bu bö lüm de bir bu har laş ma olur. Açı ğa çı -

kan bu har ve ok si jen ga zı, bu lun du ğu bö lü mün du var la rı na bas kı ya par

ve ara da ki kas ile bu kim ya sal mad de düş ma na fır la tı lır.20

Bir bö ce ğin böy le si ne kuv vet li ve ken di si ne za ra rı ola bi le cek kim ya -

sal re ak si yon oluş tu ra bi len bir sis te mi için de ba rın dı ra bil me si, ken di si ni

ise bu sis te min za ra rın dan izo le ede bil me si ha la araş tır ma cı lar açı sın dan

es ra rı nı ko ru mak ta dır. Hiç kuş ku yok tur ki bu sis te min var lı ğı ve iş le yi şi

bö ce ğe mal edi le me ye cek ka dar güç tür. Böy le si bir sis tem an cak uz man -
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lar ta ra fın dan la bo ra tu var lar da

ger çek leş ti ri le bi lir ken, bom bar -

dı man bö ce ği nin bu nu 2 cm.lik

be de nin de na sıl ya pa bil di ği ha -

len tar tı şıl mak ta dır. 

Açık olan tek ger çek ise, bu

bö ce ğin ev rim te ori si ni ke sin -

lik le çü rü ten so mut bir de lil ol -

du ğu dur. Çün kü bu komp leks

kim ya sal sis te min bir bi ri ni iz le -

yen te sa dü fi de ği şim ler so nu -

cun da oluş ma sı ve ge le cek ne -

sil le re ak ta rıl ma sı müm kün de -

ğil dir. Eğer sis te min tek bir

par ça sın da bir ek sik lik, hat ta

bir "arı za" ol sa bu, bö ce ğin sa -

vun ma sız ka la rak öl me si ya da

ken di ken di ni ha va ya uçur ma -

sı ile so nuç la na cak tır. O hal de

tek açık la ma, bö ce ğin vü cu dun da ki söz ko nu su kim ya sal si la hın, tüm

par ça la rıy la bir an da ve ek sik siz bi çim de var ol du ğu dur.  

Ter mit Yu va la rı

Hiç kim se bir ter mit ko lo ni si nin top rak üze ri ne in şa et ti ği yu va sı nı

gö rün ce şa şır ma dan ge çe mez. Çün kü bir ter mit yu va sı, bo yu yak la şık 5-

6 met re ye ka dar va ra bi len bir mi ma ri ha ri ka sı dır.  

Bir ter mi tin bo yu ile in şa et ti ği yu va nın bo yu nu bir bi riy le kı yas la dı -

ğı nız da ken di si nin yak la şık 300 ka tı bü yük lü ğün de bir mi ma ri pro je yi ba -

şa rıy la ger çek leş tir di ği ni gö rür sü nüz. Fa kat ola yın da ha da şa şır tı cı bir

yö nü var dır ki, o da ter mit le rin kör ol ma la rı dır.21

Kör ter mit le rin oluş tur du ğu bu de va sa bo yut lar da ki yu va la rı da ha

ön ce hiç gör me miş bi ri, bun la rın muh te me len kum yı ğın la rı nın üst üs te
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yı ğıl ma sı ile oluş tu ğu nu dü şü nür. Ne var ki bir ter mit yu va sı in san ak lı -

nın al mak ta zor la na ca ğı ka dar mü kem mel bir ta sa rım ola rak kar şı mı za çı -

kar. Öy le ki, ter mit yu va sı nın için de içi çe geç miş tü nel ler, ge çit ler, ha va -

lan dır ma sis tem le ri, özel man tar üret me bah çe le ri ve gü ven lik çı kış la rı

var dır.

Boy la rı bir kaç san ti mi geç me yen ter mit ler hiç bir araç-ge reç kul lan ma dan, yük sek li -
ği 4-5 met re ye ula şan gök de len ler ya pa bi li yor lar. Bu gör kem li yu va, için de ya şa yan
ve sa yı la rı mil yo nu aşan ter mit ko lo ni si ni düş man la rın dan ve dı şa rı da ki el ve riş siz
ya şam ko şul la rın dan mü kem mel bir bi çim de ko ru yor.



Gör me yen bin ler ce in sa nı bir ara ya ge tir se niz, her tür lü tek nik ale ti

de el le ri ne ver se niz as la, bir ter mit ko lo ni si nin yap tı ğı gi bi yu va ya ben zer

bir ya pı yı in şa et me le ri ni sağ la ya maz sı nız. O hal de dü şü nün;

- 1-2 cm bo yun da ki bir ter mit, bu ka dar in ce bir di zayn ya pa bi le cek

mi mar lık ve mü hen dis lik bil gi le ri ni na sıl öğ ren miş ola bi lir?

- Gö re me yen bin ler ce ter mit, bu sa nat ha ri ka sı ya pı yı oluş tu ra bil mek

için uyum için de ça lış ma yı na sıl ba şar mış lar dır?

- İn şa sı na baş la nan bir ter mit yu va sı nı baş lan gıç aşa ma sın da or ta dan

iki ye ayı rır sa nız ve da ha son ra bir leş ti rir se niz, tüm ge çit le rin, ka nal la rın

ve yol la rın bir bi ri ni tut tu ğu nu gö rür sü nüz. Bu mu ci ze vi olay na sıl açık la -

na bi lir?

Bu ra dan çı kan so nuç şu dur; Al lah, ya rat tı ğı can lı la rı ben zer siz ve ör -

nek siz ya rat mış tır ve tek bir ter mit yu va sı da hi in sa nın Al lah'ı kav ra ma sı

ve her şe yi ya ra ta nın Al lah ol du ğu na inan ma sı için ye ter li dir.

Ağaç ka kan

Bi lin di ği gi bi ağaç ka kan lar, yu va la rı nı ga ga la rıy la vu ra rak oluş tur -

duk la rı ağaç ko vuk la rın da ya par lar. Bu, pek çok in san için alı şı la gel miş

bir bil gi ola bi lir. An cak ço ğu kim se nin dü şün me di ği nok ta, bu hay van la -

rın ka fa la rıy la bu den li sert vu ruş lar yap ma la rı na rağ men na sıl be yin ka -

na ma sı ge çir me dik le ri dir. Çün kü ağaç ka ka nın yap tı ğı iş, bir in sa nın bir

du va ra çi vi çak mak için ka fa sı nı kul lan ma sı na ben zer. İn san böy le bir şe -

yi yap ma ya kalk sa kuş ku suz ön ce be yin sar sın tı sı son ra da be yin ka na -

ma sı ge çi re cek tir. Oy sa bir ağaç ka kan sert bir ağa cı 2.10 sa ni ye den 2.69

sa ni ye ye ka dar 38-43 dar be ile ga ga la ya bi lir ve hay va na hiç bir şey ol -

maz.22

Hiç bir şey ol maz, çün kü ağaç ka kan la rın ka fa ya pı la rı bu işe el ve riş -

li şe kil de ya ra tıl mış tır. Ağaç ka ka nın ka fa ta sı, dar be şid de ti ni azal tı cı ve

emi ci bir "süs pan si yon" sis te mi ne sa hip tir. Ga ga ya ve çe ne ek le mi ne ek -

len miş ba zı ka fa ta sı kas la rı ve al nı o ka dar güç lü bir ya pı da dır ki, bu özel -

lik ler ga ga la ma es na sın da çe kim gü cü ve ba sınç sa ye sin de şid det li vu ruş -

la rı za ma nın da ha fif le te bi lir ler.23
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He sap ve düzen bu nun la da bit mez. Ba rın mak için özel lik le çam la rı

ter cih eden ağaç ka kan lar, bir ağa cı del me ye baş la ma dan ön ce ilk iş ola -

rak, o ağa cın ya şı na ba kar ve 100 ya şı nı geç miş olan la rı ter cih eder ler.

Çün kü 100 ya şı nı geç miş olan çam ağaç la rı, göv de le ri ni sa ran sert ve ka -

lın ka buk la rı nın yu mu şa ma sı nı sağ la yan bir has ta lı ğa ya ka la nır lar. Si zin

bel ki de ilk de fa duy du ğu nuz, bi li min son yıl lar da keş fet ti ği bu bil gi yi

ağaç ka kan lar yüz yıl lar dır bil mek te dir ler.

Ağaç ka kan la rın çam ağaç la rı nı ter cih et me le rin de ki se bep yal nız ca

bu de ğil dir. Ağaç ka kan lar yu va la rı nın ke nar la rı na çu kur lar ka zar lar. Baş -

lan gıç ta fonk si yo nu an la şıl ma yan bu çu kur la rın, da ha son ra çok bü yük

bir teh li ke den on la rı ko ru du ğu or ta ya çı ka rıl mış tır. Za man la çam ağaç la -

rın dan akan ya pış kan re çi ne bu çu kur la rı dol du rur ve böy le ce ağaç ka kan -

la rın yu va la rı nın çev re si, en bü yük düş man la rı olan yı lan lar dan ko ru na -

bi le cek le ri şe kil de bir gö let le çev ril miş olur.
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Ağaç ka kan ların di -

ğer bir özel lik le ri de, dil -

le ri nin ağaç lar da ki ka -

rın ca de lik le ri ne gi re bi -

le cek ka dar in ce, ora da

ya şa yan ka rın ca la rı top -

la ya bi le cek gi bi ya pış -

kan lı ol ma sı dır. Ay rı ca

dil le ri nin, ka rın ca la rın

vü cut la rın da ki asi tin,

ken di le ri ne za rar ver me -

si ni ön le ye bi le cek ya pı -

da ol ma sı da ya ra tı lış la -

rın da ki mü kem mel li ğin

bir di ğer gös ter ge si dir.24

Her pa rag raf ta fark -

lı bir özel li ği ne de ğin di -

ği miz ağaç ka kan lar, tüm

ay rın tı lı özel lik le riy le

"ya ra tıl mış" ol duk la rı nı ka nıt la mak ta dır lar. Zi ra ağaç ka kan lar ev rim te -

ori si nin id dia et ti ği gi bi te sa düf ler le ge liş miş ol sa lar dı, bu den li ola ğa nüs -

tü uy gun luk ta ki özel lik le re ka vu şa ma dan ölür ler di ve soy la rı tü ken miş

olur du. Oysa Allah tarafından, yaşayacakları hayata uygun özel bir dü-

zenle yaratıldıkları için, ihtiyaç duyacakları tüm özelliklere sahip olarak

hayata başlamışlardır. 

Ka muf laj

Hay van lar da ki sa vun ma tak tik le rin den bir ta ne si de ka muf laj dır. Ba -

zı hay van lar, ya şa dık la rı or ta ma son de re ce uyum lu şe kil de ya ra tı lan vü -

cut ya pı la rı ile özel bir ko run ma al tı na alın mış lar dır. Bu can lı la rın vü cut -

la rı bu lun duk la rı or tam la o ka dar uyum lu dur ki, re sim le ri ne bak tı ğı mız -
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da ba zı la rı nın bir bit ki ye mi yok sa bir hay va na mı ait ol du ğu nu an la mak

ve ya or tam da bu lu nan hay va nı ayır de de bil mek ne re dey se im kan sız dır.

İlerleyen sayfalarda görüleceği gibi, bir böceğin inanılmaz derecede

yaprağa benzemesi düşmanlarının onu fark etmesini önler. Elbette bu kü-

çük hayvan, korunmak amacıyla kendi vücudunu yaprağa benzetmiş de-

ğildir. Hatta yaprağa benzediği için korunduğunun belki farkında bile

değildir. Ancak kamuflaj o kadar ustacadır ki, özel biçimde yaratılmış bir

savunma taktiği olduğu açıkça görülmektedir.
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Kamuf laj ya pan yı lan, kum la rın al tın da ken di ni düş man la rın dan sak lı yor. Aca ba bu
yı lan, de ri si nin ren gi nin ve de se ni nin, bu lun du ğu or tam la tam uyum için de ol ma sı -
nı kendisi sağ la mış ola bi lir mi? Elbette olamaz. Yılanı bu özel savunma taktiğine
sahip olarak, bir anda Allah yaratmıştır.



Yan da ki re sim -
de ça lı lık la rın
ara sı na sak lan -
mış bir yı lan
görülüyor.

Dik kat le bak tı ğı nız da dal zan ne di -
len şe yin as lın da bir bö cek ol du -
ğunu görecek siniz.



Ge ko ad lı bu
bu ka le mun,
20 da ki ka
için de bu lun -
du ğu or ta mın
ren gi ni alabil -
mek tedir.

Yap rak la rın ara sın da 
sak lan mış bir de ka rın ca
yi yen var! Far k e de -
biliyor musunuz?

Wes tern sand -
pi per ad lı ku -
şun yu mur ta -
la rı düş man -

lar dan ko ru na -
bil mek için

bu lun du ğu or -
ta mın ren gin -

de dir. 

Pana ma ni an yağ mur 
or man la rın da ya şa yan tır tıl,
yı lan göz le ri gi bi be nek le re sa hip.
Bu ha liy le ra hat lık la giz lenebiliyor.

Bazı bö cek ler
ölü yap rak la rın
kı lı ğı na gi rer ler.
Pa na ma gü ve si -
ni sol muş yap -
rak la rın ara sın da
fark et mek ol -
duk ça güç tür.



Tırtıl, gövdesini yaprağın tam or-
tasına yerleştirdiği için, düşman-
ları tarafından fark edilmemeyi
başarır.

Zırhlı bukalemunlar, renklerini bu-
lundukları ortama göre değiştirmez-

ler. Çünkü onların
renkleri, yaşadıkları ortama
uygun olarak yaratılmıştır.

Yukarıdaki böcek tü-
rü yaprak görünü-
müyle tüm düşman-
larından korunabil-
mektedir.

Orkidenin
üzerindeki Mantis,

çiçeğin taç yap-
raklarına benze-
yen kanatları sa-

yesinde, orkideye
konan çekirgeyi

kandırmayı başar-
mış.



Sık rast la nan yap rak bö ce ği -
nin, göv de sin de yap rak ta ol -
ma sı ge re ken tüm de tay la rı
bul mak müm kün dür.

Yı lan tıp kı di ğer
yap rak lar gi bi du ra -
rak, ken di ni ka muf -

le edi yor.

Yan da ki re sim de gö rü len ağaç
bit le ri, bu gö rü nüm le riy le tüm
düş man la rı nı ağa cın di ke ni ol -
duk larına inan dırabilir ler.
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SAH TE GÖZ LER ŞA ŞIR TI YOR!

Ba zı ke le bek ler ve güveler ka nat la rı nı aç tık la rı

an da kar şı mı za bir çift göz çı kar. Bu göz ler,

düş man la rı nı kar şı la rın da ki nin bir ke le bek ol -

ma dı ğı ko nu sun da ik na eder. Özel lik le üst te ki

re sim de görüldüğü gibi, sah te yüz le ri; or ta sın -

da ki pı rıl tı la rıy la göz le ri, yüz hat la rı, ça tık kaş -

la rı, ağ zı ve bur nuy la öy le si ne mü kem mel dir

ki, or ta ya çı kan gö rün tü bir çok düş man için ol -

duk ça cay dı rı cı dır.

Al lah'ı in kar et mek te ıs rar lı olan bi ri, bu ola -

ğanüs tü gö rün tü yü, ev rim ci bir açık la ma ya pa -

rak "il ginç bir rast lan tı" di ye ka bul len me ye ça -

lı şa bi lir. Ya da "ke le bek fay da lı ola ca ğı nı dü -

şün dü ğü için vü cu dun da böy le bir şe kil oluş -

ma sı nı sağ la mış" di ye bir id di ada bu lu na bi lir. 

Eğer böy le bir id di ada bu lu nup, res sam la ra taş

çı kar ta cak bu çi zim le rin sa de ce bi rer te sa düf

ese ri oluş tu ğu nu öne sü rü yor sa, akıl sa hi bi in -

san la ra da söy le ye cek bir söz kal maz. Çün kü

böy le bir id dia, ak la ve sağ du yu ya ay kı rı dır.
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Sah te Göz ler

Hay van lar ale min de bir in sa nın hiç ak lı na gel me ye cek ka dar il ginç

sa vun ma yön tem le ri var dır. Bu yön tem ler den bir ta ne si sah te göz ler dir.

Çe şit li ke le bek, tır tıl ve ba lık cins le ri bu sah te göz ler sa ye sin de düş man -

la rı nı "teh li ke li" ol duk la rı na ik na eder ler.

Re sim ler de gö rü len ke le bek ler, teh li ke de ol duk la rı nı his set tik le ri an

ka nat la rı nı açar ve her iki ka nat la rın da da düş man la rı nı ol duk ça ür kü te -

cek bir çift göz or ta ya çı kar. Bu ke le bek ler den bi ri ni ye mek için ge len kuş

ise, ani den kar şı laş tı ğı bu göz ler den do la yı çok şa şı ra rak ge ri ka çar. 

Dü şü ne lim: Son de re ce inan dı rı cı olan bu göz şe kil le ri, bi rer te sa -

dü fün ese ri ola bi lir mi? Da ha sı bu ke le bek ka nat la rı nı açın ca or ta ya bir

çift ür kü tü cü gö zün çı ka ca ğı nı ve bu gö rün tü nün düş ma nı nı kor ku ta ca -

ğı nı ne re den bil mek te dir? Ke le bek, ka nat la rın da ki bu de se ni gör müş,

son ra bu de se nin ür kü tü cü ol du ğu na ve bir teh li ke anın da kul la na bi le ce -

ği ne ka rar ver miş ola bi lir mi? El bet te bu ka dar inan dı rı cı bir gö rün tü te -

sa düf le rin de ğil, üstün bir yaratılışın ürü nü ola bi lir. Ay rı ca, el bet te ke le -

be ğin ken di ka nat la rın da ki de sen ler den ha be ri ol du ğu ve bu nu bir sa -

vun ma tak ti ği ola rak ken di ken di ne bul du ğu dü şü nü le mez. Açık tır ki ke -

le be ği ya ra tan Al lah, hem onun vü cu dun da böy le bir şe kil var et miş, hem

de hay va na teh li ke anın da bu şek li kul la na cak iç gü dü yü il ham et miş tir. 

Sol da ki re sim de mü ren ba lı ğı nın ger çek ka fa sı ve göz le ri gö rü nü yor. Sağ da ki re sim -
de ise, mü ren ba lı ğı yu va sı nın içi ne gi ri yor ve sah te bir çift göz bu lu nan kuy ru ğu nu
dı şa rı da bı ra kı yor. Kuy ru ğun da ki sah te göz ler ne de niy le mü re ni uya nık sa nan ba lık -
lar da yak laş ma ya ce sa ret ede mi yor lar.
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To hum da ki Sır

Bin ler ce fark lı tür bit ki ara sın dan, her han gi bir por ta kal ağa cı nı ele

ala lım. Ağaç, bi lin di ği gi bi top ra ğa atı lan bir to hum dan or ta ya çı kar. To -

hum kü çü cük (bir san ti met re küp bi le et me yen) bir ci sim dir; ama na sıl

olur bi lin mez, o to hu mun için den kı sa sü re için de 4-5 met re uzun lu ğun -

da ve yüz ler ce ki lo ağır lı ğın da dev bir ağaç olu şur. To hu mun ken di si ne

oran la bu dev bo yut ta ki ağa cı ya par ken kul la na bi le ce ği tek mal ze me ise

içi ne gö mü lü ol du ğu top rak tır. 

Pe ki ama to hum ağaç üret me yi ne re den bi lir? Na sıl olur da top ra -

ğın için de ki mal ze me le ri ay rış tı rıp ih ti yaç duy duk la rı nı alır ve bir ağaç

oluş tur mak için bun la rı kul lan ma yı "ak le de bi lir"? Üret ti ği ağa cın na sıl bir

şek le ve ya pı ya sa hip ol ma sı ge rek ti ği ni na sıl tah min ede bi lir? Bu son so -

ru özel lik le önem li dir. To hum dan her han gi bir tah ta par ça sı çık ma mak -

ta dır çün kü. To hum, için de da mar lar bu lu nan, top rak ta ki mad de le ri

özüm se mek için ge re ken kök le re sa hip ve üst kıs mı da dal la ra ay rı lan son

de re ce iyi ta sar lan mış bir can lı mad de üret mek te dir. İn san bi le iyi bir ağaç

res mi çiz mek ge rek ti ğin de zor la nır; ağa cın kök le rin de ki ve dal la rın da ki

ay rın tı la rı çiz mek zor bir iş tir çün kü. Oy sa to hum, çiz mek şöy le dur sun,

son de re ce komp leks bir cis im olan ağa cı top rak ta ki mal ze me le ri kul la na -

rak sı fır dan üret mek te dir. 

Bu du rum da to hu mun son de re ce akıl lı, hat ta biz den de akıl lı bir

var lık ol du ğu so nu cu na va rı rız. Da ha doğ ru su, to hu mun için de son de re -

ce et ki le yi ci bir ak lın giz li ol du ğu nu an la rız. Pe ki bu akıl ve ağa cın oluş -

ma sı için ge rek li bil gi to hu ma ne re den, na sıl gel miş tir? Na sıl olur da kü -

çü cük bir to hum, bir bil gi sa yar dis ki gi bi bir bil gi yi de po la ya bi lir? Bil gi -

sa yar disk le ri akıl ve bil gi sa hi bi in san lar ta ra fın dan üre ti lir ler, sa hip ol -

duk la rı bil gi ler de yi ne in san lar ta ra fın dan ha zır la nıp iç le ri ne yer leş ti ri lir.

To hum da böy le dir; Allah tarafından, ağaç yapabilecek yeteneğe sahip

olarak yaratılmıştır. Top ra ğa atı lan her to hum, Al lah'ın il mi ile ku şa tıl -

mış tır; O'nun il mi ile bü yür. Bir ayet te bu ger çek şöy le ha ber ve ri lir:

Gay bın anah tar la rı O'nun Ka tın da dır, O'ndan baş ka hiç kim se gay bı bil -

mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O, bil mek si zin bir yap -

rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir ta ne, yaş ve ku ru dış ta ol ma -
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mak üze re hep si (ve her şey)

apa çık bir ki tap ta dır. (Enam

Su re si, 59)

To hu mu ya ra tan da, top ra -

ğın içi ne düş tü ğün de onu ya rıp

için den ye ni bir bit ki yi çı ka ran

da Al lah'tır. Bir di ğer ayet te bu

ko nu ile il gi li şöy le de nir: 

Ta ne yi ve çe kir de ği ya ran

şüp he siz Al lah'tır. O, di ri yi

ölü den çı ka rır, ölü yü de di ri den çı ka rır. İş te Al lah bu dur. Öy ley se na sıl

olu yor da çev ri li yor su nuz? (Enam Su re si, 95)

İl ko kul lar da he men her öğ ren ci ye yap tı rı lan ün lü bir "de ney" var dır:

Ço cuk, bir ta ba ğın içi ne pa muk dol du rur, bu pa muk la rı ıs la tır ve ara la rı -

na da bir kaç ta ne ku ru fa sul ye ya da no hut ta ne si atar. Bir kaç gün ge çer

ve pa mu ğun için de ki to hum la rın fi liz len me ye baş la dık la rı nı gö rür. Bu as -

lın da son de re ce şa şır tı cı bir şey dir ve ço ğu ço cuk da bu ola yı gör dük le -

rin de şa şı rır. Çün kü pa mu ğun içi ne ko nu lan no hut lar ya da fa sul ye ler,

ay lar dır ya da yıl lar dır bir çu va lın için de ku ru ku ru du ran, hiç bir can lı lık

özel li ği gös ter me yen ci sim ler dir. Ama uzun bir za man dır bek le mek te

olan bu sert ci sim le ri su lu pa mu ğun içi ne ko yun ca bir den bi re can lan -

mak ta, or ta ya ta ze, yem ye şil fi liz ler çık mak ta dır. Çok açık tır ki, bu to -

hum lar, uy gun or tam bul duk la rın da fi liz len me le ri için yaratılmışlardır

ve ilk fırsatta kendilerine verilen bu görevi yerine getirirler. "Taneyi ve

çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır" ayeti, bu harika olayın sırrını açıkla-

maktadır. Bir diğer ayette ise şöyle bildirilmiştir:

O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on dan bir

ye şil lik çı kar dık, on dan da bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler tü re ti yo ruz.

Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark mış sal kım lar, -bir bi ri ne

ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı -

lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı -

ve rin. Hiç şüp he siz ina na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler

var dır. (Enam Su re si, 99)
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Ayet te biz le re, ürün ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de Al lah'ın

top rak tan çı kar dı ğı to hum la rın mey ve le ri ne bak ma mız  em re dil mek te dir.

Ger çek ten de to hu mun top rak tan çık ma sı ka dar, mey ve nin oluş ma sı da

ha ri ka bir olay dır. 

Top rak tan Lez ze tin Çı ka rıl ma sı

To hu mun için de ki bil gi nin, oluş tu ra ca ğı ağa cın şe kil ve ya pı sı nı içer -

di ği ni söy le miş tik. Bun dan da ha da il ginç olan, to hu mun ağa cın üre te ce -

ği mey ve nin bil gi le ri ne de sa hip olu şu dur. Mey ve ise baş lı ba şı na bir mu -

ci ze dir. 

Mey ve nin en can alı cı özel li ği, in sa nın da ma ğı ve sağ lı ğı na tam ta mı -

na uyu yor olu şu dur. Her mey ve ken di ne has bir lez ze te ve ko ku ya sa -

hip tir. Ay rı ca hep si nin renk le ri de son de re ce es te tik ve çe ki ci dir. Bu nun

ya nı sı ra her mey ve mü kem mel bir "am ba laj"la kap lan mış tır; man da li na,

por ta kal, ya da muz, hep si son de re ce gü zel ve so yul ma sı ko lay am ba laj -

la ra sa hip tir ler. 

Oy sa hiç bir mey ve böy le ol mak zo run da de ğil dir. Ör ne ğin por ta kal

son de re ce acı ola bi lir di. Ya da bil di ği miz gü zel ta da sa hip olur du, ama

çok kö tü bir ko ku su ola bi lir di. Ren gi de ça mur ren gi ola bi lir di. Oy sa her

mey ve ola bi le cek en gü zel tad ve ko ku ya sa hip tir. İşin da ha da il gin ci, sa -

hip ol duk la rı bu tad ve ko ku la rı top rak tan el de et tik le ri mad de ler le üre -

ti yor ol ma la rı dır. Oy sa top rak pek iyi kok maz, ta dı ise kö tü dür. An cak

ağaç, bu ça mur yı ğı nı için den ken di si ne ge rek li olan mad de le ri özüm se -

mek te, bun la rı kim ya sal iş lem ler den ge çi re rek mü kem mel tad ve ko ku lar

üret mek te dir. 

Bu ra da ikin ci bir nok ta da ha var dır: Ağa cın iyi ko ku ve tad üret ti ği -

ni söy lü yo ruz, ama as lın da olay da ha da komplekstir. Çün kü "iyi ko ku"

ve ya "iyi tad" gi bi kav ram lar in sa na ait kav ram lar dır ve ağaç ken di ba şı -

na bir tad ya da ko ku nun iyi mi yok sa kö tü mü ol du ğu nu bi le mez. Bu nu

bil me si için, in sa nın sa hip ol du ğu es te tik kav ram la ra sa hip ol ma sı ge rek -

mek te dir. İn sa nın ne den lez zet al dı ğı nı, han gi ta dı be ğen di ği ni, na sıl bir

dil ya pı sı na sa hip ol du ğu nu öğ ren me si ge re kir. Bun la rı öğ ren dik ten son -





ra ise az ön ce söy le di ği miz işi ya pa cak, ya ni ça mur la rın için den top la dı ğı

mad de ler le mü kem mel bir kim ya ola yı ger çek leş ti re cek tir. 

Ağa cın ina nıl maz ye te ne ği yal nız ca ko ku, tad ya da renk le de sı nır lı

de ğil dir. Bu tah ta par ça sı, bir de in san vü cu du nun han gi vi ta min le re ih ti -

yaç duy du ğu nu bi lir ve on la rı üret ti ği mey ve nin içi ne ko yar. Hat ta bu vi -

ta min tak vi ye si nin mev sim le re gö re ayar lan dı ğı nı gö rü rüz: Kış ay la rın da

ürün ve ren; por ta kal, man da li na, grey furt gi bi mey ve tür le ri, yaz mey ve -

le ri ne gö re çok da ha faz la C vi ta mi ni içe rir ler. Amaç, kı şın so ğu ğu na kar -

şı in sa nın ih ti ya cı olan C vi ta mi ni açı ğı nı ka pat mak tır.

Şim di tüm bun la rın üze ri ne dü şü ne lim. Tüm bun lar na sıl ve ne den

olur? Na sıl olur da bir ne vi tah ta par ça sı olan ağaç, iyi tad ve ko ku üre -

tir? Na sıl olur da in sa nın zevk le ri ni, es te tik kav ra mı nı, vi ta min ih ti yaç la -

rı nı bi lir ve bu na gö re bir ürün or ta ya ko yar? 

Ağa cın yap tık la rı nı ya pay bir şe kil de el de et me ye ça lı şır sak, ol duk -

ça uzun bir ça ba içi ne gir me miz ge re kir. Bir ke re, ağa cın üret ti ği ta dı üret -

mek müm kün de ğil dir; dün ya da top rak tan mey ve çı ka ran bir ma ki na he -

nüz icad edi le me di. El de ede bi le ce ği miz tek şey ko ku dur. Ge liş miş bir la -

bo ra tu var da uzun iş lem ler so nu cun da bir mey ve nin ko ku su na ula şa bi li -

riz. Ni te kim par füm ler bu şe kil de el de edi lir. An cak par füm ler de as lın da

tü müy le ya pay de ğil dir ler; tüm par füm ler çe şit li gü zel ko ku lu bit ki le rin

öz le rin den ya rar la nı la rak ya pı lır. Kı sa ca sı, in sa noğ lu, elin de ki tüm akıl

ve tek no lo ji ye kar şın, bit ki le rin ya da ağaç la rın sa hip ol du ğu gü zel ko ku

üret me ye te ne ği ne sa hip de ğil dir. 

Do la yı sıy la, bir mey ve ağa cın da ya da her han gi bir bit ki de, in sa noğ -

lu nun ula şa ma ya ca ğı ka dar yük sek bir akıl, bil gi ve tek no lo ji var dır. Bu

şa şır tı cı du ru mun ise tek bir açık la ma sı var dır: Ağaç, mü kem mel ve üs -

tün bir akıl, son suz bil gi ve ye te ne ğe sa hip bir Ya ra tı cı ta ra fın dan özel ola -

rak ta sar lan mış tır. Ama cı in san la ra mey ve sun mak tır ve bu zor işi ta ri hin

ba şın dan bu ya na bü yük bir ba şa rı ile ye ri ne ge tir mek te dir. Kö tü bir ta dı

olan, kah ve ren gi top ra ğın için den dün ya nın en lez zet li ve gü zel ko ku lu

yi ye cek le ri ni çı ka rır. Çün kü Al lah, onu o iş için ya rat mış tır. Ku ran'da bu

ko nu da şöy le buyrulmaktadır: 

Ölü top rak ken di le ri için bir ayet tir; Biz onu di rilt tik, on dan ta ne ler çı -
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kart tık, böy le lik le on dan ye mek te dir ler. Biz, ora da hur ma lık lar dan ve

üzüm-bağ la rın dan bah çe ler kıl dık ve iç le rin de pı nar lar fış kırt tık. Onun

ürün le rin den ve ken di el le ri nin yap tık la rın dan ye me le ri için. Yi ne de şü-

k ret mi yor lar mı? (Ya sin Su re si, 33-35)

Bir baş ka ayet te ise şöy le bildirilir:

Ve gök ten mü ba rek (be re ket ve rah met yük lü) su in dir dik; böy le ce onun -

la bah çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik. Ve bir bi ri üs tü ne di zil miş to mur -

cuk yük lü yük sek hur ma ağaç la rı da.  Kul la ra rı zık ol mak üze re. Ve

onun la (o suy la) ölü bir şeh ri di rilt tik. İş te (ölüm den son ra) di ri liş de böy -

le dir. (Kaf Su re si, 9-11)

Bi lin di ği gi bi, in kar cı lar do ğa da ki tüm can lı la rı ev rim te ori si ile açık la -

ma ya ça lı şır lar. Bir ev rim ci ye na sıl olup da ağaç la rın böy le si ne bir ak la ve

ye te ne ğe sa hip ol duk la rı nı, ne den in san lar için be sin üret tik le ri ni so rar sa -

nız, si ze yal nız ca "te sa dü fen böy le ol muş" ce va bı nı ve re cek tir. Oy sa te sa düf

bir saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Hiç bir te sa düf in sa nın lez zet kav ra mı -

nı bi le mez, hiç bir te sa düf in sa nın ho şu na gi den ko ku la rı üre te mez. Hiç bir

te sa düf in san vü cu du na mev sim le re uy gun vi ta min ver me yi ayar la ya maz.

Te sa düf ler her za man ha ta ve kar ma şa do ğu rur. Bu nu bir ör nek le

açık la ya bi li riz. Te sa dü fen gü zel ko ku el de et mek için bir de ney yap tı ğı -

mı zı dü şü ne lim. Bü yük bir ka bın içi ne top rak dol du ra lım. Bu top ra ğa do -

ğa da ki çe şit li "mal ze me"ler den ek le me ler ya pa lım; hay van dış kı sı, bit ki

par ça cık la rı gi bi. Bu nun üze ri ne de çe şit li kim ya sal ka rı şım lar dö ke lim.

Ka bı ka pa tıp bek le ye lim. Bir kaç gün son ra ka bı aç tı ğı nız da ke sin lik le ha -

ya tı nız da duy du ğu nuz en kö tü ko ku lar dan bi ri siy le kar şı la şır sı nız. Bu

de ne yin ne ka dar fark lı ver si yon la rı nı de ner se niz de ne yin, hep bir bi rin -

den kö tü ko ku lar el de eder si niz. 

Gü zel lik, es te tik ve te miz lik ken di li ğin den oluş maz lar. An cak bir

akıl sa ye sin de olu şur lar, özel ola rak var edil me le ri ge re kir. 

Bu ola yın şu yö nü nü de dü şü ne bi li riz; eğer tüm be sin ler bi zim tam

is te di ği miz gi bi ol sa, an cak sin di rim sis te mi miz "te sa dü fen" oluş muş ol -

say dı, yi ne bü yük bir sı kın tı için de ya şa ya cak tık. "Te sa dü fen" olu şan bir

di lin tad al ma özel li ği ol ma ya cak tı ve biz, en lez zet li yi ye ce ği ye mek le

tah ta ke mir mek ara sın da hiç bir fark his se de me ye cek tik.  

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Tüm ye dik le ri miz ve on lar dan lez zet al ma ma zı sağ la yan be de ni miz

Al lah ta ra fın dan özel bir ya ra tı lış la ya ra tıl mış tır. Al lah'ın isim le rin den bi -

ri "Rez zak", ya ni rı zık ve ren dir ve hep si ay rı bi rer mü kem mel lik te ya ra tıl -

mış olan tüm rı zık la rı bi ze ve ren de O'dur. Bu na kar şı in sa nın ne yap ma -

sı ge rek ti ği Ku ran'da şöy le be lir ti lir:

... Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din... (Se be Su re si, 15)

Ni lü fer Çi çek le ri

Top ra ğın üze rin de ki kü çük çi çek ler tüm mü kem me lik le ri ne rağ men

in san lar ta ra fın dan ço ğun luk la ola ğan kar şı lan mak ta dır lar. İn san la rın bu

çi çek ler de ki ya ra tı lış mu ci ze le ri ni kav ra ma la rı nı en gel le yen ise, on la rı

her gün, her yer de gö re bil me le ri nin ge tir di ği bir alış kan lık tan baş ka bir -

şey de ğil dir. Do la yı sıy la bam baş ka bir yer de, bam baş ka şart lar da ye ti şen

ve bam baş ka bo yut lar da olan çi çek ler, "alış kan lık göz lü ğü" ol mak sı zın

de ğer len di ri le cek le rin den, Al lah'ın var lı ğı nın kav ra na bil me si ne da ha

yar dım cı ola cak lar dır. 

Ama zon neh ri nin di bi ni kap la yan bal çık ta ye ti şen Ama zon ni lü fer -

le ri, in san lar da ki bu 'alış kan lık göz lü ğü'nü kal dı ra bi le cek ni te lik te dir ler.

Çün kü in san la rın alış tık la rı, her gün şa hit ol duk la rı şe kil de de ğil, çok

fark lı bir ya şam mü ca de le si ile ha yat la rı nı de vam et ti rir ler.

Bu çi çek ler, Ama zon neh ri nin di bin de ki ba tak lı ğın için de bü yü me ye

baş lar lar ve da ha son ra neh rin yü ze yi ne doğ ru uza nır lar. Amaç la rı, ya şa -

ya bil me le ri için ge rek li olan ışı ğa ulaş mak tır. Su yun yü ze yi ne çık tık la rın -

da ise bü yü me yi dur du rur ve bu ra da üs tü di ken li yu var lak to mur cuk lar

oluş tu rur lar. To mur cuk lar bir kaç sa at gi bi kı sa bir sü re de, bo yu ne re dey -

se iki met re ye va ran dev yap rak la ra dö nü şür ler. Ne ka dar bol yap rak la

neh rin üze ri ni kap lar lar sa o ka dar çok gü neş ışı ğın dan ya rar la na bi le cek -

le ri ni "bi len" bu ni lü fer ler, so nuç ta gü neş ışı ğın dan bol bol fay da la na rak,

fo to sen tez ya pa bil me im ka nı bu lur lar. Ak si tak dir de ise neh rin di bin de ki

ışık ye ter siz li ği se be biy le ya şam la rı nı de vam et ti re me ye cek le ri ni "bi lir -

ler". Bir bit ki nin böy le si ne 'akıl cı' bir tak tik iz le ye bil me si ise el bet te dü -

şün dü rü cü dür. 

Allah Akılla Bilinir
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An cak gü neş ışı ğı, Ama zon ni lü fer le ri için her şey de mek de ğil dir.

Ay nı oran da ok si je ne de ih ti yaç la rı var dır ki, kök le ri nin bu lun du ğu ça -

mur lu böl ge de is te dik le ri ok si je nin bu lun ma dı ğı açık tır. İş te bu se bep le

ni lü fer ler, kök le rin den çı kan sap la rı yu ka rı ya, yap rak la rı nın bu lun du ğu

su yü ze yi ne doğ ru uza tır lar. Ki mi za man bo yu 11 met re ye va ra bi len bu

sap lar, yap rak la ra bağ la nır lar ve yap rak la kök ara sın da ok si jen ta şı yan

bir ka nal gö re vi ni gö rür ler.25

Aca ba bir neh rin de rin lik le rin de ya şa ma ye ni baş la yan to mur cuk,

ışı ğa ve ok si je ne ih ti yaç duy du ğu nu, nok san lı ğı du ru mun da ya şa ya ma -

ya ca ğı nı, ih ti ya cı olan şey le rin su yun üze rin de mev cut ol du ğu nu ne re den

bil mek te dir? Ya şa ma ya ye ni baş la yan bir var lık, ne o su yun bir bi tiş nok -

ta sı nın ol du ğun dan, ne gü ne şin, ne de ok si je nin var lı ğın dan ha ber dar

olur.

Do la yı sıy la ev rim ci le rin man tı ğıy la ba kar sak, bu bit ki le rin çok tan

or tam şart la rı na ye nik dü şüp, soy la rı nın tü ken me si ge re kir di. Oy sa ni lü -

fer ler tüm mü kem mel lik le riy le bu gün kar şı mız da lar. 

Ama zon ni lü fer le ri nin ina nıl maz ya şam mü ca de le le ri, su yun üze rin -

Çamur lu ba tak lık la rın dip le rin den 2 met re -
ye ka dar uza ya rak su yü zü ne çı kan ni lü fer
yap rak la rı, böy le ce gü neş ışı ğın dan fay da -
la na bi lir ler. Fa kat bu çi çek le rin kök le ri nin
ok si je ne de ih ti ya cı var dır. Yan da ki re sim -
de bit ki nin kök le rin den su yü zü ne uza na -
rak ora dan al dı ğı ok si je ni kök le re ta şı yan
sap lar gö rül mek te dir.



de ki ışı ğa ve ok si je ne ulaş tık tan son ra da de vam eder. Dev yap rak la rı nın

su lar la do lup bat ma ma sı için ke nar la rı nı yu ka rı ya doğ ru kı vı rır lar. 

Al dık la rı tüm bu ted bir ler le ya şam la rı nı de vam et ti re bi lir ler, an cak

soy la rı nın de vam lı lı ğı için da ha faz la sı na ih ti yaç duy duk la rı nın da far -

kın da dır lar. Po len le ri ni baş ka bir ni lü fe re ta şı ya cak bir can lı ya ih ti yaç du -

yar lar; on lar da kın ka nat lı bö cek ler dir. Çün kü kın ka nat lı lar be yaz ren ge

kar şı özel bir za af la ya ra tıl mış lar dır. Do la yı sıy la da kon mak için Ama zon

neh ri nin on ca ca zip çi çe ği nin ya nın da bem be yaz olan bu ni lü fer le ri se çer -

ler. Ama zon ni lü fer le ri de soy la rı nın de vam lı lı ğı nı sağ la ya cak olan bu ko -

nuk la rı gel di ğin de, tüm yap rak la rı nı ka pa ta rak, kaç ma ma la rı için on la rı

hap se der ve on la ra bol bol po len ik ra mın da bu lu nur lar. On la rı er te si ge -

ce ye ka dar alı koy duk tan son ra ser best bı ra kır lar ve tek rar ay nı po len le ri

ken di üzer le ri ne ge tir me me le ri için renk le ri ni de ğiş ti rir ler. Bem be yaz

olan bu gör kem li ni lü fer ler ar tık pes pem be ola rak Ama zon neh ri ni süs le -

me ye baş lar lar.  

Hiç kuşku yoktur ki, arka arkaya gelen tüm bu kusursuz ve ince he-

saplanmış planlar herşeyden habersiz bir tomurcuğun eseri değil, onu ya-

ratan Allah'ın aklının eseridir. Burada özetle anlatılmaya çalışılan tüm bu

detaylar, kainattaki her varlık gibi bitkilerin de ancak ve ancak üstün akıl

ve kudret sahibi Yüce Allah tarafından yaratıldığını göstermektedir.
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Rüz gar Te sa dü fen Bir Uçak Oluş tu ra bi lir mi?

Ün lü fi zik çi Sir Fred Hoy le'un ha ya tın baş lan gı cıy la il gi li çok çar pı cı

bir ben zet me si var dır. Hoy le, "Akıl lı Ev ren" (The In tel li gent Uni ver se)

isim li ki ta bın da can lı lı ğın te sa düf ler le doğ du ğu nu id dia eden ev rim te ori -

si hak kın da şöy le bir yo rum ya par:

Ha ya tın baş lan gı cı na ait se nar yo yu şöy le dü şü ne bi li riz: Bir ka sır ga nın, Bo -

eing uçak fab ri ka sı nın ya nın da bu lu nan ye dek par ça de po sun da ki mal ze -

me le ri sa vu ra rak, ka za so nu cu bir Bo eing -747 uça ğı oluş tur ma sı gi bi dir.26

Fred Hoy le'un bu ben zet me si kuş ku suz son de re ce isa bet li dir. Şu

ana ka dar gör dü ğü müz tüm ör nek ler den de an la şıl dı ğı gi bi ge rek ha ya -

tın va ro lu şu, ge rek se şu an için de ba rın dır dı ğı sis tem le rin ku sur suz lu ğu

tüm bun la rı mey da na ge ti ren bü yük bir kuv ve ti ara ma mı za se bep ol mak -

ta dır. Zi ra na sıl ki bir ka sır ga te sa düf ler so nu cu bir uça ğı mey da na ge ti -

re mi yor sa, ev re nin -da ha fark lı isim ler de ta kıl sa- plan sız olay lar la mey -

da na gel me si ve üs te lik de son de re ce komp leks ya pı la rı için de ba rın dır -

ma sı müm kün ola maz. Da ha sı, ev ren bir uçak la kar şı laş tır ma da hi ya pı -

la ma ya cak ka dar sa yı sız de tay la do na tıl mış tır.

Bu bö lüm de bah se di len tüm bil gi ler de kar şı mı za ge rek ya kın çev re -

miz de ki ge rek se uza yın de rin lik le rin de ki ku sur suz plan la ma nın

de lil le ri ni çı kar mış tır. As la red de di le me ye cek ka dar açık olan bu

de lil le ri ak lı ve vic da nıy la de ğer len di ren bir in sa nın va ra ca ğı

tek so nuç ise şu dur:

Ev ren de te sa dü fe yer yok tur, tüm ka inat için de ki de -

tay lar la be ra ber YA RA TIL MIŞ TIR.

Ve bu ku sur suz dü ze ni ya ra tan AL LAH

son suz kud ret ve ilim sa hi bi dir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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itabın önceki sayfalarında incelediğimiz bilgiler, evrenin bilim

yoluyla keşfedilen özelliklerinin Allah'ın varlığına işaret ettik-

lerini gösterdi. Bilim yoluyla vardığımız sonuç, evrenin bir

Yaratıcısı olduğu ve bu Yaratıcı'nın çok üstün bir güç, akıl ve bilgiye sa-

hip Yüce Allah olduğudur. Allah'ı gereği gibi tanımamızda bize din yol

gösterir. Bu nedenle bilimin, dinin haber verdiği gerçekleri daha detaylı

görmek ve incelemek için kullanacağımız bir yöntem olduğunu söylemek

mümkündür. Oysa bugün bilim adına ortaya çıkan insanların bir bölümü

çok ciddi bir yanılgıya sahiptirler. Onlara göre bilimsel bulgular Allah'ın

yaratmasını göstermezler. Aksine bilimsel verilerden yola çıkarak Yüce

Allah'ın apaçık olan varlığına ulaşılamayacağını iddia ederek ateist bir bi-

lim anlayışını geliştirmişlerdir. Dolayısıyla bilim ile dinin birbirleriyle ça-

tışan iki bilgi kaynağı olduğu yanılgısına kapılmışlardır.  

As lın da bu ate ist bi lim an la yı şı, in san lık ta ri hin de ol duk ça ye ni dir.

Bir kaç yüz yıl ön ce si ne ka dar bi lim ile di nin ça tış tı ğı hiç bir za man dü şü -

nül me miş, bi li min Al lah'ın var lı ğı nı is pat la yan bir me tod ol du ğu dü şü -

nül müş tü. Söz ko nu su ate ist bi lim an la yı şı nın ye şer me si ise, 18. ve 19.

yüz yıl da ki ma ter ya list ve po zi ti vist fel se fe le rin bi lim dün ya sı na ege men

ol ma sıy la ger çek leş ti. 

Özel lik le 1859'da Char les Dar win'in ev rim te ori si ni ile ri sür me si ile,

ma ter ya list dün ya gö rü şü ne sa hip olan çev re ler, di ne kar şı al ter na tif ola -

rak gör dük le ri bu te ori yi ide olo jik ola rak sa vun ma ya geç ti ler. Zi ra ev rim

te ori si can lı lı ğın Allah ta ra fın dan de ğil de te sa dü fi oluş tu ğu id di asın day -
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dı. Böy le lik le ev rim te ori si ne sa rı la rak di nin bi lim ile ça tış tı ğı ile ri sü rül -

dü. İn gi liz araş tır ma cı lar Mic ha el Ba igent, Ric hard Le igh ve Henry Lin -

coln, bu ko nu da şöy le der ler:

Dar win'den bir bu çuk yüz yıl ön ce, bi lim din den ay rı de ğil di; ak si ne onun

bir par ça sıy dı ve ni hai ama cı da ona hiz met et mek ti... Ama Dar win'in za ma -

nın da ki bi lim, o za ma na dek ta şı mak ta ol du ğu bu an lam dan ko pa rıl dı ve

ken di si ni di ne kar şı mut lak bir ra kip ve al ter na tif bir an lam ola rak ta nım la -

dı. Ar tık in san lık, bu iki si ara sın da bir se çim yap ma ya zor la na cak tı.27

Din ile bi lim ara sın da ki söz ko nu su hayali ay rım, baş ta da be lirt ti ği -

miz gi bi ta ma men ide olo jik bir ay rımdı. Ma ter ya liz me iman eder ce si ne

bağ la nan ba zı bi lim adam la rı, ev re nin bir Ya ra tı cı sı ol ma dı ğı  yalanını

kendi akıllarınca is pat la mak için ken di le ri ni şart lan dır dı lar ve bu yön de

çe şit li geçersiz te ori ler üret ti ler. Ev rim te ori si, bun la rın en ün lü sü ve en

önem li siy di. Ay nı şe kil de ast ro no mi ko nu sun da da "ka rar lı du rum te ori -

si" ya da "ka os te ori si" gi bi ku ram lar ge liş ti ril di. An cak bi li min biz zat ken -

di si, ön ce ki bö lüm ler de de in ce le di ği miz gi bi, ya ra tı lı şı in kar eden bu ku -

ram la rı bi rer bi rer çö kert ti. 

Bu gün bu ku ram la ra ha la sa dık ka la rak in kar da di re nen bi lim adam -

la rı, ken di le ri ni Al lah'a inan ma mak için şart lan dır mış, dog ma tik ve bağ -

naz ki şi ler dir. Ün lü İn gi liz zo olog ve ev rim ci D. M. S. Wat son, ken di si nin

ve di ğer mes lek taş la rı nın ev ri mi ne den ka bul et tik le ri ni açık lar ken, bu

dog ma tiz mi şöy le iti raf eder:

Ev rim te ori si nin yay gın ka bul gö ren bir te ori ol ma sı nın ne de ni, bu te ori -

yi is pat la ya cak ye ter li de li lin var ol ma sı de ğil, an cak di ğer al ter na ti fin ya -

ni do ğa üs tü ya ra tı lı şın tü müy le ka bul edi le mez ol ma sı dır.28

Wat son'ın "do ğa üs tü ya ra tı lış" sö züy le kas tet ti ği, Al lah'ın ya ra tı şı dır.

Söz ko nu su bi lim ada mı, gö rül dü ğü gi bi bu nu kendi aklınca "ka bul edi le -

mez" bul mak ta dır. Ne den? Bi lim öy le söy le di ği için mi? Ha yır, ak si ne bi -

lim ya ra tı lı şın doğ ru lu ğu nu is pat la mak ta dır. Wat son'ın bu nu ka bul edi le -

mez say ma sı nın tek ne de ni, Al lah'ın var lı ğı nı in kar et mek için ken di si ni

şart lan dır mış ol ma sı dır. Di ğer tüm ev rim ci ler de bu du rum da dır lar.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ev rim ci ler ise bi li me de ğil, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı dır lar ve bi li mi

de bu fel se fe ye uy du ra bil mek için çar pıt mak ta dır lar. Har vard Üni ver si te -

si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve açık söz lü bir ev rim ci olan Ric hard Le won -

tin, bu so mut ger çe ği şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil miş,

doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge -

tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter -

ya lizm le olan a pri ori bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık -

la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya -

lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir -

me si ne izin ve re me yiz.29

Öte yan dan, bu dog ma tik ma ter ya list gru bun kar şı sın da, ta rih te ol -

du ğu gi bi bu gün de Al lah'ın var lı ğı nı tas dik eden, hat ta bi li mi Al lah'ı ta -

nı ma nın bir yo lu ola rak gö ren bi lim adam la rı var dır. Özel lik le ABD'de gi -

de rek ge li şen "Cre ati onism" (Ya ra tı lış  Gerçeğini Savunma) akımı, tüm

can lı la rı üstün güç sahibi olan Rabbimiz Al lah'ın yaratmış olduğunu bi -

lim sel is pat lar la or ta ya koymaktadır.

Bu ise bizlere bilim ve dinin birbirleriyle çelişen iki bilgi kaynağı ol-

madığını, aksine bilimin din tarafından verilen mutlak gerçekleri doğru-

layan bir yöntem olduğunu gösterir. Kaldı ki İslam, bilimi özellikle teşvik

etmekte ve evrenin araştırılmasını, Allah'ın yaratışının incelenmesinin bir

yöntemi olduğunu haber vermektedir. Aşağıdaki Kuran ayetinde Allah

buna işaret eder:

Üzer le rin de ki gö ğe bak mı yor lar mı? Biz onu na sıl bi na et tik ve na sıl süs -

le dik? Onun hiç bir çat la ğı yok. Ye ri de na sıl dö şe yip yay dık? On da sar -

sıl maz dağ lar bı rak tık ve on da 'göz alı cı ve iç açı cı' her çift ten ni ce bit ki -

ler bi tir dik. Ve gök ten mü ba rek su in dir dik; böy le ce onun la bah çe ler ve

bi çi le cek ta ne ler bi tir dik. Ve bir bi ri üze ri ne di zil miş to mur cuk yük lü

yük sek hur ma ağaç la rı da. (Kaf Su re si, 6-7, 9-10)

Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi Kuran'da, daima insanları

düşünmeye, akletmeye, içinde yaşadıkları dünya ile ilgili herşeyi araştır-

maya teşvik edilir. Çünkü bilim, dini destekler, insanı cahillikten kurtarıp

daha bilinçli düşünmeye sevkeder; kişinin düşünce dünyasını genişletip
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kainatta açıkça görülen Yüce Allah'ın yaratışının izlerini kavramasına yar-

dımcı olur. Yüz yı lı mı zın en bü yük de ha sı sa yı lan ve Al lah'a ina nan Al bert

Eins te in "De rin bir ima na sa hip ol ma yan ger çek bir bi lim ada mı dü şü -

ne mi yo rum. Bu du rum şöy le ifa de edi le bi lir: Din siz bir bi li me inan mak

im kan sız dır" di ye rek bi li min di ne olan des te ği ni di le ge tir miş tir.30

Mo dern fi zi ğin ku ru cu su Max Planck ise şöy le de miş tir:

Han gi alan da olur sa ol sun bi lim le cid di şe kil de il gi le nen her kes, bi lim ma -

be di nin ka pı sın da ki şu ya zı yı oku ya cak tır: "İman et." İman, bi li m a da mı nın

vaz ge çe me ye ce ği bir özel lik tir.31

Ki tap ta bu ra ya ka dar ele alı nan ko nu lar, ev re nin ve can lı la rın var

oluş la rı nın te sa düf ler le açık la na ma ya ca ğı nı açık ça gös ter miş tir. Yap tık la -

rı araş tır ma lar la bi lim dün ya sı na yön ve ren pek çok bi lim ada mı da, bu

bü yük ger çe ği tas dik et miş tir ve ha len de et mek te dir. Zi ra in san lar ev ren

hak kın da ne ka dar çok şey öğ re nir ler se, on da ki ku sur suz dü ze ne olan

hay ran lık la rı da o de re ce art mak ta dır. Her ye ni bu lu nan de tay 'Ya ra tı lış'ı

in kar edi le mez şe kil de des tek le mek te dir.

21. yüz yı la gi rer ken, mo dern fi zik çi le rin bü yük bir ço ğun lu ğu da,

ya ra tı lış ger çe ği ni ka bul et mek te dir. Da vid Dary ling şöy le der:
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Za man yok tu, uzay yok tu. Mad de ve ener ji yok tu. Hiç bir şey yok tu. En kü -

çük bir nok ta, bir boş luk bi le yok tu. Bu yok luk tan ola ğa nüs tü kü çü cük bir

kı pır tı be lir di. Ufa cık bir tit re me. Ha fif bir dal ga lan ma, bel li be lir siz bir gir -

dap. Bu koz mik ku tu nun ka pa ğı açıl dı ve al tın dan ya ra tı lış mu ci ze si nin fi -

liz le ri be lir di.32 

Bun la rın ya nın da, fark lı pek çok bi lim da lı nın ku ru cu la rı nın he men

he men hep si nin Al lah'a ve kut sal ki tap la rı na ina nan kim se ler ol duk la rı

bi lin mek te dir. Ta rih te ki en bü yük fi zik çi ler ara sın da yer alan New ton,

Fa ra day, Kel vin ve Max well söz ko nu su bi lim adam la rı na ör nek tir ler. 

Ün lü fi zik çi Isa ac New ton'un ya şa dı ğı dö nem de bi lim adam la rı,

dün ya üze rin de ki ci sim le rin ve ge ze gen le rin ha re ket le ri nin fark lı ka nun -

lar la açık la na bi le ce ği ne ina nı yor lar dı. New ton ise, dün ya ve uza yın Ya ra -

tı cı sı nın tek ol du ğu nu, do la yı sıy la ay nı ka nun lar la açık lan ma sı ge rek ti ği -

ni sa vu nu yor du. Bu önem li gö rü şü nü de ki ta bın da şöy le açık lı yor du:

Güneş’in, ge ze gen le rin ve kuy ruk lu yıl dız la rın bu mü kem mel sis te mi, an -

cak güç lü ve akıl lı bir var lı ğın kont ro lü ve ha ki mi ye ti ile iler le ye bi lir.33

Gö rül dü ğü gi bi, Or ta çağ'dan be ri fi zik, ma te ma tik ve ast ro no mi

alan la rın da araş tır ma lar ya pan yüz ler ce bi lim ada mı, ka ina tın tek bir Ya -

ra tı cı ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı fik rin de bir leş miş ler ve hep ay nı nok ta ya dik -

kat çek miş ler dir. Fi zik sel ast ro no mi nin ku ru cu su ve inanç lı bi lim adam -

la rı nın pa ro la sı olan "Al lah ya rat tı ğı her şey de ken di ni gös te rir" fik ri ni or -

ta ya atan ilk bi lim ada mı olan Jo han nes Kep pler, ki tap la rın dan bi rin de

Al lah'a olan sa mi mi inan cı nı şöy le di le ge tir miş tir:

Biz ler Al lah'a muh taç, aciz kul lar ola rak, ken di ak lı mı za gö re Al lah'ın ak lı -

nın bü yük lü ğü nü ve yü ce li ği ni gör me li ve O'na tes lim ol ma lı yız.34

Ter mo di na mi ği ku ran bü yük fi zik çi Wil li am Thomp son (Lord Kel -

vin) ise, Al lah'a ina nan bir Hıristiyandı. Dar win'in ev rim te ori si ne şid det -

le kar şı çık mış ve bu te ori yi ta ma men red det miş ti. Ölü mün den kı sa bir

sü re ön ce de, şöy le bir açık la ma yap mış tı:

Ha ya tın kö ke ni ne bak tı ğı mız da, bi lim, ke sin bir şe kil de o Bü yük Kud -

ret'in var lı ğı nı onay lar.35
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Ox ford Üni ver si te si fi zik pro fe sör le rin den Ro bert Matt he us, 1992'de

yaz mış ol du ğu ve DNA mo le kül le ri nin Al lah ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı nı an -

lat tı ğı ki ta bın da ay nı ger çe ği şöy le ifa de edi yor:

Bü tün bu iş lem ler, mü kem mel bir har mo niy le tek bir hüc re den can lı bir be -

be ğe; da ha son ra kü çük bir ço cu ğa, ni ha yet ye tiş kin bir in sa na ka dar sü re -

ge lir. Bü tün bu olay lar, bi yo lo ji nin bü tün saf ha la rın da gö rül dü ğü gi bi an cak

bir mu ci ze ile açık la na bi lir. Na sıl olur da böy le si ne mü kem mel ve komp leks

bir or ga niz ma, bu ka dar ba sit ve kü çük bir hüc re den or ta ya çı ka bi lir? Kü çü -

cük bir (i) har fi nin üs tün de ki nok ta dan da kü çük bir hüc re den, muh te şem

bir İN SAN ya ra tı lır? Bu, mu ci ze den baş ka bir şey de ğil dir.36

Isı akı şı üze ri ne sa yı sız ça lış ma lar ya pa rak ödül ler alan ve "me ka nik

ısı denk le mi"ni ve ter mo di na mi ğin bi rin ci ka nu nu nu bu lan Ja mes Jo ule

bi lim hak kın da ki inan cı nı şöy le ifa de et miş tir: 

Al lah'ın is tek le ri ni öğ ren dik ten ve ita at et tik ten son ra ya pa ca ğı mız di ğer

şey O'nun ak lı nı, gü cü nü ve iyi li ği ni yap tı ğı iş ler den an la mak tır. Ta bi at ka -

nun la rı nı bil mek Al lah'ı bil mek tir..37

Bi lim sel me to dun ku rul ma sın da önem li ro lü olan bi lim adam la rın -

dan Fran cis Ba con'un söz le ri de onun Al lah inan cı nın gös ter ge si dir:

Ha ta ya düş me mi zi en gel le mek için üze rin de du rul ma sı ge re ken iki yol gös -

te ri ci miz var; Bi rin ci si Al lah'ın vah yi olan Kut sal Ki tap, ikin ci si  ise Al lah'ın

gü cü nü ifa de eden ya ra tıl mış lar.38

Ya pıl mış olan her iş ya pa nın gü cü nü ve be ce ri si ni or ta ya çı ka rır; o za man

tüm bun lar Al lah'ın işi dir; ya pan var lı ğın her şe yi ya pa bi le cek güç te ol du ğu -

nu ve ak lı nı gös te rir; dün ya Al lah'ın bir eseridir.39 

Ka ina tın Allah ta ra fın dan var edil di ği ni ka bul eden ve ha yat la rın da

bu yön le riy le ta nı nan bi lim adam la rın dan bir kıs mı da şun lar dır:

Ro bert Boy le (mo dern kim ya nın ba ba sı.)

lo na Wil li am Petty (is ta tis tik ve mo dern eko no mi ça lış ma la rıy la ta nı -

nır dı.)

Mic ha el Fa ra day (bü tün za man la rın en bü yük fi zik çi le rin den bi ri.)

Gre gory Men del (ge ne ti ğin ba ba sı, ge ne tik bi li min de ki bu luş la rıy la

Dar wi nizm'i ge çer siz kıl dı.)
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Lo uis Pas te ur (bak te ri yo lo ji nin ak la ge len en bü yük is mi, Dar wi -

nizm'e kar şı sa vaş aç mış tı.)

John Dal ton (atom ku ra mı nın ba ba sı.)

Bla ise Pas cal (en önem li ma te ma tik çi ler den.)

John Ray (İn gi liz do ğa ta ri hi nin en önem li is mi.)

Ni co la us Ste no (yer kat man la rı nı in ce le -

yen ün lü bir stra tig raf.)

Ca ro lus Lin na eus (bi yo lo jik sı nıf lan dır -

ma nın ba ba sı.)

Ge or ges Cu vi er (kar şı laş tır ma lı ana to mi

bil mi nin bu lu cu su.)

Matt hew Ma ury (oşi nog ra fi nin bu lu cu su.)

Tho mas An der son (or ga nik kim ya ala nın da

ça lış ma ya pan ilk ki şi ler den bi ri.)

Sir Char les Bell (bey nin  ve si nir sis te mi nin

ha ri ta sı nı ilk de fa çi zen.),

Je an Henry Fab re (mo dern en to mo lo ji nin ku -

ru cu su.)

John Amb ro se Fle ming (mo dern elek ti ri ğin

ku ru cu su.)

Ja mes Clerk Max well (ışı ğın elekt ro man ye tik

te ori si ni for mü li ze eden ki şi.) 
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utsal kitabımız Kuran-ı Kerim 14 asır evvel Allah tarafından

yeryüzüne indirilmiştir. Kuran bir bilim kitabı değildir. An-

cak içeriğinde birtakım bilimsel açıklamalar yer alır. Bu açık-

lamalar, hiçbir zaman modern bilimin bulgularıyla çelişmemiştir. Aksine,

ancak 20. yy. teknolojisiyle keşfedilen bazı gerçekleri, 14 yüzyıl evvel Yü-

ce Allah Kuran'da bildirmiştir. Bu da bize, Kuran'ın Allah'ın varlığını bil-

diren en önemli delillerden biri olduğunu, açıkça gösterir.

KU RAN GÖ ZÜY LE EV RE NE BA KIŞ

Ev re nin Va ro lu şu

Kuran-ı Kerim'de evrenin yaratılışı şöyle açıklanır:

O gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır... (En'am Su re si, 101)

Kuran'da verilen bu bilgi, çağdaş bilimin bulgularıyla tam bir uyum

içindedir. Bugün astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve

zaman boyutlarıyla birlikte, yokluktan, bü yük bir pat la may la var ol du ğu -

dur. "Bü yük Pat la ma", or iji nal adıy la "Big Bang" te ori si, tüm ev re nin yak -

la şık 15 mil yar yıl ön ce tek bir nok ta nın pat la ma sıy la yok luk tan mey da na

gel di ği ni ka nıt la mış tır. Bü yük Pat la ma te ori si bu gün ev re nin va ro lu şu ve

baş lan gı cı ko nu sun da bü tün bi lim çev re le ri ta ra fın dan or tak ka bul gö ren

ye ga ne bi lim sel açık la ma dır.

Big Bang'den ön ce mad de di ye bir şey yok tur. Mad de nin, ener ji nin,

hat ta za ma nın da hi bu lun ma dı ğı, ta ma men me ta fi zik ola rak ta nım la na bi -
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le cek bir yok luk or ta mın da mad de, ener ji ve za man ya ra tıl mış tır. Mo dern

fi zi ğin or ta ya koy du ğu bu bü yük ger çek, Ku ran'da bi ze 1400 yıl ön ce den

ha ber ve ril mek te dir.

Ast ro no mi bi li mi nin he nüz ge liş me miş ol du ğu bir dö nem de, 14 asır

ön ce in di ri len Ku ran-ı Ke rim'de ev re nin ge niş le di ğin den şöy le bah se di lir:

Biz gö ğü 'bü yük bir kud ret le' bi na et tik ve şüp he siz Biz (onu) ge niş le ti ci -

yiz. (Za ri yat Su re si, 47)

Ayet te ge çen "gök" (se ma) ke li me si Ku ran'ın pek çok ye rin de uzay

ve ev ren an la mın da kul la nı lır. Bu ra da da bu an lam da kul la nıl mış tır. Ya -

ni Ku ran'da, ev re nin ge niş le yi ci ol du ğu bil di ril miş tir. Türk çe ye "Şüp he -

siz Biz ge niş le ti ci yiz (ge niş le te niz/ge niş let mek te ola nız)" ola rak çev ri len

Arap ça "in na le mu si une" ifa de sin de ki "mu si'une" ke li me si, "ge niş let mek"

an la mı na ge len "ev sea" fi ilin den tü re miş tir. "Le" ön-eki de ta kip et ti ği isim

ya da sı fa ta vur gu ek le ye rek "çok faz la" an la mı kat mak ta dır. Do la yı sıy la

bu ifa de "Biz gö ğü ve ya ev re ni çok faz la ge niş le ti yo ruz" an la mı ta şı mak -

ta dır. 

Bi li min bu gün var mış ol du ğu so nuç da Ku ran'da bil di ri len le ay nı -

dır.Yüz yı lı mı zın baş la rı na dek bi lim dün ya sın da ha kim olan tek gö rüş,

"ev re nin du ra ğan bir ya pı ya sa hip ol du ğu ve son suz dan be ri sü re gel di ği"

şek lin dey di. An cak, gü nü müz tek no lo ji si sa ye sin de ger çek leş ti ri len araş -

tır ma, göz lem ve he sap la ma lar ev re nin bir baş lan gı cı ol du ğu nu ve sü rek -

li ola rak "ge niş le di ği ni" or ta ya koy du.

Rus fi zik çi Ale xan der Fri ed mann ve Bel çi ka lı ev ren bi lim ci Ge or ges

Le ma it re, bu yüz yı lın baş la rın da ev re nin sü rek li ha re ket ha lin de ol du -

ğu nu ve ge niş le di ği ni te orik ola rak he sap la dı lar. 

Bu ger çek, 1929 yı lın da göz lem sel ola rak da is pat lan dı. Ame ri ka lı as-

t ro nom Ed win Hubb le kul lan dı ğı dev te les kop la gök yü zü nü in ce ler ken

yıl dız la rın ve ga lak si le rin sü rek li ola rak bir bir le rin den uzak laş tık la rı nı

keş fet ti. Her şe yin sü rek li ola rak bir bi rin den uzak laş tı ğı bir ev ren ise, sü -

rek li "ge niş le yen" bir ev ren an la mı na gel mek tey di. Ev re nin ge niş le mek te

ol du ğu, iler le yen yıl lar da ki göz lem ler le de ke sin lik ka zan dı. An cak bu

ger çek, he nüz hiç bir in san ta ra fın dan bi lin mez ken, Ku ran'da asır lar ön ce
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açık lan mış tı. Çün kü Ku ran, tüm ev re nin ya ra tı cı sı ve ha ki mi olan Yüce

Al lah'ın sö zü dür.

"Gök ler le Yer"in Bir bi rin den Ay rıl ma sı

Gök le rin ya ra tı lı şı ko nu sun dan bah se den bir baş ka ayet ise şöy le dir:

O in kar eden ler gör mü yor lar mı ki, (baş lan gıç ta) gök ler le yer, bir bi riy le

bi ti şik iken, Biz on la rı ayır dık ve her can lı şe yi su dan ya rat tık. Yi ne de

on lar inan ma ya cak lar mı? (En bi ya Su re si, 30)

Aye tin "bir bi riy le bi ti şik" ola rak ter cü me edi len "ratk" ke li me si,

Arap ça söz lük ler de "bir bi riy le içi çe, ay rıl maz du rum da, kay naş mış" an -

lam la rı na ge lir. Ya ni tam bir bü tün oluş tu ran iki mad de yi ta nım la mak

için bu ke li me kul la nı lır. Ayet te ge çen "ayır dık" ifa de si ise Arap ça "fatk"

fi ili dir ki, bu fi il "ratk" ha lin de ki bir nes ne yi ya rıp, par ça la yıp dı şa rı çık -

ma sı an la mı na ge lir. Ör ne ğin to hu mun fi liz le ne rek top rak tan dı şa rı çık -

ma sı Arap ça'da bu fi il le ifa de edi lir.

Şim di aye te tek rar ba ka -

lım. Ayet te gök ler le ye rin bir -

bi riy le bi ti şik ya ni "ratk" du -

ru mun da ol du ğu bir du rum -

dan bah se di li yor. Ar dın dan

bu iki si "fatk" fi ili ile ay rı lı -

yor lar. Ya ni bi ri di ğe ri ni ya -

ra rak dı şa rı çı kı yor. Ger çek -

ten de Big Bang'in ilk anı nı

ha tır la dı ğı mız da, tek bir nok -
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ta nın ev re nin tüm mad de si ni içer di ği ni gö rü yo ruz. Ya ni her şey, hat ta he -

nüz ya ra tıl ma mış olan "gök ler ve yer" bi le bu nok ta nın için de, "ratk" ha -

lin de ler. Ar dın dan bu nok ta şid det le pat lı yor ve bu yol la mad de ler "fatk"

olu yor lar… Ayet te ge çen ifa de le ri bi lim sel bul gu lar la kar şı laş tır dı ğı mız -

da tam bir uyum için de ol duk la rı nı gö rü yo ruz. 14 asır ön ce ha ber ve ril -

miş olan bu bul gu la rın bi lim sel ola rak or ta ya kon ma sı ise an cak 20. yüz -

yıl da müm kün ol muş tur.

YÖ RÜN GE LER

Kuran'da Güneş ve Ay'dan bahsedilirken her birinin belli bir yörün-

gesi olduğu şöyle haber verilir:

Ge ce yi, gün dü zü, Gü ne ş'i ve Ay'ı ya ra tan O'dur; her  bi ri bir yö rün ge de

yü züp gi tmek te dir ler. (En bi ya Su re si, 33) 

Yu ka rı da ki ayet te ge çen "yüz me" ke li me si Arap ça da "sa ba ha" ola rak

ifa de edi lir ve Gü neş'in uzay da ki ha re ke ti ni an lat mak üze re kul la nıl mak -

ta dır. Bu ke li me Gü neş'in uzay da ha re ket eder ken kont rol süz ol ma dı ğı,

ek se ni üze rin de dön dü ğü ve dö ner ken bir ro ta iz le di ği ma na sın da dır.

Gü neş'in sa bit ol ma dı ğı bel li bir yö rün ge de yol al mak ta ol du ğu, bir baş -

ka ayet te de şöy le bil di ril mek te dir:

Gü neş de, ken di si için (tes pit edil miş) olan bir ka rar ye ri ne doğ ru akıp

git mek te dir. Bu üs tün ve güç lü olan, bi le nin (Al lah'ın) tak di ri dir. (Ya sin

Su re si, 38)

Ku ran'da bil di ri len bu ger çek ler, an cak ça ğı mız da ki ast ro no mik göz -

lem ler le an la şıl mış tır. Ast ro no mi uz man la rı nın he sap la rı na gö re Gü neş,

So lar Apex adı ve ri len bir yö rün ge bo yun ca Ve ga Yıl dı zı doğ rul tu sun da

sa at te 720 bin km.'lik mu az zam bir hız la ha re ket et mek te dir. Bu, ka ba ca

bir he sap la, Gü neş'in gün de 17 mil yon 280 bin km. yol ka tet ti ği ni gös te -

rir. Gü neş 'le bir lik te onun çe kim sis te mi için de ki tüm ge ze gen ler ve uy -

du la rı da ay nı me sa fe yi ka te der ler. Ay rı ca, ev ren de ki tüm yıl dız lar da bu -

na ben zer plan lı bir ha re ke te sa hip tir ler. Tüm ev re nin bu şe kil de yö rün -

ge ler le do na tıl mış ol du ğu, yi ne Ku ran'da şöy le ha ber ve ril miş tir:

Özen için de yol lar ve yö rün ge ler le do na tıl mış' gö ğe an dol sun. (Za ri yat

Su re si, 7)
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Ev re nin gö re bil di ği miz kıs mın da 100 mil yar dan faz la ga lak si mev -

cut tur ve kü çük ga lak si ler de yak la şık bir mil yar, bü yük ga lak si ler de ise

bir tril yon dan faz la yıl dız bu lu nur. Bu yıl dız la rın pek ço ğu nun ge ze gen -

le ri, bu ge ze gen le rin de uy du la rı var dır. Tüm bu gök ci sim le ri çok in ce

he sap lar la sap tan mış yö rün ge le re sa hip tir. Ve mil yon lar ca yıl dır her bi ri

ken di yö rün ge sin de di ğer le riy le ku sur suz bir uyum ve dü zen için de akıp

git mek te dir. Bun la rın dı şın da pek çok kuy ruk lu yıl dız da ken di si için tes -

pit edil miş olan yö rün ge de yü züp gi der. Ev ren de ki yö rün ge ler sa de ce

gök ci sim le ri ne ait de ğil dir. Ga lak si ler de şa şır tı cı hız lar la plan lı ve he sap -

lı yö rün ge ler üze rin de ha re ket eder ler. Bu ha re ket le ri es na sın da hiç bir

gök cis mi bir di ğe riy le çar pış maz, yol la rı ke siş mez. 

El bet te, Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de in san lık, gü nü müz de ki gi bi

uza yı mil yon lar ca ki lo met re uzak la ra dek göz lem le ye cek te les kop la ra,

ge liş miş göz lem tek no lo ji le ri ne, mo dern fi zik ve ast ro no mi bil gi le ri ne sa -

hip de ğil di. Do la yı sıy la uza yın, ayet te bil di ril di ği gi bi, "özen için de yol lar

ve yö rün ge ler le do na tıl mış" ol du ğu nu, o dö nem de bi lim sel ola rak tes pit

ede bil mek im kan sız dı. An cak o çağ da in di ril miş olan Ku ran-ı Ke rim'de

bu ger çek biz le re açık ça ha ber ve ril miş tir; çün kü Ku ran, Al lah'ın sö zü dür.

DÜN YA'NIN YU VAR LAK LI ĞI

Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üs tü ne sa rıp-ör tü yor,

gün dü zü de ge ce ni nüs tü ne sa rıp ör tü yor... (Zü mer Su re si, 5)

Ku ran'ın ev re ni ta nı tan ayet le rin de kul la nı lan ifa de ler ol duk ça dik -

kat çe ki ci dir. Üst te ki ayet te "sa rıp ör ter" ola rak ter cü me edi len Arap ça ke -

li me "yu kev vi ru"dur. Bu ke li me nin Türk çe kar şı lı ğı, "yu var lak bir şe yin

üze ri ne bir ci sim sar mak"tır. (Ör ne ğin Arap ça söz lük ler de "ba şa sa rık sar -

ma" gi bi yu var lak ci sim le ri içe ren fi il ler için bu ke li me kul la nı lır). 

Ayet te, ge ce nin ve gün dü zün bir bir le ri nin üzer le ri ni sa rıp-ört me le ri

(tek vir et me le ri) ko nu sun da ve ri len bil gi, ay nı za man da Dün ya'nın bi çi -

mi ko nu sun da ke sin bir bil gi içer mek te dir. An cak ve an cak Dün ya'nın yu -

var lak ol ma sı du ru mun da bu ayet te ifa de edi len fi il ger çek le şe bi lir. Ya ni

7. yüz yıl da in di ri len Ku ran'da Dün ya 'nın yu var lak ol du ğu na işa ret edil -
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miş tir. Unut ma mak ge re kir ki, o dö nem de ki ast ro no mi an la yı şı Dün ya' yı

da ha fark lı al gı lı yor du. O dö nem de Dün ya' nın düz bir sa tıh ol du ğu dü -

şü nü lü yor du ve tüm bi lim sel he sap ve açık la ma lar da bu na gö re ya pı lı -

yor du. Ku ran ayet le ri ise bi ze he nüz bu yüz yıl da öğ ren di ği miz bil gi le ri

ver mek te dir. Kuran Allah'ın sözü olduğu için evrenle ilgili en doğru ve

gerçek bilgiyi haber vermektedir.

KO RUN MUŞ TA VAN

Kuran'da Allah, gökyüzünün ilginç bir özelliğini şöyle haber verir:

Gök yü zü nü ko run muş bir ta van kıl dık; on lar ise bu nun ayet le rin den yüz

çe vir mek te dir ler. (En bi ya Su re si, 32)

Ayet te be lir ti len gök yü zü nün bu özel li ği, 20. yüz yıl da ki bi lim sel

araş tır ma lar la ka nıt lan mış tır.

Yer kü re mi zi çe pe çev re ku şa tan at mos fer, can lı lı ğın de va mı için son

de re ce ha ya ti iş lev le ri ye ri ne ge ti rir. Dün ya ya doğ ru yak la şan iri li ufak lı

pek çok gök ta şı nı eri te rek yok eder ve bun la rın yer yü zü ne dü şe rek can -

lı la ra bü yük za rar lar ver me si ni en gel ler. 

At mos fer, bu nun ya nı sı ra, uzay dan ge len ve can lı lar için za rar lı olan

ışın la rı da filt re eder. İşin il ginç olan ya nı, at mos fe rin sa de ce za rar sız

oran da ki ışın la rı, ya ni gö rü nür ışık, kı zıl öte si ışın lar ve rad yo dal ga la rı nı
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ge çir me si dir. Bun la rın tü mü ya şam için ge rek li ışın lar dır. Ör ne ğin at mos -

fer ta ra fın dan be lir li oran da geç me si ne izin ve ri len ult ra vi yo le ışın la rı,

bit ki le rin fo to sen tez yap ma la rı ve do la yı sıy la tüm can lı la rın ha yat ta kal -

ma la rı açı sın dan bü yük önem ta şır. Gü neş ta ra fın dan ya yı lan şid det li ult -

ra vi yo le ışın la rı nın bü yük bö lü mü, at mos fe rin ozon ta ba ka sın da sü zü lür

ve Dün ya yü ze yi ne ya şam için ge rek li olan az bir kıs mı ula şır. 

At mos fe rin ko ru yu cu özel li ği bun lar la da kal maz. Dün ya, uza yın or -

ta la ma ek si 270 de re ce lik don du ru cu so ğu ğun dan yi ne at mos fer sa ye sin -

de ko ru nur.

Dün ya' yı za rar lı et ki ler den ko ru yan, yal nız ca at mos fer de ğil dir. At -

mos fe rin ya nı sı ra "Van Al len Ku şak la rı" de ni len ve Dün ya' nın man ye tik

ala nın dan kay nak la nan bir ta ba ka da, ge ze ge ni mi ze ge len za rar lı ışın la ra

kar şı bir kal kan gö re vi gö rür. Gü neş' ten ve di ğer yıl dız lar dan sü rek li ola -

rak ya yı lan bu ışın lar, in san lar için öl dü rü cü et ki ye sa hip tir. Özel lik le Gü -

neş'te sık sık mey da na ge len ve "par la ma" adı ve ri len ener ji pat la ma la rı,

Van Al len Ku şak la rı ol ma sa, Dün ya' da ki tüm ya şa mı yok ede bi le cek güç -

te dir.

Van Al len Ku şak la rı 'nın ya şa mı mız açı sın dan öne mi ni Dr. Hugh

Ross şöy le an lat mak ta dır:

Dün ya, Gü neş Sis te mi'nde ki ge ze gen ler ara sın da en yük sek yo ğun lu ğa sa -

hip tir. Bu ge niş ni kel-de mir çe kir de ği bü yük bir man ye tik alan dan so rum -

lu dur. Bu man ye tik alan Van Al len rad yas yon ko ru yu cu ta ba ka sı nı mey da -

na ge ti rir. Bu ta ba ka yer yü zü nü rad yas yon bom bar dı ma nın dan ko rur. Eğer

bu ko ru yu cu ta ba ka ol ma say dı Dün ya' da ha yat müm kün ol maz dı. Man ye -

tik ala nı olan ve ka ya lık böl ge ler den olu şan di ğer tek ge ze gen Mer kür'dür.

Fa kat bu man ye tik ala nın gü cü Dün ya' nın kin den 100 kat da ha az dır. Van-

Al len rad yas yon ko ru yu cu ta ba ka sı Dün ya'ya özel dir.40

Geç ti ği miz yıl lar da tes pit edi len bir par la ma da açı ğa çı kan ener ji nin,

Hi ro şi ma'ya atı la nın ben ze ri 100 mil yar atom bom ba sı na eş de ğer ol du ğu

he sap lan mış tır. Par la ma dan 58 sa at son ra pu su la la rın ib re le rin de aşı rı ha -

re ket ler göz len miş, Dün ya at mos fe ri nin 250 km. üs tün de sı cak lık sıç ra ma

ya pıp 2500° C'ye yük sel miş tir.

Kı sa ca sı, Dün ya' nın üze rin de, ken di si ni sa rıp ku şa tan ve dış teh li ke -
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le re kar şı ko ru yan mü kem mel bir sis tem iş ler. İş te Dün ya gö ğü nün bu ko -

ru yu cu kal kan özel li ği yüz yıl lar ön ce sin den Ku ran'da biz le re Al lah ta ra -

fın dan bil di ril miş tir. 

DE MİR DE Kİ SIR

De mir, Ku ran'da dik kat çe ki len ele ment ler den bi ri dir. Ku ran'ın "Ha -

did", ya ni "De mir" ad lı su re sin de şöy le buy ru lur:

... Ve ken di sin de çe tin bir sert lik ve in san lar için (çe şit li) ya rar lar bu lu nan

de mi ri de in dir dik... (Ha did Su re si, 25)

De mir dün ya üze rin de üçün cü en yay gın ele ment tir ve yer ka bu ğu -

nun yüz de be şi ni oluş tu rur. De mir ele men ti, Dün ya'da bu ka dar faz la

mik tar da bu lun ma sı na kar şın, de mi rin olu şu mu Dün ya dı şın da ger çek -

leş miş tir. Mo dern ast ro no mik bul gu lar, Dün ya'da ki de mir ma de ni nin dış

uzay da ki dev yıl dız lar dan gel di ği ni or ta ya koy muş tur.

Ku ran'da bu bi lim sel ger çek mu ci ze vi bir şe kil de bil di ril mek te dir.

Ha did Su re si'nin 25. aye tin de, de mir için kul la nı lan "en zel na" ya ni "in dir -

me" ke li me si, me ca zi ola rak in san la rın hiz me ti ne ve ril me an la mın da dü -

şü nü le bi lir. Fa kat ke li me nin, yağ mur ve gü neş ışın la rı için kul la nı lan

"gök ten fi zik sel ola rak in dir me" şek lin de ki ger çek an la mı dik ka te alın dı -
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ğın da, aye tin yu ka rı da ifa de et ti ği miz bu önem li bi lim sel ger çe ğe işa ret

et ti ği gö rül mek te dir. Sa de ce Dün ya'da ki de ğil, tüm Gü neş Sis te mi'nde ki

de mir, dış uzay dan el de edil miş tir. Çün kü Gü neş'in sı cak lı ğı de mir ele -

men ti nin mey da na gel me si için ye ter li de ğil dir. Gü neş'in 6000 0C'lık bir

yü zey ısı sı ve 20 mil yon 0C'lik bir çe kir dek ısı sı var dır. De mir an cak Gü -

neş'ten çok da ha bü yük yıl dız lar da, bir kaç yüz mil yon de re ce ye va ran sı -

cak lık lar da olu şa bil mek te dir. No va ve ya Sü per no va ola rak ad lan dı rı lan

bu yıl dız lar da ki de mir mik ta rı bel li bir ora nı ge çin ce, ar tık yıl dız bu nu ta -

şı ya maz ve pat lar. De mi rin uza ya da ğıl ma sı iş te bu pat la ma lar so nu cun -

da müm kün olur.41 Bi lim sel bir kay nak ta bu ko nu ile il gi li ola rak şu bil gi -

ler yer al mak ta dır:

Da ha yaş lı Sü per no va olay la rı nı gös te ren de lil ler de var dır: De niz ta ba nın -

da bi ri ken de mir-60 yak la şık 5 mil yon yıl ön ce Gü neş'ten 90 ışık yı lı uzak -

lık ta mey da na ge len bir Sü per no va pat la ma sı nın de li li ola rak yo rum lan mış -

tır. Sü per no va pat la ma sın da olu şan de mir-60, 1.5 mil yon yıl ya rı lan ma öm -

rü olan rad yo ak tif bir izo top tur. Dün ya'nın yer al tı kat man la rın da bu lu nan

de mir-60 izo to pu, ya kın uzay da bu lu nan ele ment le rin nük le osen tez ge çi rip,

ön ce Dün ya at mos fe ri ne ora dan da yer al tı kat man la rı na sap lan ma sı so nu -

cu oluş muş tur.42

Tüm bun lar dan an la şı la ca ğı gi bi de mir ma de ni Dün ya'da oluş ma -

mış, Sü per no va lar dan ta şı na rak, ay nı ayet te bil di ril di ği şe kil de "in di ril -

miş tir". Bu bil gi nin Ku ran'ın in di ril miş ol du ğu 7. yüz yıl da bi lim sel ola rak

tes pit edi le me ye ce ği ise açık tır. An cak bu ger çek, her şe yi son suz bil gi siy -

le ku şa tan Al lah'ın sö zü olan Ku ran'da yer al mak ta dır.

Gü nü müz ast ro no mi bil gi le ri bi ze di ğer ele ment le rin de Dün ya'nın

dı şın da oluş tu ğu nu gös ter mek te dir. Ayet te ki "de mi ri de in dir dik” ifa de -

sin de ge çen "de” vur gu su bu ger çe ğe dik kat çe ki yor ola bi lir. An cak ayet -

te, de mi re özel lik le dik kat çe kil me si ise, 20. yüz yı lın son la rın da el de edi -

len bil gi ler dik ka te alın dı ğın da son de re ce dü şün dü rü cü dür. Ün lü mik ro -

bi yo log Mic he al Den ton, Na tu re's Des tiny (Do ğa'nın Ka de ri) ad lı ki ta bın -

da de mi rin öne mi ni şu söz le riy le vur gu la mış tır:

Tüm me tal ler için de de mir den da ha çok ha ya ti önem ta şı ya nı yok tur. Bir
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yıl dı zın çe kir de ğin de de mi rin bi rik me si sü per no va pat la ma sı nı te tik ler ve

böy le ce ha yat için ge rek li olan atom la rın tüm ev re ne ya yıl ma sı na im kan ve -

rir. De mir atom la rı nın Dün ya'nın ilk aşa ma la rın da çe kir dek te oluş tur du ğu

yer çe ki miy le üre ti len ısı, Dün ya'nın baş lan gıç ta ki kim ya sal fark lı lık la rı na

ne den ol muş ve at mos fe rin olu şu mu ile so nuç ta hid ros fe rin mey da na gel -

me si ni sağ la mış tır. Dün ya'nın mer ke zin de bu lu nan eri miş de mir, dev bir

mık na tıs gö re vi ya par ve dün ya nın man ye tik ala nı nı oluş tu rur. Bu alan sa -

ye sin de Dün ya'nın yü ze yi ni yük sek ener ji li yı kı cı koz mik rad yas yon dan ko -

ru yan Van Al len rad yas yon ku şak la rı olu şur ve ha ya ti önem ta şı yan ozon

ta ba ka sı nı koz mik ışın yı kı mın dan ko rur..

De mir ato mu ol mak sı zın ev ren de kar bo na bağ lı ya şam ol ma sı müm kün ol -

maz dı; sü per no va lar ol maz, Dün ya'nın ilk dö nem le rin de ısın ma sı ger çek -

leş mez, at mos fer ya da hid ros fer ol maz dı. Ko ru yu cu man ye tik alan ol maz,

Van Al len rad yas yon ku şak la rı oluş maz, ozon ta ba ka sı ol maz, (in san ka nın -

da) he mog lo bi ni mey da na ge ti re cek hiç bir me tal bu lun maz, ok si je nin re ak -

tif li ği ni ya tış tı ra cak me tal oluş maz ve ok si das yo na da ya nan bir me ta bo liz -

ma mey da na gel mez di. 

Ha yat ve de mir ile ka nın kır mı zı ren giy le uzak ta ki bir yıl dı zın ölü mü ara -

sın da ki bu gi zem li ve ya kın iliş ki sa de ce me tal le rin bi yo lo ji açı sın dan önem -

li ol du ğu nu gös ter mek le kal maz, ay nı za man da ev re nin bi yo lo jik yön den

öne mi ni vur gu lar. (Mic ha el J. Den ton, Na tu re's Des tiny, The Free Press, 1998,

s. 198)

De mir ato mu nun öne mi, bu açık la ma lar la ra hat lık la an la şıl mak ta -

dır. Ku ran'da özel lik le de mi re dik kat çe kil me si de bu ma de nin öne mi ni

vur gu la mak ta dır. Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de de mir kul la nı lı yor ve

çe şit li alet ler imal edi li yor du; an cak de mi rin in san ha ya tın da ki öne mi

hak kın da ki bil gi ler çok ye ter siz di. Dün ya nın çe kir de ğin de de mir bu lun -

du ğu, in sa nın ka nın da de mir ol du ğu ve de mi rin can lı lık için ha ya ti öne -

mi, 20. yüz yı la ka dar he nüz bi lin me yen ger çek ler di. Tüm bun la rın ya nı

sı ra Ku ran'da de mi rin öne mi ne dik kat çe ken bir sır da ha var dır. İçin de

de mir den bah se di len Ha did Su re si'nin 25. aye ti iki ma te ma tik sel şif re

içer mek te dir:

"El-Ha did", Ku ran'ın 57. su re si dir. "El-ha did" ke li me si nin Arap ça da -
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ki sa yı sal de ğe ri, ya ni eb ce di he sap lan dı ğın da kar şı mı za çı kan ra kam da

ay nı dır: "57". 

Sa de ce "ha did" ke li me si nin sa yı sal de ğe ri 26'dır. 26 sa yı sı ise de mi -

rin atom nu ma ra sı dır. Bu nun ya nı sı ra için de de mir den bah se di len Ha did

Su re si 'nin 25. aye ti ol duk ça il ginç iki ma te ma tik sel şif re içer mek te dir:

"El-Ha did" Ku ran'ın 57. su re si dir. "El ha did" ke li me si nin Arap ça 'da -

ki sa yı sal de ğe ri, ya ni eb ce di he sap lan dı ğın da kar şı mı za çı kan ra kam da

ay nı dır: "57"

Sa de ce "ha did" ke li me si nin sa yı sal de ğe ri 26'dır. 26 sa yı sı ise de mi -

rin atom nu ma ra sı dır.

YAĞ MUR LAR

Yağ mur Dün ya üze rin de ki ha ya tın de va mı için ger çek ten en önem li

fak tör ler den bi ri si dir. Bir böl ge de ki can lı lı ğın de va mı için de yağ mur

şart tır. Ku ran, in san da hil tüm can lı lar için bu den li önem ta şı yan yağ -

mur lar dan çe şit li ayet ler de sö ze der. Da ha sı, yağ mur la rın olu şu mu, mik -

tar la rı ve et ki le ri ko nu sun da önem li bil gi ler ve rir. Yi ne o dö ne min in san -

la rı ta ra fın dan as la bi li ne me ye cek olan bu bil gi ler, biz le re Ku ran'ın Allah

Katından ol du ğu nu gös te rir ler. Söz ko nu su bil gi le ri ni sı ray la in ce le ye lim.

Yağ mur da ki Öl çü

Ku ran'da yağ mur hak kın da ve ri len bir di ğer bil gi ise, yağ mu run bel -

li bir öl çü ile in di ril di ği dir. Zuh ruf Su re si'nde şöy le buy ru lur:

Ki O, bel li bir mik tar ile gök ten su in dir di de, onun la ölü bir mem le ke ti

'di rilt ti (ve her ya nı na ha yat) yay dı'; siz de böy le (ka bir le ri niz den di ril ti -

lip) çı ka rı la cak sı nız. (Zuh ruf Su re si, 11)

Yağ mur da ki bu öl çü de, yi ne ça ğı mız da ki araş tır ma lar la tes pit edil -

miş tir. Öl çüm le re gö re, yer yü zün de bir sa ni ye de 16 mil yon ton su bu har -

laş mak ta dır. Bir yıl da bu mik tar 505 tril yon to na ula şır. Bu, ay nı za man -

da bir yıl da Dün ya 'ya ya ğan yağ mur mik ta rı dır. Ya ni su, sü rek li bir den -

ge için de, "bir öl çü ye gö re" dö nüp dur mak ta dır. Yer yü zün de ki ha ya tın

de va mı da, bu su dön gü sü sa ye sin de sağ la nır. İn san sa hip ol du ğu tüm
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tek no lo jik im kan la rı kul lan sa da hi bu dön gü yü as la ya pay ola rak ger çek -

leş ti re mez.

Eğer bu mik tar da en kü çük bir de ği şik lik bi le ol sa, kı sa bir za man

son ra bü yük bir eko lo jik den ge siz lik or ta ya çı ka cak ve bu da ha ya tın so -

nu nu ge ti re cek tir. Fa kat hiç bir za man böy le ol maz; yağ mur, Ku ran'da bil -

di ril di ği gi bi, yer yü zü ne her se ne ay nı mik tar da in me ye de vam eder. 

Yağ mu run Olu şu mu

Yağ mu run na sıl oluş tu ğu uzun sü re in san lar için bir sır dı. An cak ha -

va ra dar la rı nın keş fe dil me sin den son ra, yağ mu run han gi ev re ler den ge -

çe rek oluş tu ğu ke sin lik ka zan dı. 

Bu na gö re, yağ mur üç ev re den ge çe rek olu şur: Ön ce rüz gar yo luy la

yağ mu run "ham mad de si" ha va la nır. Ar dın dan bu lut lar mey da na ge lir ve

en son ola rak da yağ mur dam la cık la rı or ta ya çı kar. 

Ku ran'da yağ mu run olu şu mu ile il gi li ak ta rı lan lar ise, tam da bu sü -

reç ler den söz et mek te dir ler. Bir ayet te bu olu şum hak kın da şöy le bir bil -

gi ve ri lir:

Al lah, rüz gar la rı gön de rir, böy le ce bir bu lut kal dı rır da onu na sıl di ler se

gök te ya yıp-da ğı tır ve onu par ça par ça kı lar; ni ha yet onun ara sın dan yağ -

mu run akıp çık tı ğı nı gö rür sün. So nun da ken di kul la rın dan di le di ği ne

ve rin ce, he men se vin ce ka pı lı ve rir ler. (Rum Su re si, 48)

Şim di aye tte ifa de edi len üç ev re yi tek nik ola rak in ce le ye lim.

1. EV RE: "Al lah rüz gar la rı gön de rir..."

Ok ya nus lar da ki kö pük len me ile olu şan sa yı sız ha va ka bar cı ğı sü rek -

li or ta ya çık mak ta ve su zer re le ri sü rek li ola rak gök yü zü ne fır la mak ta dır.

Tuz ca zen gin olan bu zer re ler da ha son ra rüz gar lar la ta şı nır ve at mos fer -

de yu ka rı la ra doğ ru yol alır lar. Ae ro sol adı ve ri len bu kü çük par ça cık lar

"su tu za ğı" adı ve ri len bir me ka niz may la yi ne de niz ler den yük se len su

bu ha rı nı ken di çev re le rin de mi nik dam la lar ha lin de top la ya rak bu lut

dam la la rı nı oluş tu rur lar. 
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2. EV RE: "... böy le ce bir bu lut kal dı rır da onu na sıl di ler se gök te

ya yıp da ğı tır ve onu par ça par ça kı lar..."

Tuz kris tal le ri nin ya da ha va da ki toz zer re le ri nin et ra fın da yo ğun la -

şan su bu ha rı sa ye sin de bu lut lar olu şur. Bun la rın için de ki su dam la cık la -

rı çok kü çük ol duk la rın dan (0.01 ile 0.02 mm ça pın da) ha va da ası lı ka lır -

lar ve gö ğe ya yı lır lar. Böy le ce gök bu lut lar la kap la nır. 

3. EV RE: "... ni ha yet onun ara sın dan yağ mu run akıp çık tı ğı nı gö -

rür sün."

Tuz kris tal le ri nin ve toz zer re cik le ri nin et ra fın da bi ra ra ya ge len su

par ça cık la rı iyi ce yo ğun la şa rak yağ mur dam la la rı nı oluş tu rur lar. Böy le ce

ha va dan da ha ağır bir ko nu ma ge len dam la lar bu lut tan ay rı la rak yağ mur

bi çi min de ye re düş me ye baş lar lar. 

Gö rül dü ğü gi bi yağ mu run olu şu mun da ki her aşa ma, Ku ran ayet le -

rin de bil di ril mek te dir. Üs te lik bu aşa ma lar doğ ru sı ra la ma ile açık lan mış -

tır. Dün ya da ki bir çok do ğal olay da ol du ğu gi bi, bun da da Al lah en doğ -

ru açık la ma yı yap mak ta, üs te lik bu açık la ma yı keş fe di li şin den asır lar ön -

ce Ku ran'la in san la ra du yur mak ta dır.
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Yağ mu run olu şu mu ile il gi li ola rak baş ka bir ayet te şu bil gi ler ve ril -

mek te dir: 

Gör me din mi ki, Al lah bu lut la rı sür mek te, son ra ara la rı nı bir leş tir mek te,

son ra da on la rı üst üs te yığ mak ta dır; böy le ce, yağ mu run bun la rın ara sın -

dan akıp-çık tı ğı nı gö rür sün. Gök ten için de do lu bu lu nan dağ lar (gi bi bu -

lut lar) in di ri ve rir, onu di le di ği ne isa bet et ti rir de, di le di ğin den onu çe vi -

rir; şim şe ği nin pa rıl tı sı ne re dey se göz le ri ka maş tı rıp gö tü rü ve re cek tir.

(Nur Su re si, 43)

Bu lut tip le ri üze rin de araş tır ma ya pan bi lim adam la rı yağ mu run

olu şu mu ile il gi li şa şır tı cı so nuç lar la kar şı laş mış lar dır. Yağ mur bu lut la rı

be lir li bir sis tem ve aşa ma lar da hi lin de oluş mak ta ve şe kil len mek te dir.

Yağ mur bu lut la rın dan bi ri olan cu mu lo nim bus tü rü bu lut la rın olu şum

aşa ma la rı bi lim sel ola rak şöy le dir: 

1. AŞA MA, Sü rül me: Bu lut lar rüz gar lar ta ra fın dan bu lun duk la rı

yer den iti lir ler ya ni sü rü lür.

2. AŞA MA, Bir leş me: Rüz gar ta ra fın dan iti len bu kü çük bo yut ta ki

bu lut lar (cu mu lus) sü rük len dik le ri yer de bir le şip ye ni bü yük bu lut la rı

oluş tu rurlar.43

3. AŞA MA, Yı ğıl ma: Kü çük bu lut lar bir leş tik ten son ra bü yük bu lu -

tun için de ki çe kiş kuv ve ti yu ka rı doğ ru ar tar. Bu lu tun mer ke zin de ki yu -

ka rı çe kiş kuv ve ti ke nar lar da ki çe kiş ten da ha güç lü dür. Bu yu ka rı çe kiş -

ler bu lu tun göv de si nin di key ola rak bü yü me si ne ne den olur. Böy le ce bu -

lut lar yu ka rı ya doğ ru ge niş le ye rek üst üs te yı ğıl mış olur. Bu, di key ola -

rak bü yü müş bu lu tun göv de si nin at mos fe rin da ha se rin yer le ri ne doğ ru

uza ma sı na ne den olur. İş te bu nok ta da at mos fe rin se rin böl ge le rin de bu -

lut ta su ve do lu dam la la rı bü yü me ye baş lar. 

Bu aşa ma la rın so nu cun da, su ve do lu dam la la rı -yu ka rı çe kiş gü cü -

nün on la rı des tek le ye me ye ce ği ka dar- ağır laş tık la rı za man da bu lut lar -

dan yağ mur, do lu vs. şek lin de düş me ye baş lar lar.44

Unut ma mak ge re kir ki me te oro log lar bu lut olu şu mu, ya pı sı ve fonk -

si yo nu ile il gi li de tay la rı ge liş miş ekip man lar (uçak, uy du, bil gi sa yar vs.)

kul la na rak ya kın za man da öğ ren miş ler dir. Gö rü len odur ki, Al lah bu
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ayet le rin de de bi ze 1400 se ne ön ce sin de bi lin me si müm kün ol ma yan bir

bil gi ver miş tir.

DE NİZ LE RİN BİR Bİ Rİ NE KA RIŞ MA MA SI

De niz le rin, araş tır ma cı lar ta ra fın dan çok ya kın bir geç miş te tes pit

edi len bir özel li ği, Ku ran'ın Rah man Su re si'nde şöy le bil di ri lir:

Bir bir le riy le ka vuş mak üze re iki de ni zi sa lı ver di. İki si ara sın da bir en gel

var dır; bir bir le ri nin sı nı rı nı geç mez ler. (Rah man Su re si, 19-20)

Bir bi ri ne açı lan fa kat su la rı ke sin lik le bir bi riy le ka rış ma yan de niz le -

rin ayet te bil di ri len bu özel li ği, ok ya nus bi lim ci ler ta ra fın dan çok ya kın

bir za man ön ce keş fe dil miş tir. "Yü zey ge ri li mi" adı ve ri len fi zik sel bir

kuv vet ne de niy le, kom şu de niz le rin su la rı nın ka rış ma dı ğı or ta ya çık mış -

tır. De niz le rin fark lı yo ğun luk la rın dan kay nak la nan yü zey ge ri li mi, ade -

ta bir du var gi bi su la rı nın bir bi ri ne ka rış ma sı nı en gel ler.45

El bet te ki işin asıl mu ci ze vi olan ya nı, in san la rın, ne fi zik ten, ne yü -

zey ge ri li min den, ne de ok ya nus bi li min den ha ber dar ol ma dık la rı bir de -

vir de bu ger çe ğin Ku ran'da bil di ril miş ol ma sı dır. 
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İN SA NIN DO ĞU MU

Ku ran'da in san lar ima na ça ğı rı lır ken ol duk ça fark lı ko nu lar dan bah -

se di lir. Al lah, ki mi za man gök le ri, ki mi za man yer yü zü nü, ba zen hay van -

la rı ve bit ki le ri in sa na de lil gös te rir. Yi ne bir çok ayet te in sa nın biz zat ken -

di ya ra tı lı şı na dö nüp bak ma sı öğüt le nir. İn sa nın na sıl yer yü zü ne gel di ği,

han gi aşa ma lar dan geç ti ği ve te mel mad de si nin ne ol du ğu sık sık ha tır la -

tı lır. Ör ne ğin başka ayetlerde şöy le buyrulmaktadır:

Siz le ri Biz ya rat tık, yi ne de tas dik et me ye cek mi si niz? Şim di (ra him le re)

dök mek te ol du ğu nuz me ni yi gör dü nüz mü? Onu siz ler mi ya ra tı yor su -

nuz, yok sa ya ra tı cı Biz mi yiz? (Va kıa Su re si, 57-59)

İn sa nın ya ra tı lı şı ve bu nun mu ci ze vi özel li ği, da ha pek çok ayet te vur -

gu la nır. An cak bu vur gu lar ara sın da öy le bil gi ler var dır ki, bun lar 7. yüz yıl -

da ya şa yan in sa nla rın as la bi le me ye ce ği de tay lar dır. İş te bun lar dan ba zı la rı:

1) İn san, me ni sı vı sı nın ta ma mın dan de ğil, ak si ne çok kü çük bir par -

ça sın dan (sper ma dan) ya ra tı lır.

2) Be be ğin cin si ye ti ni er kek be lir ler. 

3) İn san emb ri yo su ana rah mi ne ade ta bir sü lük gi bi ya pı şır.

4) İn san ana rah min de üç ka ran lık böl ge için de ge li şir.

Ku ran'ın in di ril di ği yüz yıl da da in san lar el bet te do ğu mun te mel

mad de si nin cin sel iliş ki son ra sın da er kek ten ge len me ni ile il gi li ol du ğu -

nu bi li yor lar dı. Ço cu ğun or ta la ma 9 ay da doğ du ğu da ra hat lık la göz lem -

le nen, bil mek için araş tır ma ge rek tir me yen bir ko nu idi. An cak yu ka rı da

sı ra la dı ğı mız bil gi ler o dev rin in sa nı nın bil gi se vi ye si nin çok üs tün dey di.

Bun lar, an cak 20. yüz yıl bi li mi ta ra fın dan keş fe dil di. 

Şim di bu bil gi le ri sı ra sıy la in ce le ye lim.

Me ni den Bir Dam la

Cin sel bir leş me sı ra sın da er kek ten bir ke re de or ta la ma 250 mil yon

sperm atı lır. Sperm ler yu mur ta ya va ra na ka dar an ne nin vü cu dun da zor -

lu bir yol cu luk ge çi rir ler. Bu yol cu luk ta 250 mil yon sper min an cak bin ka -

da rı yu mur ta ya ulaş ma yı ba şa rır. Beş da ki ka son ra so na ere cek ya rı şın so -

nun da ya rım tuz ta ne si bü yük lü ğün de ki yu mur ta, sperm ler den yal nız ca
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bi ri ni ka bul ede cek tir. Ya ni

in sa nın özü, me ni nin ta ma mı

de ğil, on dan kü çük bir par ça -

dır. Ku ran'da bu ger çek şöy le

açık lan mış tır:

İn san, 'ken di ba şı na ve so rum -

suz' bı ra kı la ca ğı nı mı sa nı yor?

Ken di si, akı tı lan me ni den bir

dam la su de ğil miy di? (Kı ya met

Su re si, 36-37)

Dik kat edi lir se Ku ran'da, in sa nın me ni nin ta ma mın dan de ğil, onun

için den alı nan kü çük bir par ça dan ya pıl dı ğı ha ber ve ril mek te dir! Bu ifa -

de de ki özel vur gu nun, an cak mo dern bi lim ta ra fın dan keş fe di len bir ger -

çe ği açık la ma sı ise, ifa de nin İla hi kay nak lı bir bil gi ol du ğu nun de li li dir.

Me ni de ki Ka rı şım

Me ni ola rak ad lan dı rı lan ve sperm le ri ta şı yan bes le yi ci sı vı, sa de ce

sperm ler den oluş maz. Ak si ne me ni, bir bi rin den fark lı sı vı la rın ka rı şı mın -

dan olu şur. Bu sı vı la rın, gö rev le ri ara sın da; sper min ge rek duy du ğu ener -

ji yi kar şı la ya cak olan şe ke ri bu lun dur mak, baz özel li ğiy le ana rah mi nin

gi ri şin de ki asit le ri nöt ra li ze et mek, sper min ha re ket ede ce ği kay gan or ta -

mı sağ la mak sa yı la bi lir.

Ne il ginç tir ki, Ku ran'da me ni den sö z e di lir ken, mo dern bi li min or -

ta ya çı kar dı ğı bu ger çe ğe de işa ret edil mek te ve me ni "kar ma ka rı şık" bir

sı vı ola rak ta rif edil mek te dir:

Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su dan ya rat tık. Onu de ni -

yo ruz. Bun dan do la yı onu işi ten ve gö ren yap tık. (İn san Su re si, 2)

Bir baş ka ayet te ise yi ne me ni nin ka rı şım ol du ğu na işa ret edi lir, in -

sa nın ise bu ka rı şı mın "özün den" ya ra tıl dı ğı vur gu la nır:

Ki O, ya rat tı ğı her şe yi en gü zel ya pan ve in sa nı ya rat ma ya bir ça mur dan

baş la yan dır. Son ra onun so yu nu bir öz den, bas ba ya ğı bir su dan yap mış -

tır. (Sec de Su re si, 7-8)

Bu ra da "öz" di ye çev ri len Arap ça "su la la" ke li me si, öz ya da bir şe -
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yin en iyi kıs mı de mek tir. Han gi şe kil de alı nır sa alın sın "bir bü tü nün bir

kıs mı" an la mı na ge lir. Bu du rum, Ku ran'ın, in sa nın ya ra tı lı şı nı en in ce de -

ta yı na ka dar bi len bir İra de'nin sö zü ol du ğu nu açık ça gös ter mek te dir. Bu

İra de, in sa nı ya rat mış olan Al lah'a ait tir. 

Be be ğin Cin si ye ti

Ya kın bir za ma na ka dar, in san lar, be be ğin cin si ye ti nin an ne hüc re le -

ri ta ra fın dan be lir len di ği ni sa nı yor lar dı. Ya da en azın dan, an ne ve ba ba -

dan ge len hüc re le rin bir lik te cin si yet be lir le dik le ri zan ne di li yor du. An cak

Ku ran'da bu ko nu da fark lı bir bil gi ve ril miş ve er kek lik ve di şi li ğin, "ra -

hi me dö kü len me ni den" ya ra tıl dı ğı bil di ril miş tir:

Doğ ru su, çift le ri; er kek ve di şi yi, ya ra tan O'dur. Bir dam la su dan (döl ya -

ta ğı na me ni dü kül dü ğü za man. (Necm Su re si,  45-46)

Ku ran'da ve ri len bu bil gi nin doğ ru lu ğu, ge ne tik ve mik ro bi yo lo ji bi -

lim le ri nin ge liş me siy le bir lik te bi lim sel ola rak da is pat lan dı. Cin si ye tin

tü müy le er kek ten ge len sperm hüc re le ri ta ra fın dan be lir len di ği, ka dı nın

ise bu iş te hiç bir ro lü nün ol ma dı ğı an la şıl dı.

Cin si yet be lir len me sin de ki et ken, kro mo zom lar dır. İn san ya pı sı nı

be lir le yen 46 kro mo zom dan iki ta ne si cin si yet kro mo zo mu ola rak ad lan -

dı rı lır. Bu iki kro mo zom er kek te XY, ka dın da ise XX ola rak ta nım la nır.

Bu nun se be bi söz ko nu su kro mo zom la rın bu harf le re ben ze me si dir. Y

kro mo zo mu er kek lik, X kro mo zo mu ise ka dın lık gen le ri ni ta şır.

Bir in sa nın oluş ma sı, er kek ve ka dın da çift ler ha lin de yer alan bu

kro mo zom la rın bi rer ta ne si nin bir leş me si ile baş lar. Ka dın da yu murt la -

ma sı ra sın da iki ye ay rı lan eşey hüc re si nin her iki par ça sı da X kro mo zo -

mu ta şır. Oy sa er kek te iki ye ay rı lan eşey hüc re si, X ve Y kro mo zom la rı

içe ren iki fark lı sperm mey da na ge ti rir. Ka dın da bu lu nan X kro mo zo mu,

eğer er kek te ki X kro mo zo mu nu içe ren sperm le bir le şir se do ğa cak be bek

kız ola cak tır. Eğer Y kro mo zo mu içe ren sperm le bir le şir se, bu kez do ğa -

cak ço cuk er kek olur.

Ya ni do ğa cak ço cu ğun cin si ye ti, er kek te ki kro mo zom lar dan han gi si -

nin ka dı nın yu mur ta sıy la bir le şe ce ği ne bağ lı dır. 
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Kuş ku suz ge ne tik bi li mi or ta ya çı kın ca ya dek, ya ni 20. yüz yı la ka dar

bun la rın hiç bi ri bi lin mi yor du. Ak si ne pek çok kül tür de, do ğa cak ço cu ğun

cin si ye ti nin ka dın be de ni ta ra fın dan be lir len di ği inan cı yay gın dı. Hat ta

bu ne den le kız ço cuk do ğu ran ka dın lar kı na nır dı. 

Oy sa Ku ran'da, in san la ra gen le rin keş fin den 13 yüz yıl ön ce bu ba tıl

ina nı şı red de den bir bil gi ve ril miş, cin si ye tin kö ke ni nin ka dın de ğil, er -

kek ten ge len me ni ol du ğu bil di ril miş tir.

Ra hi me Ası lıp Tu tu nan “Alak"

Ku ran'ın in sa nın olu şu mu hak kın da ver di ği bil gi le ri in ce le me ye de -

vam et ti ği miz de, yi ne çok önem li ba zı bi lim sel mu ci ze ler le kar şı la şı rız.

Er kek ten ge len sperm ve ka dın da ki yu mur ta bir leş ti ğin de, do ğa cak

be be ğin ilk özü de oluş muş olur. Bi yo lo ji de "zi got" ola rak ta nım la nan bu

tek hüc re, hiç za man yi tir me den bö lü ne rek ço ğa la cak ve gi de rek kü çük

bir "et par ça sı" ha li ne ge le cek tir. 

An cak zi got bu bü yü me si ni boş luk ta ger çek leş tir mez. Ra him du va -

rı na ası lıp tu tu nur. Sa hip ol du ğu uzan tı lar sa ye sin de top ra ğa yer le şen

kök ler gi bi, bu ra ya ya pı şır. Bu bağ sa ye sin de de, ge li şi mi için ih ti yaç duy -

du ğu mad de le ri an ne nin vü cu dun dan eme bi lir.46 

İş te bu ra da çok önem li bir Ku ran mu ci -

ze si or ta ya çık mak ta dır. Al lah Ku ran'da, an -

ne rah mi ne tu tu na rak ge liş me ye baş la yan zi -

got tan söz eder ken, "alak" ke li me si ni kul lan -

mak ta dır:

Ya ra tan Rab bin adıy la oku. O, in sa nı bir

"alak"tan ya rat tı. Oku, Rab bin en bü yük

ke rem sa hi bi dir. (Alak Su re si, 1-3)

"Alak" ke li me si nin Arap ça'da ki an la mı

ise, "bir ye re ası lıp tu tu nan şey" de mek tir.

Hat ta ke li me asıl ola rak de ri ye ya pı şa rak

ora dan kan emen sü lük ler için kul la nı lır. 

Kuş ku suz, an ne kar nın da ge liş mek te

olan zi go tu bu özel li ğiy le ta rif eden bir ke -
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li me kul la nıl ma sı, Ku ran'ın Alem le rin

Rab bi olan Al lah ta ra fın dan in di ril di -

ği ni bir kez da ha is pat la mak ta dır.

Ke mik le rin Kas la Sa rıl ma sı

Ku ran ayet le rin de ha ber ve ri len

bir di ğer önem li bil gi ise, in sa nın an ne

rah min de ki olu şum aşa ma la rı dır.

Ayet ler de, an ne kar nın da ön ce ke mik -

le rin oluş tu ğu, da ha son ra ise kas la rın

or ta ya çı ka rak bu ke mik le ri sar dı ğı ha ber ve ril mek te dir:

Son ra o su dam la sı nı bir alak (hüc re top lu lu ğu) ola rak ya rat tık; ar dın dan

o alak'ı  bir çiğ nem et par ça sı ola rak ya rat tık; da ha son ra o çiğ nem et par -

ça sı nı ke mik ola rak ya rat tık; böy le ce ke mik le re de et giy dir dik; son ra bir

baş ka ya ra tış la onu in şa et tik. Ya ra tı cı la rın en gü ze li olan Al lah, ne yü ce -

dir. (Mü mi nun Su re si, 14)

An ne kar nın da ki ge li şi mi in ce le yen bi lim da lı emb ri yo lo ji dir. Ve em-

b ri yo lo ji ala nın da, ya kın za ma na ka dar ke mik ler le kas la rın bir lik te or ta ya

çı ka rak ge liş tik le ri sa nıl mış tır. Bu yüz den ba zı kim se ler uzun bir sü re bu

ayet le rin bi li me ters düş tü ğü nü id dia et miş tir. An cak ge li şen tek no lo ji sa -

ye sin de ya pı lan da ha ile ri mik ros ko bik in ce le me ler, Ku ran'da bil di ri len -

le rin ek sik siz bir şe kil de doğ ru ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. 

Bu mik ros ko bik in ce le me ler gös ter mek te dir ki, an ne kar nın da, tam

ayet ler de ta rif edil di ği gi bi bir ge liş me ger çek le şir. Ön ce emb ri yo da ki kı -

kır dak do ku ke mik le şir. Da ha son ra ise kas hüc re le ri ke mik le rin et ra fın -

da ki do ku dan se çi le rek bi ra ra ya ge lir ve bu ke mik le ri sa rar. 

Bu du rum, "De ve lo ping Hu man" ya ni "Ge li şen İn san" ad lı  bi lim sel

bir ya yın da şöy le ta rif edil mek te dir:

6. haf ta da kı kır dak laş ma nın de va mı ola rak ilk ke mik leş me köp rü cük ke mi -

ğin de or ta ya çı kar. 7. haf ta so nun da uzun ke mik ler de de ke mik leş me baş la -

mış tır. Ke mik ler oluş ma ya de vam eder ken kas hüc re le ri ke mi ği çev re le yen

do ku dan se çi le rek kas kit le si ni mey da na ge ti rir ler. Kas do ku su bu şe kil de

ke mi ğin et ra fın da ön ve ar ka kas grup la rı na ay rı şır.47
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Kı sa ca sı in sa nın Ku ran'da ta rif edi len olu şum aşa ma la rı, mo dern

emb ri yo lo ji nin bul gu la rıy la tam bir uyum için de dir.

Be be ğin Ra him de ki Karanlık Üç Ev re si

Ku ran'da in sa nın an ne kar nın da üç aşa ma lı bir ya ra tı lış la ya ra tıl dı ğı

bil di ril mek te dir:

... Si zi an ne le ri ni zin ka rın la rın da, üç ka ran lık için de, bir ya ra tı lış tan son -

ra (bir baş ka) ya ra tı lı şa (dö nüş tü rüp) ya rat mak ta dır. İş te Rab bi niz olan

Al lah bu dur, mülk O'nun dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. Bu na rağ men na -

sıl çev ri li yor su nuz? (Zü mer Su re si, 6)

Yu ka rı da ki ayet te Türk çe ye "üç ka ran lık için de", "üç kat lı ka ran lık

için de" ola rak çev ri len Arap ça "fi zu lu ma tin se la sin" ifa de si emb ri yo nun

ge li şi mi sı ra sın da bu lun du ğu üç ka ran lık böl ge ye işa ret et mek te dir. Bu

böl ge ler sı ra sıy la:

a) Ba tın du va rı ka ran lı ğı

b) Ra him du va rı ka ran lı ğı

c) Am ni yon za rı ka ran lı ğı dır.

Gö rül dü ğü gi bi bu gün mo dern bi yo lo ji, be be ğin emb ri yo lo jik ge li şi -

mi nin yu ka rı da ki ayet te bil di ril di ği şe kil de, üç fark lı ka ran lık böl ge de

ger çek leş ti ği ni or ta ya koy muş tur. Ay rı ca emb ri yo lo ji ala nın da ki ge liş me -

ler bu böl ge le rin de üçer kat man dan oluş tu ğu nu gös ter miş tir. 

Ba tın du va rı üç ta ba ka dan olu şur: Dış kas pla ka la rı, iç kas pla ka la rı,

çap raz kas lar. Ben zer bir şe kil de ra him du va rı da üç kat man dan olu şur:

Epi met ri um, mi yo met ri um ve en do met ri um.

Ay nı şe kil de emb ri yo yu sa ran ke se de üç kat man dan olu şur: Am ni yon

(ra him de fe tu su sa ran en iç zar- am ni on), kor yon (or ta am ni yon za rı- cho ri -

on) ve de si düa (dış am ni yon za rı- de ci dua). (Dr. Maz har U. Ka zi, 130 Evi dent

Mi rac les in the Qur'an, Cres cent Pub lis hing Ho use, New York,  ABD, 1998, s. 84)

Ger çek ten de bu gün mo dern bi yo lo ji, be be ğin an ne kar nın da ki em -

bri yo lo jik ge li şi mi nin üç fark lı dev re de ger çek leş ti ği ni or ta ya koy muş tur.

Bu gün tıp fa kül te le rin de ders ki ta bı ola rak oku tu lan bü tün em bi ri yo lo ji

ki tap la rın da bu ko nu en te mel bil gi ler ara sın da yer alır. Ör ne ğin, emb ri -
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yo lo ji hak kın da te mel baş vu ru ki -

tap la rın dan bi ri olan "Ba sic Hu man

Embr yo logy" isim li kay nak ta bu ger -

çek şöy le ifa de edil mek te dir:

Ra him de ki ha yat 3 EV RE DEN olu -

şur; pre emb ri yo nik (ilk 2,5 haf ta),

emb ri yo nik (8. haf ta nın so nu na

ka dar), ve fe tal (8. haf ta dan do ğu -

ma ka dar).48 

Bu ev re ler be be ğin fark lı ge li şim aşa ma la rı nı içe rir. Bu üç ge li şim saf -

ha sı nın bel li baş lı özel lik le ri kı sa ca şöy le dir Tıp di lin de "tri mes ter" ya ni "üç

dö nem" ola rak da ta nım la nan bu ev re ler be be ğin fark lı ge li şim aşa ma la rı -

nı içe rir. Bu üç ge li şim saf ha sı nın bel li baş lı özel lik le ri kı sa ca şöy le dir:

- Pre emb ri yo nik ev re:

Bu ilk ev re de zi got bö lü ne rek ço ğa lır, bir hüc re kit le si ha li ne gel dik -

ten son ra ken di ni ra him du va rı na gö mer. Yay gın ola rak "1. tri mes ter" ola -

rak anı lan bu ilk ev re de zi got bö lü ne rek ço ğa lır, bir hüc re kit le si ha li ne

gel dik ten son ra ken di ni ra him du va rı na gö mer. Hüc re ler ço ğal ma ya de -

vam eder ken 3 ta ba ka ha lin de or ga ni ze olur lar. 

- Emb ri yo nik ev re:

İkin ci ev re top lam 5,5 haf ta sü rer ve bu sü re bo yun ca can lı "emb ri yo"

ola rak ad lan dı rı lır. "2. tri mes ter" ola rak da ta nım la nan ikin ci ev re top lam 5,5

haf ta sü rer ve bu sü re bo yun ca can lı "emb ri yo" ola rak ad lan dı rı lır. Bu ev re -

de hüc re ta ba ka la rın dan be de nin te mel or gan ve sis tem le ri or ta ya çı kar.

- Fe tal ev re:

Bu dö ne me gi ril di ğin de, emb ri yo ar tık "fe tus" ola rak ad lan dı rı lır.Ge -

be li ğin "3. tri mes te ri" ola rak ad lan dı rı lan dö ne me gi ril di ğin de emb ri yo

ar tık "fe tus" di ye ad lan dı rı lır. Bu dö nem ge be li ğin se ki zin ci haf ta sın dan

iti ba ren baş lar ve do ğu ma dek sü rer. Bir ön ce ki dö nem den ayırt edi ci

özel li ği fe tu sun yü zü, el le ri ve ayak la rıy la be lir gin, in san dış gö rü nü mü -

ne sa hip bir can lı ol ma sı dır. Dö ne min ba şın da 3 cm. bo yun da ol ma sı na

rağ men tüm or gan la rı or ta ya çık mış tır. Bu dö nem 30 haf ta ka dar sü rer ve

ge liş me do ğum haf ta sı na ka dar de vam eder.  

Allah Akılla Bilinir

114



An ne rah min de ki ge li şim ile il gi li bu bil gi ler, an cak mo dern tek no lo -

jik alet ler le ya pı lan göz lem ler sa ye sin de el de edil miş tir. An cak gö rül dü -

ğü gi bi bu bil gi ler de, di ğer pek çok bi lim sel ger çek gi bi, mu ci ze vi bir bi -

çim de Ku ran ayet le rin de ha ber ve ril miş tir. İn san lı ğın tıb bi ko nu lar da hiç -

bir de tay lı bil gi ye sa hip ol ma dı ğı bir dö nem de, Ku ran'da bu de re ce ay rın -

tı lı ve doğ ru bil gi ler ve ril miş ol ma sı, el bet te Ku ran'ın in san sö zü de ğil,

Yüce Al lah’ın Ke la mı ol du ğu nun açık bir de li li dir.

PAR MAK İZİ

Ku ran'da, in san la rı ölüm den son ra di rilt me nin Al lah için çok ko lay

ol du ğu an la tı lır ken, in san la rın öze llik le par mak uç la rı na dik kat çe ki lir: 

Evet; onun par mak uç la rı nı da hi der le yip-(ye ni den) dü ze ne koy ma ya güç

ye ti ren le riz. (Kı ya met Su re si, 4)

Ayet te par mak uç la rı nın vur gu lan ma sı, son de re ce hik met li dir. Çün -

kü tüm in san la rın par mak izi, ta ma men ken di le ri ne özel dir. Şu an Dün ya

üze rin de ya şa yan her in sa nın par mak izi bir bi rin den fark lı dır. Da ha sı, ta -

rih bo yun ca ya şa mış in san la rın ki de bir bi rin den fark lı dır.

İş te bu ne den le par mak izi, her ke se özel çok önem li bir "kim lik kar -

tı" sa yıl mak ta ve tüm dün ya da bu amaç la kul la nıl mak ta dır. 

An cak önem li olan, par mak izi nin özel li ği nin an cak 19. yüz yı lın son -

la rı na doğ ru keş fe dil miş ol ma sı dır. On dan ön ce, in san lar par mak izi ni

hiç bir özel li ği ve an la mı ol ma yan çiz gi ler ola rak gör müş tür. Fa kat Ku -

ran'da, o dö nem de kim se nin dik ka ti ni da hi çek me yen par mak iz le ri vur -

gu lan mak ta ve bu iz le rin an cak ça ğı mız da fark edi len öne mi ne dik kat çe -

kil mek te dir.
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u çalışmada Allah'ın sonsuz ilminin, sonsuz aklının ve sonsuz

gücünün delillerinin sadece çok sınırlı bir kısmını gördük.

Herbiri yaratılışın birer delili olan sayısız varlığın birbirleriy-

le olan uyumu sonucu meydana gelen düzenden bahsettik. Öyle bir dü-

zen ki, herşey ince ince tespit edilmiş, insan aklının asla alamayacağı de-

taylarla birlikte kusursuz yaratılmıştır. 

Örneğin nefes almak insanın hayati fonksiyonlarından biridir ama

bunu başarabilmesi için en ufak bir çaba göstermesine dahi gerek yoktur.

Hem dış çevresinde, hem de bedeninde gereken tüm şartları, Allah mü-

kemmel bir denge içinde yaratmıştır. İnsan doğduğu andan ölene kadar

hiç durmadan nefes alır ama bu fonksiyonun gerçekleşebilmesi için han-

gi unsurların bir arada bulunması gerektiğini biliyor musunuz? 

Her şey den ön ce in sa nın ne fes ala bil me si için at mos fer de ki azot, ok -

si jen ve kar bon di ok sit ora nı nın çok iyi den ge len miş ol ma sı ge re kir. Bu

den ge de ufak de ği şik lik le rin ol ma sı in sa nın ölü mü ne ka dar va ran teh li -

ke li so nuç lar do ğu ra bi lir. Al lah bu ora nın ko run ma sı için sa yı sız fak tö rü

ve si le et miş tir. Güneş’ ten, Güneş’in ışı ğı nı kul la na rak fo to sen tez ya pan

bit ki le re, top ra ğın içi ni kap la yan mik ro or ga niz ma la ra ka dar bir çok var lık

bu ora nın ko run ma sın dan so rum lu dur. Ya ğan yağ mur lar, ça kan şim şek -

ler, ba sınç se vi ye si, ye rin çe kir de ğin de ki ele ment le rin ora nı ve da ha say -

mak la bit me ye cek ka dar çok un sur do lay lı ve ya do lay sız ola rak bu gaz

ora nı nın ko run ma sı için fa ali yet gös te rir ler. Bun lar dan bi ri ol ma sa, ör ne -

ğin gö zü müz le bi le gö re me di ği miz mik ro or ga niz ma lar fa ali yet le ri ni dur -

dur sa; azot çev ri mi, kar bon di ok sit çev ri mi gi bi bir çok ha ya ti fonk si yon
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bir an da du rur. Do la yı sıy la bir bi ri ni hız la et ki le yen sis te min prog ra mı bir

an da bo zu lur. An cak et ra fı nı za bak tı ğı nız da gö re ce ği niz dü zen ve den ge -

den ra hat lık la an la ya ca ğı nız gi bi böy le bir bo zul ma mil yar lar ca yıl dır

mey da na gel me miş tir. Ve bun dan son ra da Al lah'ın di le di ği vak te ka dar

bu tür bir olay söz ko nu su ol ma ya cak tır. Çün kü Al lah in ce ayar lar la den -

ge len miş bu sis tem le ri tek tek her an fa ali yet ha lin de tut mak ta ve ev ren -

de ki tüm dü zen Al lah'ın em ri ile bu müt hiş uyu mu ko ru mak ta dır.

Al lah, in san la rın Ken di bü yük lü ğü nü kav ra ya bil me le ri için ev ren -

de ki dü ze ni sa yı sız de tay lar la bir lik te ya rat mış tır. Ku ran'da Al lah'ın var

et ti ği bu dü zen den bah se di lir ken, "... si zin ger çek ten Al lah'ın her şe ye

güç ye tir di ği ni ve ger çek ten Al lah'ın il miy le her şe yi ku şat tı ğı nı bil me -

niz öğ ren me niz için" (Ta lak Su re si, 12) de nil mek te dir. Bu dü zen öy le si ne

de tay lar içe rir ki in san dü şün me ye ne re den baş la ya ca ğı nı şa şı rır. Zi ra

Al lah'ın ak lı il mi ve kud re ti son suz dur. Tek bir ola yın için de di le di ği ka -

dar ay rın tı mey da na ge ti rir. 

Biz uyur ken, otu rur ken, yü rür ken, ak lı mı zın ucun dan bi le ge çir mez -

ken Al lah ev ren de var olan tüm sis tem le ri tek tek ça lış tı rıp ida re eder.

Var lı ğı mı zın de va mı için mey da na ge len iş lem le rin her bi ri Al lah'ın kont -

ro lün de dir. Kü çük bir adım ata bil me miz bi le, ye rin çe kim kuv ve tin den

is ke let sis te mi mi ze, si nir ve kas sis te mi miz den bey ni mi ze ve kal bi mi ze,

hat ta dün ya nın dö nüş hı zı na ka dar her şe yin Al lah ta ra fın dan in ce in ce

düzenlenmiş olmasına bağlıdır.

Dün ya nın ve tüm ev re nin var lı ğı nı sür dü re bil me si ni te sa düf le re

bağ la mak ise çok bü yük bir ya nıl gı olur. As lın da dün ya da ki ve ev ren de -

ki her dü zen, te sa dü fe ke sin lik le yer ol ma dı ğı nın ve  Al lah'ın var lı ğı nın

açık bir de li li dir. Ör ne ğin Dün ya Gü neş çev re sin de dö ner ken öy le bir yö -

rün ge çi zer ki, her 29 km. de bir doğ ru çiz gi den yal nız ca 2.8 mi li met re lik

bir sap ma gös te rir.49 Eğer bu sap ma 0.3 mi li met re az ve ya 0.3 mi li met re

da ha faz la ol sa, yer yü zün de ki can lı lar do na rak ve ya kav ru la rak ölür ler -

di. Kü çük bir bil ye nin bi le mi lim şaş ma dan ay nı yö rün ge de dö ne bil me si

ne re dey se im kan sız ken, dev küt le siy le dün ya böy le bir dö nü şü ger çek leş -

ti rir. İş te "... Al lah, her şey için bir öl çü kıl mış tır" aye tin de bil di ril di ği gi -

bi, çev re miz de gör dü ğü müz muh te şem dü zen, Al lah'ın mil yar lar la ifa de
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edi len bü yük lük te ki sis tem le ri mi lim le re bağ lı den ge ler le ko ru ma sı sa ye -

sin de or ta ya çı kar. (Ta lak Su re si, 3)

İn san la rın ço ğu, Al lah'ın var lı ğı na inan sa lar bi le, Al lah'ın "her şe yi

ya ra tıp bı rak tı ğı" son ra bu dü ze nin ken di ken di ne de vam et ti ği şek lin de

sap kın bir inan ca sa hip tir ler. Oy sa ev re nin her nok ta sın da her an mey da -

na ge len tüm olay lar Al lah'ın iz niy le, O'nun bil gi sin de ve kont ro lün de

ger çek le şir. Ku ran'da bil di ril di ği  gi bi:   

Al lah'ın, gök te ve yer de olan la rın hep si ni bil mek te ol du ğu nu bil mi yor

mu sun? Ger çek ten bun lar bir ki tap ta dır. Hiç şüp he siz bun lar(ı bil mek),

Al lah için pek ko lay dır. (Hac Su re si, 70)

Siz ses siz sa kin bir or tam da bu ki ta bı okur ken, ha be ri niz bi le ol ma -

dan ev re nin her kö şe sin de sa yı sız fa ali yet sür mek te dir. 

Bun lar dan bir ka çı nı sı ra la ya lım; her sa ni ye dün ya ya 16 mil yon ton

su dü şer.50 Ve eşit mik tar da su yer den bu har la şa rak ha va ya ka rı şır. Bu -

har laş ma sa de ce de niz ve ok ya nus lar dan de ğil, göl ler ve akar su lar dan,

bit ki ler den, top rak yü ze yin de ki su lar dan, hat ta ye rin de rin lik le rin den bi -

le ko lay ca sağ la nır. Siz bu pa rag ra fı okur ken en az 2-3 sa ni ye geç ti ve şu

an da Al lah'ın iz niy le 16x3=48 mil yon ton su ye re düş tü ve  ay nı an da bu

ka dar su bu har ola rak tek rar ha va ya ka rış tı.

Her sa ni ye dün ya üze rin de or ta la ma 100 şim şek olu şur.51 Son bir sa -

at te dün ya nın çe şit li kö şe le rin de 36.000 ta ne şim şek Al lah'ın kont ro lün de

oluş tu. Her şim şek ça kı şın da da tril yon lar ca ton azot di ok sit mo le kü lü açı -

ğa çı ka rak at mos fer de var olan %78 azot ora nı nı ko ru du. Top rak, ucu bu -

ca ğı ol ma yan bir fab ri ka gi bi bün ye sin de ba rı nan tril yon lar ca bak te riy le

dur mak sı zın yap tı ğı azot çe vi ri mi ne şu an da da de vam edi yor.

Siz şu an da bu cüm le yi okur ken Gü neş 564 mil yon ton hid ro je ni 560

mil yon ton hel yu ma dö nüş tür dü, ar ta ka lan 4 mil yon ton hid ro je ni de

ener ji ye çe vir di.52 Bu olay so nu cu mil yon lar ca atom bom ba sı nın pat la ma -

sıy la or ta ya çı ka bi le cek ener ji ye eş, kor kunç bir ışık ve rad yas yon yu ma -

ğı oluş tu. Bi ze sa de ce gü zel bir sı cak lık la ay dın lık ile ten Gü neş, as lın da şu

an da kıp kır mı zı gaz bu lut la rın dan olu şan de rin bir ku yu. Kay na yan yü -

ze yin den mil yon lar ca ki lo met re öte ye fış kı ran dev alev gir dap la rı, dip ten

yü ze ye doğ ru yük se len dev hor tum lar dan olu şu yor ve bir sa ni ye de in -
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san lı ğın me de ni ye tin baş lan gı cın dan be ri kul lan dı ğın dan bi le da ha faz la

ener ji üre ti yor. Biz ise bu ener ji nin 2 mil yar da bi ri ni kul la nı yo ruz. Sa ni ye -

ler, sa at ler ge çi yor, Güneş hiç dur ma dan ener ji üre ti yor. Gü ne ş’in bü tün

za rar lı, öl dü rü cü ışın la rı bi ze ulaş ma dan ön ce at mos fer ve dün ya nın

man ye tik ala nı ta ra fın dan sü zü lü yor. Gü neş, bi zim ya şa mı mız için özel

ola rak ya ra tıl mış bir ışık kay na ğı. Al lah Ku ran'da bu nun hik me ti ni şöy le

açık lar:

Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve gök ten su in di rip onun la si ze rı zık ola -

rak tür lü ürün ler çı ka ran dır. Ve O'nun em riy le ge mi le ri, de niz de yüz me -

le ri için si ze, em re ama de kı lan dır. Ir mak la rı da si zin için em re ama de kı -

lan dır. Gü ne ş'i ve Ay'ı ha re ket le rin de sü rek li em ri ni ze ama de kı lan, ge -

ce yi ve gün dü zü de em ri ni ze ama de kı lan dır. Si ze her is te di ği niz şe yi ver -

di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şır sa nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç

ye ti re mez si niz. Ger çek şu ki, in san pek za lim dir, pek nan kör dür. (İb ra -

him Su re si, 32-34)

Yukarıda anlattıklarımız sadece Allah'ın en yakınımızda olan Gü-

neş'te meydana getirdiği olaylardan birkaç tanesidir. Daha uzaklarda var

olan, sadece geceleri göğü süsleyen yıldızların birçoğu Güneş'ten kat kat

büyüktür. Bizler geceleri gökyüzünde sadece estetik bir görüntü ve sa-

kinlik görürüz. Oysa birçoğunda meydana gelen olaylar sonucu çıkan

enerji Güneş'inkiyle kıyas bile edilemeyecek kadar yüksektir.  

Siz şu an da hiç bir sar sıl ma his set mi yor su nuz; evi niz de, oda nız da,

ya ta ğı nız da, hiç bir yer de sar sıl ma yok; ama dün ya mız uzay da dev küt le -

siy le sa ni ye de 30 km. hız la yol alı yor. Şu an da 30 km. yol al dık, der ken 60,

der ken 90 km... Al lah'ın dü zen le yip kur du ğu sis tem öy le si ne mü kem mel

ki, siz ha la bu müt hiş hı zı his set me den ya şa ma nı zı sür dü re bi li yor su nuz.

Ay rı ca Dün ya'nın Gü neş et ra fın da ki hı zı, si lah tan çı kan bir mer mi -

nin hı zı nın yak la şık 60 ka tı; ya ni sa at te 108.000 km... Böy le bü yük bir hız -

la ha re ket ede bi len bir araç kul lan say dık, dün ya nın çev re si ni 22 da ki ka -

da do la şır dık. Dün ya mız Güneş et ra fın da böy le hız la dö ner ken ay nı za -

man da Gü neş ’le bir lik te sa ni ye de 20 km. hız la da Ve ga yıl dı zı na doğ ru

ha re ket edi yor. Ga lak si miz ise tüm gü neş le ri, ge ze gen le ri, kuy ruk lu yıl -

dız la rı ve dün ya la rı ile tam bir de vir ha re ke ti ni ta mam la ma ya ça lı şı yor.
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Bu ha re ke ti ise 200 mil yon yıl da ta mam la ya bi li yor. Var olan her şey gi bi

gök ci sim le ri de Al lah'a bo yun eğ miş du rum da lar ve her adım la rı Yüce

Al lah'ın kont ro lün de, Ku ran'da ha ber ve ril di ği gi bi:

... Ha yır, gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur, tü mü O'na gö nül den

bo yun eğ miş ler dir. (Ba ka ra Su re si, 116) 

Dün ya mı zın ger çek leş tir di ği bu kap sam lı yol cu luk tan bi zim ha be ri -

miz bi le ol maz; bu nu an cak oku du ğu muz ki tap lar dan öğ re ni riz. Bu yol -

cu luk bi zim ha ya tı mı zı olum suz yön de et ki le mez; böy le bir hız da dün ya -

nın yü ze yin de hiç bir can lı kal ma ma sı ge re kir ken Al lah'ın ya rat tı ğı yer çe -

ki mi ka nu nu ve kur du ğu bir çok dü zen ne ti ce sin de dün ya da bu lu nan lar

bu se ya ha ti hiç his set mez ler. Var olan her şey gi bi bu se ya ha tin her sa ni -

ye si Al lah'ın iz ni ve kont ro lüy le ger çek le şir.

Yi ne şu an da 8 mil yar in sa nın kal bi, bey ni, mi de si, pank re ası, ka ra -

ci ğe ri, ak ci ğe ri, si nir, so lu num ve sa vun ma sis tem le ri Al lah'ın bil gi si da -

hi lin de, O'nun iz niy le iş li yor.

Top ra ğın al tın da ve üs tün de ya şa yan bü tün can lı lar şu an da Al lah'ın

iz ni ile rız kı nı arı yor ve hep si nin rız kı nı Al lah ve ri yor. Av lan ma la rı, bes -

len me le ri, ba rın ma la rı, teh li ke ler den ko run ma la rı tek tek Al lah'ın kont ro -

lün de ya ra tı lı yor. Ku ran'da bu sır bi ze şöy le ha ber ve ri lir:

Yer yü zün de hiç bir can lı yok tur ki, rız kı Al lah'a ait ol ma sın. Onun ka rar

(yer le şik) ye ri ni de ve ge çi ci bu lun du ğu ye ri de bi lir. (Bun la rın) Tü mü

apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır. (Hud Su re si, 6)

Dün ya da bu lu nan top lam 2 mil yon hay van tü rü nün her bi ri nin tüm

fonk si yon la rı Al lah'ın iz ni ile ça lı şı yor. Şu an ki ta bı eli niz den bı ra kıp

cam dan dı şa rı ya bak sa nız bir çok can lı gö re bi lir si niz. Bel ki bu gü ne ka dar

bu şe kil de hiç dü şün me miş ola bi lir si niz ama bun la rın ya ra tıl ma sı da,

ölüm le ri de, siz cam dan bak tı ğı nız an da yap tık la rı da Al lah'ın iz niy le ger -

çek le şir.

Yi ne siz bu say fa yı okur ken dün ya nın çe şit li böl ge le rin de rüz gar lar

esi yor ve ton lar ca ağır lık ta ki bu lut la rı ye rin den kal dı rı yor. Bel ki oda nız -

dan içe ri Güneş ışı ğı sı zı yor ama dün ya nın si zin bil me di ği niz bir kö şe sin -

de her ye ri buz lar kap la mış, baş ka bir kö şe sin de yağ mur lar ya ğı yor bu

du ru mu Al lah bi ze Ku ran'da ya ğan her yağ mu run Ken di Ka tın dan be lir -
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len miş bir mik tar ile in di ği ni bil dir mek te dir. Kar da O’nun Ka tın da bel li,

ka ra lar da tu tan bu zun ka lın lı ğı da... Üs te lik dün ya nın her kö şe sin de fi liz -

le nen sa yı sız to hu mun bil gi si de... Ger çek bu dur, çün kü;

... O'nun il mi ol mak sı zın, hiç bir mey ve to mur cu ğun dan çık maz, hiç bir di -

şi ge be kal maz ve do ğur maz da... (Fus si let Su re si, 47)

Yukarıdaki ayette de bildirildiği gibi şu anda Dünya'nın her yerinde

bir çok insan Allah'ın bilgisi dahilinde Dünya'ya geliyor. Aynı zamanda

birçok da ölüm vakası oluyor. İnsanlar nerede doğacaklarını, nasıl bir ha-

yat süreceklerini ve yine nerede, ne zaman öleceklerini kendileri bilmi-

yorlar ama bu bilgilerin hepsi Allah'ın Katında kesin olarak belli. Bu ger-

çeğe Kuran'da şöyle dikkat çekiliyor:

... Hiç kim se, ya rın ne ka za na ca ğı nı bil mez. Hiç kim se de, han gi yer de

öle ce ği ni bil mez. Hiç şüp he siz Al lah bi len dir, ha ber dar dır. (Lok man Su -

re si, 34)

Şim di da ha ya kın bir çev re ye, evi ni ze ge le lim. Şu an da be de ni niz de

bu lu nan sis tem le rin her bi ri nin dur mak sı zın ça lış tı ğı nı za ten bi li yor su -

nuz. Pe ki oda da yal nız ol ma dı ğı nı zı, Al lah'ın siz den baş ka bir çok can lı

da ha ya rat tı ğı nı, için de bu lun du ğu nuz o kü çük me kan da yüz bin ler ce fa -

ali ye tin sür dü ğü nü bi li yor mu su nuz? Ör ne ğin cil di ni zin üs tün de ol duk -

ça yo ğun bir ha re ket var. De ri niz de bu lu nan "akar"lar bir yan dan ya şam -

la rı nı sür dü rür ken bir yan dan da de ri üs tün de bi ri ken ölü hüc re le ri te -

miz le ye rek siz far kın da bi le ol ma dan si zi ko ru yor lar. Cil di ni zin üs tün de

mil yon lar ca ya rar lı ve za rar lı bak te ri dur mak sı zın mü ca de le edi yor ve

hep si nin bes len me sin den mik ros ko bik be den le rin de var olan sin di rim

sis tem le ri ne ka dar bil di ği niz ve ya bil me di ği niz tüm fa ali yet ler Al lah'ın

kont ro lü ile ger çek le şi yor. 

So lu du ğu nuz ha va da yi ne mil yon lar ca mik ro or ga niz ma var. Her bi -

ri Al lah'ın iz ni ve kud re ti ile gö rev le ri ni ye ri ne ge ti ri yor. Bu, göz le gö rül -

me yen ale min üye le ri şu an muh te me len seb ze li ği niz de de bu lu nu yor lar.

Bel ki ya rın seb ze li ği ni zi aç tı ğı nız da bir por ta ka lın ha fif çe küf len di ği ni gö -

re cek si niz. İş te bu olay şu an si zin ha be ri niz bi le ol ma dan ora da bu lu nan

bak te ri le rin be sin ih ti yaç la rı nı kar şı la ma ça ba la rın dan kay nak lan mış ola -
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cak tır. Evi ni zin bir kö şe sin de fo to sen tez gi bi ol duk ça kar ma şık bir iş le mi

ger çek leş ti ren çi çe ği niz ise evi niz de ki bir di ğer can lı. 

Gör dü ğü nüz ya da gör me di ği niz dü zen ler her an Al lah'ın iz niy le iş -

ler. Si zi de, yap mak ta ol duk la rı nı zı da, can lı can sız tüm var lık la rı da

Al lah ya ra tır ve kont ro lün de tu tar. Dün ya da at mos fer den li tos fe re, hid -

ros fer den bi yos fe re ka dar var olan has sas öl çü lü ve den ge li ya şam, Gü neş

Sis te min de bu lu nan do kuz ge ze ge nin her an al dı ğı yol, o ge ze gen ler de

mey da na ge len tüm olay lar da Al lah'ın kont ro lün de dir. Al lah son suz il -

miy le bun la rı ya ra tır ve dü zen ler. Son suz gü cü ve kud re ti ile her şe yi ko -

rur ve fa ali yet le ri ni sür dür me le ri ne izin ve rir. 

Ün lü bi lim ya za rı JE AN GU IT TON, bu ko nu yu şöy le açık lar

"Ev ren, dü zen li bir mad de nin, son ra ya şa mın, en so nun da da bi lin cin or ta -

ya çık ma sı nı sağ la mak için ti tiz lik le ayar lan mış gi bi gö rü nü yor. Ev ren sel

de ğiş mez le ri (sa bi t ler) bi ri –ör ne ğin yer çe ki mi, ışık hı zı ya da Planck sa bi ti-

baş lan gıç ta en ufak bir de ği şi me uğ ra say dı, ev re nin can lı ve ze ki var lık la rı

ba rın dır mak için hiç bir şan sı bu lun maz, hat ta bel ki de ev re nin ken di si de

or ta ya çık maz dı. Bu şa şır tı cı in ce lik te ki ayar la ma, salt rast lan tı mı dır, yok -

sa dü zen le yi ci bir ze ka dan mı doğ muş tur?… Do ğa nın te mel de ğiş mez le ri

ve ya şa mın or ta ya çık ma sı na ne den olan ilk ko şul lar, şa şır tı cı bir ke sin lik -

le AYAR LAN MIŞ TIR."53

AL LAH'IN YA RAT TI ĞI DÜ ZEN DE İN SAN 

DI ŞIN DA Bİ LİNÇ Lİ VAR LIK LAR DA VAR

Bu ra ya ka dar an lat tı ğı mız tüm olay lar ve can lı lar hak kın da te les kop,

mik ros kop ve ya her han gi bir tek no lo jik ale ti kul la na rak da ol sa bil gi ala -

bi lir si niz. An cak si ze çok ya kın olan fa kat siz den çok fark lı bir bo yut ta ya -

şa yan iki var lık var dır ki bel ki de pek çok ki şi on la rın var lı ğı nı ha ya tı bo -

yun ca hiç dü şün mez. Ku ran'da bil di ril miş ol ma sı se be biy le var lık la rın -

dan ke sin ola rak emin olu nan bu var lık lar, sa ğı nız da ve so lu nuz da bu lu -

nan ya zı cı me lek ler dir. Al lah'ın em ri ile her dü şün dü ğü nü zü ve her yap -

tı ğı nı zı dur mak sı zın ya zar lar. Al lah bu me lek le rin gö rev le ri ni ayet ler de

şöy le bil dir miş tir:
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An dol sun, in sa nı Biz ya rat tık ve nef si nin ona ne ves ve se ler ver mek te ol -

du ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın dan da ha ya kı nız. Onun sa ğın da ve

so lun da otu ran iki ya zı cı kay de der ler ken. O, söz ola rak (her han gi bir şey)

söy le me yi ver sin, mut la ka ya nın da ha zır bir gö zet le yi ci var dır. (Kaf Su re -

si, 16-18)

Ya zı cı me lek ler, Al lah'ın ya rat tı ğı ve bir bi rin den fark lı gö rev ler ver -

di ği me lek le re yal nız ca bir ör nek tir. Bu nun gi bi Ku ran'da an la tı lan da ha

pek çok me lek var dır; Cen net me lek le ri, ce hen nem ze ba ni le ri, Al lah'ın ar -

şı nı ta şı yan me lek ler, va hiy me lek le ri, Al lah'ın iz niy le in san la ra yar dım

eden me lek ler...

Me lek ler, in san lar dan fark lı ola rak bir im ti ha na ta bi tu tul maz lar.

Al lah'ın çok üs tün bir ah lak ver di ği, dur mak sı zın Al lah'ı tes bih edip yü -

celt mek ve sa de ce ita at et mek için ya ra tıl mış olan var lık lar dır. Me lek ler

dı şın da si zin le ay nı or tam da bu lu nan baş ka var lık lar da bu lu nur; Al lah'ın

in san lar dan fark lı bir bo yut ta ya rat tı ğı nı ha ber ver di ği ama tıp kı in san lar

gi bi im ti ha na ta bi olan, Al lah'a kar şı ahi ret gü nü he sap ve re cek olan cin -

ler... Ku ran'da cin ler den söz edi lir ken şöy le de nir:

(Al lah) Cann'ı (cin ni) da 'ya lın-du man sız bir ateş ten' ya rat tı. (Rah man Su -

re si, 15)

Aye tin ifa de siy le 'ya lın du man sız bir ateş'ten ya ra tı lan bu var lık lar,

siz far kın da ol ma sa nız da Al lah'ın ken di le ri için ya rat tı ğı bir me kan da ya -

şam la rı nı sür dü rür ler. On lar da do ğar, bü yür ve ölür ler. Bu var lık la rın in -

san lar la ay nı olan ya ra tı lış amaç la rı ise Ku ran'da şu şe kil de bil di ril miş tir:

Ben, cin le ri ve in san la rı yal nız ca ba na iba det et sin ler di ye ya rat tım. (Za -

ri yat Su re si, 56)

AL LAH'IN YA RAT MA SA NA TI

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var eden dir, 'şe -

kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve yer de olan -

la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O, Aziz, Ha kim dir. (Haşr Su re si, 24)

Ev re nin her nok ta sı Al lah'ın bü yük lü ğü nü yan sı tır. Ama Al lah'ın

son suz gü cü nü ve il mi ni an lat ma ya as la ye ter li ol maz. Al lah bü tün üs tün
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sı fat la rın ve bü tün gü zel isim le rin tek sa hi bi dir. Bu ça lış ma da an la tı lan lar

ise Al lah'ın gü zel isim le ri nin bu ev ren de gö rü le bi len bir kaç ör ne ği dir.

Al lah'ın il mi, ak lı, gü cü, kud re ti, rah me ti, şef ka ti, faz lı, ih sa nı son suz dur.

Her in san ise ak lı ve vic da nı öl çü sün de  Al lah'ın bü yük lü ğü nü kav ra ya -

bil mek için ça ba gös ter me li dir.

"Son suz" ke li me si Al lah'ın bü yük lü ğü nü kav ra ya bil mek için üze rin -

de iyi dü şü nül me si ge re ken bir kav ram dır. Ör ne ğin sı nır lı ömür le ri ni ta -

mam la dık tan son ra Al lah in san la rı ye ni bir ya ra tı lış la ya ra ta cak ve bun -

dan son ra dün ya da yap tık la rı nın bir kar şı lı ğı ola rak cen net ve ya ce hen -

nem de de vam ede cek olan son suz ömür le ri baş la ya cak tır. Bu ra da yüz de -

ğil, bin de ğil, yüz bin ve ya mil yar yıl da de ğil, tril yon ya da kat ril yon x

kat ril yon x kat ril yon yıl da de ğil, son su za ka dar sü re cek bir ömür den

bah se dil mek te dir. Şöy le bir ör nek le son suz ya şa mın ne de re ce ola ğa nüs -

tü ol du ğu nu vur gu la ya bi li riz: Yüz tril yon in san ol sa, ge ce gün düz hiç

dur ma dan yüz tril yo nu yüz tril yon ile çarp sa lar  ve yüz tril yon yıl ömür -

le ri ol sa ve ömür le ri bo yun ca bu iş le uğ raş sa lar, yi ne de  son suz ya şam he -

sap la ya ma ya cak la rı ka dar uzun bir za man dır...

Oy sa Al lah öy le bü yük bir il me sa hip tir ki in sa na gö re "son suz" olan,

Al lah'ın Ka tın da bit miş du rum da dır. Za ma nın ilk ya ra tıl dı ğı an dan son -

suz luk anı na ka dar ge çe cek olan her olay, her dü şün ce, va kit le ri ve şe kil -

le ri ile Al lah'ın il miy le be lir len miş ve bit miş tir. (Bkz. Za man sız lık ve Ka -

der Ger çe ği bö lü mü) Bu ger çek Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Hiç şüp he siz, Biz her şe yi ka der ile ya rat tık. Bi zim em ri miz, bir göz kırp -

ma gi bi yal nız ca 'bir ke re dir.' An dol sun Biz si zin ben zer le ri ni zi yı kı ma

uğ rat tık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? On la rın iş le miş ol duk la rı her -

şey ki tap lar da (ya zı lı)dır. Kü çük, bü yük her şey sa tır sa tır (ya zı lı)dır.  (Ka -

mer Su re si, 49-52)

İn san Al lah'ın il mi nin bü yük lü ğü nü gü cü nün yet ti ği nin en faz la sıy -

la kav ra ya bil mek için cid di ola rak ça ba har ca ma lı ve dü şün me li dir. 

İn san lık ta ri hi nin ba şın dan bu gü ne ka dar mil yar lar ca in san ya şa mış -

tır. Ya ni Al lah mil yar lar ca çift göz, mil yar lar ca de ği şik par mak izi, mil -

yar lar ca fark lı göz do ku su, mil yar lar ca de ği şik in san ti pi ya rat mış tır ve

eğer di ler se bu ki şi ler den son suz sa yı da da ha ya ra ta bi lir. Çün kü aye tin
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de ifa de siy le; "...O, ya rat ma da di le di ği ni art tı rır. Şüp he siz Al lah, her şe -

ye güç ye ti ren dir." (Fa tır Su re si, 1)

Al lah in sa nın hiç bil me di ği ve sa hip ol du ğu sı nır lı akıl la an la mak ta

güç lük çe ke ce ği da ha bir çok şey ya rat ma ya ka dir dir. Dün ya da biz kul la -

rı na ver di ği ucu bu ca ğı bel li ol ma yan her şe yin ha zi ne le ri Al lah'ın Ka tın -

da dır. Bi ze sa de ce di le di ği ka da rı nı, di le di ği mik tar ile in dir miş tir:

Hiç bir şey yok tur ki, ha zi ne le ri Bi zim Ka tı mız da ol ma sın; an cak onu be -

lir len miş bir mik tar ola rak in di ri riz. (Hicr Su re si, 21)

Al lah'ın üs tün ya rat ma sın da ki bu ger çek bi zim bil di ği miz ve bil me -

di ği miz tüm kav ram lar için ge çer li dir. Ni te kim "…ve da ha siz le rin bil -

me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır?" (Nahl Su re si, 8) aye tiy le de Al lah'ın

bil me di ği miz ni ce şey ler ya rat tı ğı na dik kat çe kil miş tir.

Al lah bi zim bil me di ği miz, gör me di ği miz bir çok ale mi ve var lı ğı da

ya rat mış tır. Di ğer alem le rin var lı ğı nı da ha iyi an la ya bil mek için şöy le dü -

şü ne bi li riz; Na sıl ki bir res me bak tı ğı mız da yal nız ca en ve boy ol mak üze -

re 2 bo yut gö rü yor sak, için de ya şa dı ğı mız dün ya ya bak tı ğı mız da da en,

boy ve de rin lik ol mak üze re 3 (za ma nı da ka tar sak 4) bo yut kav ra ya bi li -

riz. Bun dan faz la sı nı ise al gı la ya ma yız. Oy sa Al lah Ka tın da bi zim bil dik -

le ri miz den baş ka bo yut lar da ya ra tıl mış tır. Yu ka rı da söz et ti ği miz me lek -

ler bu fark lı bo yut lar dan bi rin de ya şa yan var lık lar dan bi ri dir. Na sıl ki biz

2 bo yut lu si ne ma per de si nin ta ma mı nı gö rü rüz, an cak per de den dı şa rı -

da ki 3 bo yu tun al gı lan ma sı im kan sız dır. İş te me lek ler de bu lun duk la rı

bo yut ve me kan dan biz le ri gö re bil mek te ve du ya bil mek te ler. Hat ta iki

ya nı mız da ki ya zı cı me lek ler her anı mı za şa hit ler. Her ko nuş tu ğu mu zu,

her yap tı ğı mı zı ya zı yor lar. An cak biz on la rı gö re mi yo ruz. Al lah'ın Ku -

ran'da var lık la rı nı bil dir di ği cin ler de yi ne ay rı bir bo yu ta ait var lık lar dır.

On lar da ay nı in san lar gi bi ya şam la rı bo yun ca de nen mek te dir ler ve so -

rum lu ol duk la rı ki tap la rı Ku ran'dır. An cak sa hip ol duk la rı özel lik le ri in -

san lar dan çok fark lı dır. İn san la rın bağ lı ol duk la rı se bep so nuç iliş ki le rin -

den çok da ha fark lı se bep le re ba ğım lı ola rak ya ra tıl mış lar dır. 

Bun lar Al lah'ın ya rat ma da ki ben zer siz li ği nin kav ran ma sı açı sın dan

üze rin de dü şü nül me si ge re ken ger çek ler dir. Al lah son suz sa yı da ev ren,
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son suz sa yı da var lık, son suz sa yı da me kan ya rat ma ya güç ye ti ren dir. Da -

ha sı her bi ri ni bir bi rin den çok da ha fark lı özel lik ler le ya ra ta bi lir. Ni te kim

Al lah ahi ret te cen ne ti ve ceh hen ne mi ya ra ta cak tır. Cen net ve ce hen nem

bi zim dün ya da alı şık ol du ğu muz dan çok da ha fark lı bir ya ra tı lış ta ola -

cak tır. Ör ne ğin dün ya da da ima bo zul ma, yaş lan ma, çü rü me, es ki me ve

tü ken me var dır. Oy sa cen net te son su za ka dar sü re cek za man içe ri sin de

hiç bir şey bo zul ma ya cak tır; Al lah'ın Ku ran'da bah set ti ği ta dı de ğiş me yen

süt ten ır mak lar cen ne tin bu özel li ği ne dik kat çe ken ör nek ler den bi ri dir.

Cen net te in san be de ni de yıp ran ma ya cak; yaş lan ma as la ol ma ya cak tır.

Al lah Ku ran'da cen net te her ke sin ya şıt ol du ğu nu bil dir mek te dir ve cen -

net in san la rı son su za ka dar en gü zel hal le riy le, hiç yaş lan ma dan, bir bir -

le riy le ya şıt ola rak ya şa ya cak lar dır. Al lah yi ne Ku ran'da tü ken me yen

kay nak lar dan içe cek ler ol du ğu nu bil dir mek te dir. 

Ce hen nem de ki ya ra tı lış da bam baş ka dır. Al lah ce hen nem de, ben ze -

ri gö rül me miş azap çe şit le ri ni ya ra ta cak tır. Hiç bir in san ya şa ma dan ora -

da ki aza bın na sıl ola ca ğı nı tah min ede mez. 

SON SUZ LU ĞU DÜ ŞÜN MEK…

Al lah dün ya da ki her şey de bir sı nır ya rat mış tır. Her işin bir so nu var -

dır. Bu ne den le "son suz" kav ra mı nı an la ya bil mek için üze rin de dü şün -

mek ve bi li nen ba zı öl çü ler le kı yas yap mak ge re kir. Böy le bir kı yas için şu

ör ne ği ve re lim: İçin de bu lun du ğu muz ev re nin, as lın da bir ato mun çe kir -

de ği ol du ğu nu dü şü nün. Bu lun du ğu nuz ev re nin dı şı nı me rak ede rek

araş tır ma yap tı ğı nı zı far ze de lim. Bu lun du ğu nuz nok ta dan araş tır ma ya -

pa rak ula şa bi le ce ği niz en uç yer ato mun dış sı nı rı ola cak tır. Çe kir dek le

dış sı nır ara sın da keş fet ti ği niz her elekt ron da bü yük bir aşa ma kay det ti -

ği ni zi dü şü nür sü nüz. Ato mun dış sı nı rı na ulaş tı ğı nız da ise bu nun de va -

mın da da en faz la ev re nin ay nı şe kil de de vam et ti ği ne ih ti mal ve rir si niz.

Fa kat için de bu lun du ğu nuz ato mun bü yük lü ğü ne eş de ğer olan tah min

ede me ye ce ği niz ka dar çok sa yı da atom ola bi le ce ği ni ha yal bi le ede mez si -

niz. Bu ör ne ğe ben zer şe kil de için de ya şa dı ğı mız ev re ni çok bü yük zan -

ne de riz. Ken di bo yut la rı mız la ya da dün ya nın bo yut la rı ile kı yas la dı ğın -

da ev ren, ucu bu ca ğı bel li ol ma yan bir yer ol du ğu için ta bii ki bi ze bü yük
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ge lir. Oy sa bel ki gö zü müz de on ca bü yüt tü ğü müz ev ren di ğer ev ren ler le

kı yas lan dı ğın da bir ato mun içi ka dar bir yer kap lı yor dur. Bu nun doğ ru -

su nu ise Al lah bi lir.

Al lah'ın ev ren de ya rat tı ğı tüm atom la rın sa yı sı nı ise di le ge tir mek ol -

duk ça zor dur. Oy sa on la rı ku sur suz ola rak ya ra tan Al lah bel ki de her bi -

ri nin için de ay nen bi zim ev re ni mi ze ben ze yen ku sur suz ev ren ler ya rat -

mış tır. Ni te kim ayet ler de Al lah'ın son suz ya rat ma gü cü ne dik kat çe ki lir:

Gör mü yor lar mı, gök le ri ve ye ri ya ra tan Al lah, on la rın ben ze ri ni ya rat ma -

ya gü cü ye ter ve on lar için ken di sin de şüp he ol ma yan bir sü re (ecel) kıl -

mış tır. Zul me den ler ise an cak in kar da ayak di ret ti ler. (İs ra Su re si, 99)

Bi zim sa hip ol du ğu muz bil gi sa de ce Al lah'ın izin ver di ği ka da rı dır.

Al lah Ka tın da ki bil gi ise son suz dur. Ör ne ğin Al lah dün ya da in san için 7

ana renk var et miş tir. Biz se ki zin ci bir ren gi zih ni miz de can lan dı ra ma yız.

(Bu, do ğuş tan kör olan bi ri ne kır mı zı yı ta rif et me ye ben zer. Ne der sek di -

ye lim yi ne de kır mı zı ren gi tam ola rak ifa de ede me yiz.) Oy sa Al lah 8, 9

ve ya 10 hat ta çok da ha faz la ana renk ya ra ta bi lir ama biz Al lah'ın bi ze

gös ter dik le ri dı şın da ki le ri kav ra ya ma yız. 

İn sa nın beş du yu su var dır, al tın cı yı ha yal bi le ede mez. İn sa nın rü ya -

sın da sa de ce dört du yu ol sa, be şin ci bir du yu var de nil di ğin de bu nun ne

an la ma gel di ği ni an la ya ma ya bi lir. Oy sa Al lah'ın 6 du yu ya rat mak için sa -

de ce "Ol" de me si ye ter li dir. Bu nun gi bi Al lah Ka tın da hiç bil me di ği miz

du yu lar da ola bi lir. Bun la rın bel ki ahi ret te bir kıs mı nı bi ze gös te re cek de

ola bi lir. 

Her ne ka dar bu ko nuy la il gi li sa yı la cak da ha pek çok ih ti mal var sa

da so nuç ola rak bun la rın tü mü Al lah'ın bi ze dün ya da öğ ret ti ği bil gi le rin

doğ rul tu sun da ge liş ti ri len fi kir ler dir. An cak bu ra da unu tul ma ma sı ge re -

ken önem li bir nok ta var dır; Al lah'ın gü cü ve bü yük lü ğü sı nır sız ol du ğu

için an la tı lan la rın hep si nin Al lah'ın di le me siy le is te di ği an da ger çek leş -

me si müm kün dür. Biz ise Al lah'ın bi ze öğ ret ti ği dı şın da hiç bir şey hak -

kın da ke sin bir şey söy le ye me yiz ve Al lah'ın bil dir dik le ri dı şın da hiç bir

bil gi ye sa hip ola ma yız.

Bu ra ya ka dar Al lah'ın en kü çük alem ler den en bü yük alem le re ka -

dar ya rat tı ğı sa yı sız de lil den an cak çok az bir kıs mı na de ği ne bil dik. Ne
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var ki Al lah'ın il mi nin kap sa dı ğı bil gi le rin tü mü nü an lat ma ya ça lış say dık

da bu nu as la ba şa ra maz dık. Dü şü nün ki tek bir in san la il gi li bil gi ler bir

DNA'nın içe ri si ne 1 mil yon an sik lo pe di say fa sı nı dol du ra cak şe kil de yer -

leş ti ril miş tir. O hal de yal nız ca şu an ya şa yan in san la rın DNA'la rın da ki

bil gi le ri an lat ma ya kalk sak da hi bu nu, 1 mil yon x 8 mil yar (1.000.000 x

8.000.000.000) say fa ile ifa de ede bi li riz. Bu el bet te müm kün de ğil dir ama

böy le bir şe yi ba şar mış ol du ğu mu zu far ze de lim; or ta ya 8 tril yar an sik lo -

pe di say fa sı bil gi çı kar. Bu ra kam bel ki si ze ilk an da bir şey ifa de et mi yor

ola bi lir. O hal de şöy le bir so ru so ra lım; bir mil yon ve ya bir mil yar say fa

bil gi nin üs tüs te ko nul du ğun da ne ka dar ola bi le ce ği ni hiç gö zü nüz de can -

lan dır dı nız mı? Bu ki ta bın say fa la rı bo yu tun da 1 mil yon say fa yı üs tüs te

dik le me si ne ko ya cak olur sa nız 30 kat lı bir bi na nın yük sek li ği ne ula şır sı -

nız. Ama eğer bu nu 1 mil yar say fa için dü şü ne cek olur sa nız o za man kar -

şı nı za Eve rest Da ğı'ndan 10 kat da ha faz la bir yük sek lik çı kar.54 Ama bi -

zim DNA için ver di ği miz ra kam 1 mil yon da de ğil, 1 mil yar da de ğil dir;

tam ola rak 8 tril yar...

Şim di ev re nin ucu bu ca ğı bel li ol ma yan bü yük lü ğü ile göz le bi le gö -

rül me ye cek kü çük lük te ki DNA'yı kı yas la yın. Bir DNA'nın içi ne bu ka dar

bil gi sığ dı ran Al lah'ın bu bü yük lük te ki ev ren de ya rat tı ğı top lam bil gi yi

ifa de da hi ede me ye ce ği mi zi bir kez da ha an lı yo ruz. Al lah, il mi nin son -

suz lu ğu nu Ku ran'da şöy le bir ör nek le açık lar:

Eğer yer yü zün de ki ağaç la rın tü mü ka lem ve de niz de -onun ar dın dan ye -

di de niz da ha ek le ne rek- (mü rek kep) ol sa, yi ne de Al lah'ın ke li me le ri

(yaz mak la) tü ken mez. Şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik -

met sa hi bi dir. (Lok man Su re si, 27)

Gö rül dü ğü gi bi biz ne ka dar uğ ra şır sak uğ ra şa lım Al lah'ın il mi ni

kav ra ya ma ya güç ye ti re me yiz çün kü Al lah'ın il mi son suz dur. Biz an ca k

Al lah'ın bi ze izin ver di ği ka da rı nı kav ra ma ya güç ye ti re bi li riz:
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Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, kâ im dir. O'nu uyuk la ma ve uy -

ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun dur. İz ni ol mak sı zın

O'nun Ka tın da şe fa at te bu lu na cak kim dir? O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın -

da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın dı şın da, O'nun il min den hiç -

bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar. O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri

kap la yıp-ku şat mış tır. On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce -

dir, pek bü yük tür. (Ba ka ra Su re si, 255)

Ki tap bo yun ca Al lah'ın gör me mi ze ve an la ma mı za izin ver di ği bu

bil gi le rin bir kıs mı ak ta rıl ma ya ça lı şıl dı. Bun lar Al lah'ın em ri ge re ği,

O'nun her şe ye güç ye tir di ği ni ve ger çek ten il miy le her şe yi ku şat tı ğı nı bil -

me niz ve bun dan son ra çev re niz de gö re ce ği niz her de tay da O'nun bü -

yük lü ğü nün ser gi len di ği ni dü şün me niz için an la tıl dı. Çün kü bu bü yük

ger çe ği dü şün mek ve ha tır lat mak Al lah'a kul olan her in san için bir so -

rum lu luk tur. Al lah bir ayet te şöy le bil dir mek te dir:

Al lah, ye di gö ğü ve yer den de on la rın ben ze ri ni ya rat tı. Emir, bun la rın

ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten Al lah'ın her şe ye güç ye tir di ği ni

ve ger çek ten Al lah'ın il miy le her şe yi ku şat tı ğı nı bil me niz, öğ ren me niz

için. (Ta lak Su re si, 12)

Unu tul ma ma lı dır ki, bü yük olan Al lah'tan yüz çe vi ren, O'nun ayet le -

ri ni gör mez lik ten ge len ve O'na is yan kar olan lar, bü yük bir ce za yı hak

ede cek ler dir. Ku ran'da, ce hen nem de bu gi bi ki şi ler hak kın da ve ri le cek

olan emir şöy le ha ber ve ri lir:

Onu tu tuk la yın, he men bağ la yın. Son ra çıl gın alev le rin içi ne

atın. Da ha son ra onu, uzun lu ğu yet miş ar şın olan bir zin -

ci re vu rup gön de rin. Çün kü, o, bü yük olan Al lah'a

iman et mi yor du. (Hak ka Su re si, 30-33)

Harun Yahya (Adnan Oktar)

129



130

II. KİTAP

YARATILIŞI

İNKAR ETME

YANILGISI



131

v rim te ori si, can lı la rın var lı ğı nı ve kö ke ni ni te sa düf ler le açık -

la ya bil mek ama cıy la çe şit li ger çek dı şı tah min ler, var sa yım lar

ve ha yal mah su lü se nar yo lar üre ten bir fel se fe ve dün ya gö rü -

şü dür. Bu fel se fe nin kö ke ni es ki çağ la ra, an tik Yu nan'a dek uza nır. 

Ya ra tı lı şı in kar eden gel miş geç miş tüm ate ist fel se fe ler mut la ka, do -

lay lı ve ya do lay sız bir bi çim de ev rim dü şün ce si ni ka bul eder ve sa vu nur -

lar. Ay nı du rum bu gün de bü tün din kar şı tı ide olo ji ve sis tem ler için ge -

çer li dir.

Ev rim ci dü şün ce son bir bu çuk asır dır, kendince ge çer li lik ka zan -

mak için bi lim sel bir kı lı ğa bü rün müş tür. 19. yüz yı lın or ta la rın da söz de

bi lim sel bir te ori ola rak öne sü rül müş an cak, sa vu nu cu la rı nın tüm gay ret -

le ri ne rağ men, bu gü ne ka dar hiç bir bi lim sel bul gu ve ya de ney ta ra fın dan

doğ ru la na ma mış tır. So nuç ta, te ori nin ken di si ne bü yük umut lar bağ la dı ğı

"bi lim" her ge çen gün te ori yi ka çı nıl maz so nu na da ha da yak laş tır mış tır.

Baş vu ru lan tüm bi lim sel yön tem ler her se fe rin de, böy le bir te ori nin

hiç bir ger çek çi yö nü nün ola ma ya ca ğı nı ka nıt la mış tır: La bo ra tu var de ney -

le ri ve ola sı lık he sap la rı, can lı lı ğı mey da na ge ti ren ami no asit le rin te sa -

düf ler le olu şa ma ya ca ğı nı ke sin bir bi çim de or ta ya koy muş tur. En kü çük

can lı bi ri mi olan hüc re ise, -ev rim ci le rin id dia et ti ği gi bi- il kel ve kont rol -

süz dün ya ko şul la rın da rast lan tı lar so nu cu oluş mak şöy le dur sun, 20.

yüz yı lın mil yon lar ca do lar lık, tek no lo ji ha ri ka sı la bo ra tu var la rın da bi le

sen tez le ne me miş tir. Ay rı ca yıl lar sü ren pa le on to lo jik ça lış ma lar da bu lu -

nan fo sil ler ara sın da, ev ri min öne sür dü ğü gi bi, can lı la rın, il kel tür ler den
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ge liş miş tür le re, ka de me ka de me ev rim leş ti ği ni gös ter me si ge re ken ara-

ge çiş form la rı na hiç bir yer de rast la na ma mış tır. 

So nuç ta ev rim ci ler, bü yük bir gay ret le ev ri me de lil top la ma ya ça lı şır -

lar ken, biz zat ken di el le riy le ev rim di ye bir şe yin ola ma ya ca ğı nı is pat la mış -

lar dır.

Bu gün kü sa vu nul du ğu şek liy le ev rim dü şün ce si ni ilk or ta ya atan ki -

şi, ama tör bir İn gi liz bi yo log olan Char les Dar win'dir. Dar win ev rim ci tez -

le ri ni 1859'da ya yın la dı ğı, "Tür le rin Kö ke ni" (The Ori gin of Spe ci es) isim li

ki ta bın da or ta ya at tı. Dar win'in bu ki ta bın da hiçbir bilimsel bulguya da-

yanmadan id dia et ti ği ne gö re, ya şa yan tüm can lı lar or tak bir kö ke ne sa -

hip ti ve do ğal se lek si yon yo luy la bir bir le rin den tü re miş ler di. Or ta ma en

iyi şe kil de uyum sağ la yan lar özel lik le ri ni ge le cek ne sil le re ak ta rı yor, böy -

le ce bu ya rar lı de ği şim ler za man la bi ri ke rek bi re yi ata la rın dan ta ma men

fark lı bir can lı ya dö nüş tü rü yor du. İn san ise, do ğal se lek si yon me ka niz -

ma sı nın en ge liş miş ürü nüy dü. Kı sa ca, bir tü rün kö ke ni baş ka bir tür dü.

Dar win'in ile ri sür dü ğü fan te zi ler özel lik le bel li si ya si ve ide olo jik

gö rüş le re sa hip çev re ler de bü yük rağ bet gör dü. Te ori ol duk ça po pü ler ol -

muş tu. Çün kü o de vir de ki mev cut bil gi dü ze yi Dar win'in ha ya li se nar yo -

la rı nın ger çek dı şı ol du ğu nu gös ter mek için he nüz ye ter li de ğil di. Öy le ki

Dar win'in, var sa yım la rı nı öne sür dü ğü

dö nem de ge ne tik, mik ro bi yo lo ji, bi yo -

kim ya gi bi bi lim dal la rı nın da ha hiç bi ri

or ta da yok tu. Sö zü nü et ti ği miz bu bi lim -

ler Dar win'in tez le rin den da ha ön ce keş -

fe dil miş ol say dı, Dar win, te ori si nin ta ma -

men bi lim dı şı ol du ğu nu gö re cek ve böy -

le an lam sız bir id di a or ta ya ata ma ya cak -

tı. Zi ra tür le ri be lir le yen bil gi ler gen ler de

mev cut tu ve do ğal se lek si yo nun gen ler de

de ği şik lik ler mey da na ge ti re rek ye ni tür -

ler tü ret me si müm kün de ğil di.

Char les Dar win
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Avus tur ya lı bo ta nik çi Men del 1865 yı lın da ka lı tım ka nun la rı nı keş -

fet ti. Men del'in yüz yı lın so nu na ka dar pek du yul ma yan ke şif le ri 1900'lü

yıl la rın ba şın da ge ne tik bi li mi nin or ta ya çık ma sıy la önem ka zan dı. Yi ne

ay nı yıl lar da gen ler ve kro mo zom la rın ya pı sı keş fe dil di. 1950'li yıl lar da

ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü nün keş fi ise te ori yi bü yük bir kri -

ze sok tu. Çün kü DNA'da ki dev bil gi nin kay na ğı, rast ge le olu şum lar la

açık la na maz dı.

Bu tür bi lim sel ge liş me le rin ya nı sı ra, yıl lar ca sü ren ka zı lar da, il kel

tür le rin ka de me ka de me ge li şe rek ev rim leş tik le ri ni gös ter me si ge re ken

ara-ge çiş form la rı da bir tür lü bu lu na ma mış tı. 

Bü tün bu ge liş me le rin, bi lim dı şı ol du ğu or ta ya çı kan Dar win'in te -

ori si ni ta ri hin toz lu raf la rı na kal dır ma sı ge re kir di. An cak bel li çev re ler ıs -

rar la te ori yi re viz yo na sok ma ya, ye ni le me ye ve her ne şe kil de olur sa ol -

sun bi lim sel plat for ma oturt ma ya ça lış tı lar. Bü tün bu ça ba lar, te ori nin ar -

dın da bi lim sel kay gı lar dan zi ya de ide olo jik bir ta kım he def le rin ol du ğu -

nu gös ter me si açı sın dan ol duk ça an lam lıy dı.

Bu ge liş me ler üze ri ne, git tik çe aç ma za gi ren te ori nin her ne pa ha sı -

na olur sa ol sun ayak ta tu tul ma sı ge rek ti ği ne ina nan ba zı çev re ler va kit

kay bet me den ye ni bir mo del uy dur du lar. Bu ye ni mo de lin adı neo-Dar -

wi nizm idi. Bu na gö re, can lı la rın gen le rin de ki mu tas yon de ni len ufak de -

ği şik lik ler le tür ler ev rim le şi yor ve do ğal se lek si yon yön te mi ile güç lü

olan lar ha yat ta ka lı yor du. An cak, can lı la rın mey da na gel me si için, ufak

de ği şim le rin yet me di ği, ay rı ca neo-Dar wi niz min ile ri sür dü ğü me ka niz -

ma la rın ge çer siz li ği an la şı lın ca ev rim ci ler ye ni mo del ara yış la rı nı sür dür -

dü ler. Ve 'sıç ra ma lı ev rim' adı nı ver dik le ri ye ni bir id dia or ta ya ata rak

hiç bir bi lim sel ve man tık sal da ya na ğı ol ma yan bir mo del ile ri sür dü ler.

Bu na gö re can lı la r bir den bi re, hiç bir ara ge çiş for mu ol ma dan bir baş ka

tü re dö nüş üyor lar dı. Baş ka bir de yiş le o gü ne ka dar hiç bir ev rim sel

"ata"la rı ol ma yan tür ler bir an da mey da na ge li yor du. As lın da bu ya ra tı lı -

şın ta ri fiy di, an cak ev rim ci le rin bu nu ka bul et me ye ya naş ma la rı müm kün

de ğil di. Bu ger çe ği, akı lal maz se nar yo lar la giz le me ye ça lı şı yor lar dı. Ör -

ne ğin ta rih te ki ilk ku şun -na sıl ol du ğu açık la na maz bir bi çim de- bir sü -
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rün gen yu mur ta sın dan or ta ya çık mış ola bi le ce ği söy le ni yor du. Ay nı te -

ori ye gö re, eto bur ka ra hay van la rı, ge çir dik le ri ani ve kap sam lı bir de ği -

şik lik le bir den bi re dev ba li na la ra dö nüş müş ola bi lir ler di. 

Bi li nen tüm ge ne tik, bi yo fi zik ve bi yo kim ya ku ral la rı na ay kı rı olan

bu id di alar, an cak kur ba ğa la rın prens le re dö nüş tü ğü nü an la tan ço cuk

ma sal la rı ka dar bi lim sel di. Ama neo-Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği kriz

kar şı sın da sı kın tı ya dü şen ba zı ev rim ci pa le on to log lar, bun dan kaç mak

için neo-Dar wi nizm'den da ha da saç ma olan bu te ori ye sa rıl dı lar. 

Bu mo de lin tek he de fi, neo-Dar wi nist mo de lin açık la ma ya dı ğı fo sil

boş luk la rı nı açık la mak tı. An cak fo sil boş luk la rı nı "kuş la rın sü rün gen yu -

mur ta la rın dan ani den çık tık la rı nı" öne sü re rek ya da ben ze ri id di alar la

açık la ma ya kalk mak baş lı ba şı na akıl dı şı dır. Çün kü bir tü rün bir baş ka

tü re ev rim leş me si için, ge ne tik bil gi sin de çok bü yük oran da ve fay da lı bir

de ği şik lik ge re kir. Oy sa hiç bir mu tas yon ge ne tik bil gi yi ge liş tir mez, ona

ye ni bir bil gi ek le mez. Mu tas yon lar sa de ce ge ne tik bil gi nin ek sil me si ne

ve bo zul ma sı na yol açar lar. Sıç ra ma lı ev rim sa vu nu cu la rı nın ha yal et tik -

le ri "gros mu tas yon lar" ise, ge ne tik bil gi de "gros" ya ni dev azal ma ve bo -

zuk luk lar oluş tu rur lar.

Sıç ra ma lı ev rim te ori si, ilk ba kış ta da an la şıl dı ğı gi bi, ge niş bir ha yal

gü cü nün ürü nüy dü. Ama bu açık ger çe ğe rağ men, ev rim sa vu nu cu la rı bu

te ori ye iti bar et mek ten çe kin me di ler. Çün kü Dar win'in ön gör dü ğü ev rim

mo de li nin, fo sil bul gu la rı ile bir tür lü is pat la na ma ma sı on la rı bu na zor lu -

yor du. Dar win, tür le rin ya vaş ya vaş de ğiş tik le ri ni öne sür müş tü. Bu ise,

ta rih te ya rı kuş-ya rı sü rün gen, ya rı ba lık-ya rı sü rün gen gi bi ucu be var lık -

la rın ya şa mış ol ma sı nı ge rek ti ri yor du. An cak ev rim ci le rin tüm araş tır ma -

la rı na ve bu lu nan yüz bin ler ce fo si le rağ men, bu tür "ara-ge çiş for mla -

rı"nın tek bir ta ne si ne bi le rast la na ma dı. 

Ev rim ci ler, sıç ra ma lı ev rim mo de li ne, bu bü yük fo sil fi yas ko su nu

ört bas ede bil mek umu duy la el at tı lar. An cak baş ta da vur gu la dı ğı mız gi -

bi bu nun bir fan te zi ol du ğu son de re ce açık tı ve çok kı sa sü re de ken di si -

ni tü ket ti. Sıç ra ma lı ev rim mo de li, hiç bir za man tu tar lı bir mo del ola rak

öne sü rül me di, ama ka de me li ev rim mo de li ne uy ma dı ğı açık ça bel li olan

du rum lar da bir ka çış yo lu ola rak kul la nıl dı. Gü nü müz de ev rim ci ler, can -
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lı lar da ki he men hep si kompleks ya pı la ra sa hip olan -göz, ka nat, ak ci ğer,

be yin, vs. gi bi- or gan la rın ka de me li ev rim mo de li ni çok açık bi çim de ya -

lan la dı ğı nı gör dük le rin den, bu nok ta lar da sıç ra ma lı ev rim mo de li nin fan -

tas tik izah la rı na sı ğın mak zo run da ka lır lar. 

EVRİM TEORİSİNİ DOĞRULAYAN 

TEK BİR FOSİL YOKTUR

Ev rim te ori si, bir tü rün bir baş ka tü re dö nüş me si nin mil yon lar ca yıl -

lık bir za man di li mi içe ri sin de ya vaş ve aşa ma lı ola rak ger çek leş ti ği ni

söy ler. Bu id di anın man tık sal so nu cu ise, bu ge çiş dö ne mi sı ra sın da "ara-

ge çiş for mu" adı ve ri len ucu be can lı la rın ya şa mış ol ma sı nı ge rek ti rir. Ev -

rim ci ler, tüm can lı la rın ka de me li ola rak bir bir le rin den tü re dik le ri ni id dia

et tik le ri için de, bu ara-ge çiş form la rı nın tür le ri nin ve sa yı la rı nın mil yon -

lar ca ol ma sı ge re kir. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar ya şa mış lar sa, fo sil ka yıt la rın da bun la -

rın ka lın tı la rı na da rast lan ma sı ge re kir. Çün kü bu te ze gö re, ara ge çiş

form la rı nın sa yı sı nın, bu gün bil di ği miz hay van tür le rin den bi le faz la ol -

ma sı ve dün ya nın dört bir ya nı nda fo sil leş miş ola rak bu lun ma sı ge rek -

mek te dir.

Ni te kim Dar win'den bu ya na yo ğun bir şe kil de hep bu fo sil ler aran -

dı, fa kat ev rim ci ler için so nuç acı ve ri ci bir ha yal kı rık lı ğıy dı. Bu dün ya -

da hiç bir yer de -ne bir kı ta da, ne de bir ok ya nu sun de rin lik le rin de- tek

hüc re li or ga niz ma lar la komp leks omur ga sız lar ara sın da ki her han gi bir

ara ge çiş for mu na rast la na ma dı.

As lın da Dar win de bu ara ge çiş form la rı nın yok lu ğu nun far kın day dı.

Fa kat yi ne de en bü yük bek len ti si ara nan ara ge çiş form la rı nın ge le cek te

bu lun ma sıy dı. An cak bu ümit li bek le yi şi ne rağ men, te ori si nin en bü yük

aç ma zı nın bu ko nu ol du ğu nu gö rü yor du. Bu yüz den, şöy le yaz mış tı: 

Eğer ger çek ten tür ler öbür tür ler den ya vaş ge liş me ler le tü re miş se, ne den sa -

yı sız ara ge çiş for mu na rast la mı yo ruz? Ne den bü tün do ğa bir kar ma şa ha -

lin de de ğil de, tam ola rak ta nım lan mış ve yer li ye rin de? Sa yı sız ara ge çiş

for mu ol ma lı, fa kat ni çin yer yü zü nün sa yı la ma ya cak ka dar çok kat ma nın da
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gö mü lü ola rak bu la mı yo ruz... Ni çin her je olo jik ya pı ve her ta ba ka böy le

bağ lan tı lar la do lu de ğil? Je olo ji iyi de re ce len di ril miş bir sü reç or ta ya çı kar -

ma mak ta dır ve bel ki de bu be nim te ori me kar şı ile ri sü rü le cek en bü yük iti -

raz ola cak tır.55

Dar win en di şe len mek te hak lıy dı. Çün kü ev rim ci le rin tüm ümit le ri -

ne ve ça ba la rı na rağ men, ne Dar win za ma nın da ne de Dar win'den bu ya -

na dün ya nın hiç bir ye rin de —ne bir kı ta da ne de bir ok ya nu sun de rin lik -

le rin de— bu ara-ge çiş form la rı na rast la na ma dı. Ün lü İn gi liz pa le on to log

(fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy -

le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler ya

da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la rız; ka de -

me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz.56

Fo sil ka yıt la rın da ki bu boş luk lar, ye te rin ce fo sil bu lu na ma dı ğı ve

bir gün ara nan fo sil le rin ele ge çe ce ği gi bi bir avun tuy la da açık la na maz.

Bir baş ka ev rim ci pa le on to log T. N. Ge or ge, bu nun ne de ni ni şöy le açık la -

mak ta dır:

Fo sil ka yıt la rı nın (ev rim sel) za yıf lı ğı nı or ta dan kal dı ra cak bir açık la ma yap -

mak ar tık müm kün de ğil dir. Çün kü eli miz de ki fo sil ka yıt la rı son de re ce de

zen gin dir ve ye ni ke şif ler le ye ni tür le rin bu lun ma sı im kan sız gö zük mek te -

dir... Her tür lü keş fe rağ men fo sil ka yıt la rı ha la (tür ler ara sı) boş luk lar dan

oluş ma ya de vam et mek te dir.57

Bugüne kadar yapılan kazılarda 100 milyondan fazla fosil elde edil-

miştir. Bu fosillerin hepsi, tam ve kusursuz canlılara aittir. 100 milyon fo-

sil içerisinde, canlı türlerinin aşama aşama birbirlerinden türeyerek mey-

dana geldiklerini, yani evrimleştiklerini gösteren bir tane bile fosil bulun-

mamaktadır. 100 milyondan fazla fosil Yaratılış’ın tartışmasız bir gerçek

olduğunu gözler önüne sererken, evrimin bilim dışı bir masal olduğunu

da bir kez daha ispatlamaktadır.
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YER YÜ ZÜN DE HA YAT ANİ DEN TÜM 

ÇE ŞİT Lİ Lİ ĞİY LE OR TA YA ÇIK MIŞ TIR

Yer yü zü ta ba ka la rı ve fo sil ka yıt la rı in ce len di ğin de, can lı ha ya tı nın

bir den bi re or ta ya çık tı ğı gö rü lür. Can lı ya ra tık la rın fo sil le ri ne rast la nı lan

en de rin yer yü zü ta ba ka sı, 530-520 mil yon yıl ya şın da ol du ğu he sap la nan

"Kamb ri yen" ta ba ka dır.

Kamb ri yen dev ri ne ait ta ba ka lar da bu lu nan can lı lar, hiç bir ev rim sel

ata la rı ol mak sı zın bir den bi re fo sil ka yıt la rın da be li rir ler. Komp leks ya ra -

tık lar dan mey da na ge len ge niş bir can lı mo za iği şa şır tı cı bir bi çim de ani -

den or ta ya çık mış tır. Bu yüz den je olo jik li te ra tür de bu mu ci ze vi olay,

"Kamb ri yen Pat la ma sı" ola rak anı lır.

Bu ta ba ka da ki can lı la rın ço ğun da, göz gi bi son de re ce ge liş miş or -

gan lar ya da so lun gaç sis te mi, kan do la şı mı gi bi yük sek or ga ni zas yo na

sa hip or ga niz ma lar da gö rü len sis tem ler bu lu nur. Fo sil ka yıt la rın da bu

can lı la rın ata la rı nın ol du ğu na da ir her han gi bir işa re te rast la nıl maz. Earth

Sol da, 320 mil yon yıl lık ha mam bö ce ği 
fo si li, sağda ise, 360 mil yon yıl lık Tri lo bit
fo si li gö rül mek te dir.
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Sci en ces der gi si nin edi tö rü Ric hard Mo nes tarsky, can lı ya ra tık la rın bir -

den bi re or ta ya çı kış la rı nı şöy le an la tır:

Bu gün gör mek te ol du ğu muz ol duk ça komp leks hay van form la rı ani den or -

ta ya çık mış lar dır. Bu an, Kamb ri yen Dev rin tam ba şı na rast lar ki de niz le rin

ve yer yü zü nün ilk komp leks ya ra tık lar la dol ma sı bu ev rim sel pat la may la

baş la mış tır. Gü nü müz de dün ya nın her ya nı na ya yıl mış olan hay van fi lum -

la rı (ta kım la rı) er ken Kamb ri yen De vir'de za ten var dır  ve yi ne bu gün ol du -

ğu gi bi bir bir le rin den çok fark lı dır lar.58

Dün ya nın na sıl olup da böy le bir den bi re bin ler ce hay van çe şi diy le

do lup taş tı ğı so ru su na ce vap bu la ma yan ev rim ci kay nak lar, Kamb ri yen

Dev ri'nin ön ce si ne, için de ha ya tın baş lan gı cı nın oluş tu ğu ve "bi lin me ye -

nin ger çek leş ti ği" 20 mil yon yıl lık ha ya li bir dö nem ko yar lar. Bu dö nem

"ev rim sel boş luk" ola rak ad lan dı rı lır. An cak bu gü ne ka dar hiç kim se, bu

ev rim sel boş lu ğun ne ol du ğu nu açık la ya ma mış tır.

Ev ri min Sözde De lil le ri 
Ge çer siz Çık tı...

410 mil yon yıl lık Co ela canth ba lı ğı fo si -
li (üstte). Ev rim ci ler bu ba lı ğın su dan
ka ra ya ge çişi ni is pat la yan bir ara form
ol du ğu nu öne sür dü ler. An cak son 50
yıl için de, çeşit li de niz ler de 40'tan faz la
ör ne ği ele ge çi ri len bu can lı nın ha len
yaşa yan ku sur suz bir ba lık ol du ğu or -
ta ya çık tı. Di no zor lar dan ev rim leş ti ği
ve kuş la rın ata sı ol du ğu öne sü rü len
135 mil yon yıl lık Arc ha eop teryx fo si li
(yan da). Fo sil üze rin de yapılan araş tır -
malar, bunun soyu tüken miş uçucu bir
kuş ol duğunu or taya çıkar dı. 
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1984 yı lın da, Çin'in Yun nan böl ge si nin gü ney bö lü mün de ki Cheng

ji ang'da, bü yük mik tar lar da komp leks omur ga sız keş fe dil di. Bun la rın

ara sın da bu lu nan ve şu an soy la rı nın tü ken di ği bi li nen tri lo bit ler en azın -

dan bu gün  va r o lan omur ga sız lar ka dar komp leks ya pı lıy dı lar.

İs veç li ev rim ci pa le on to lo jist Ste fan Bengt son, bu du ru mu şöy le açık -

lı yor:

Eğer can lı lık ta ri hin de her han gi bir olay, in sa nın ya ra tı lı şı mi ti ne ben ze ti le -

cek se, o da çok hüc re li or ga niz ma la rın eko lo ji de ve ev rim de baş ak tör ha li -

ne gel dik le ri ok ya nus ya şa mın da ki ani fark lı laş ma dö ne mi dir. Dar win'i şa -

şır tan -ve utan dı ran- bu olay bi zi de ha la şa şırt mak ta dır.59

Evet, gerçekten de bu kompleks canlıların hiçbir ataya veya geçiş for-

muna sahip olmadan aniden ortaya çıkışları bugün de evrimciler için ol-

dukça şaşırtıcı ve can sıkıcıdır, tıpkı 150 yıl önce Darwin için olduğu gibi.

Çünkü evrimciler 150 yıl sonra bile bu esrara bir çözüm bulabilmek ko-

nusunda Darwin'den daha öteye gidebilmiş değillerdir.

Gö rül dü ğü gi bi fo sil ka yıt la rı, can lı la rın ev ri min id dia et ti ği gi bi il -

kel den ge liş mi şe doğ ru bir sü reç iz le di ği ni de ğil, bir an da ve en mü kem -

mel hal de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ara form la rın yok lu ğu, sa -

de ce Kamb ri yen dö ne mi ne ait bir du rum de ğil dir. Ev rim ci le rin id dia et -

tik le ri ve omur ga sız lar-ba lık lar-am fi bi yen ler-sü rün gen ler-kuş lar-me me -

li ler sı ra sın da iler le yen ev rim şe ma sı nı doğ ru la ya cak tek bir ara form bi -

le şim di ye ka dar bu lu na ma mış tır. Her can lı tü rü, fo sil ka yıt la rın da ani -

den ve bu gün kü ek sik siz şek liy le be lir mek te dir. 

Bir baş ka de yiş le, can lı lar ev rim le oluş ma mış, ya ra tıl mış lar dır.

EV RİM SAH TE KAR LIK LA RI

Çi zim ler de ki Al dat ma ca lar

Ev rim te ori si ne de lil ara yan la rın en çok baş vur duk la rı kay nak fo sil

ka yıt la rı dır. Dik kat li ve ta raf sız ola rak in ce len di ğin de bu fo sil ka yıt la rı -

nın, ev rim ci le rin id di ala rı nın ak si ne ev rim te ori si ni des tek le dik le ri de ğil,

çü rüt tük le ri gö rü lür. An cak fo sil le rin ge nel ola rak ev rim ci ler ta ra fın dan

çar pı tı la rak yo rum lan ma la rı ve ka mu oyu na da ta raf lı bir şe kil de yan sı tıl -
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ma la rı se be biy le bir çok ki şi fo sil ka yıt la rı nın ger çek ten ev rim te ori si ni

des tek le di ği ni dü şün mek te dir.

Fo sil ka yıt la rın da ki ba zı bul gu la rın her tür lü yo ru ma açık ol ma sı ev -

rim ci le rin en çok iş le ri ne ge len nok ta dır. Bu lu nan fo sil ler ço ğu za man

sağ lık lı bir teş his te bu lu nu la bil me si için ye ter siz dir. Bun lar ek sik ve da -

ğıl mış ke mik par ça la rın dan olu şur. Bu se bep le, el de ki ve ri le ri çar pıt mak

ve bun la rı is te ni len doğ rul tu da mal ze me yap mak çok ko lay dır. Ni te kim

ev rim ci ler ta ra fın dan fo sil ka lın tı la rı na da ya nı la rak ya pı lan re konst rük si -

yon lar (çi zim ya da ma ket ler) ta ma men spe kü la tif ola rak ev rim sel tez le ri

doğ ru la ya cak bi çim de ya pı lır. İn san lar gör sel yol dan da ha ko lay et ki len -

dik le ri için amaç on la rı, ha yal gü cüy le re konst rük si yo nu ya pıl mış ya ra tık -

la rın geç miş te ger çek ten ya şa dı ğı na inan dı ra bil mek tir. 

Ev rim ci araş tır ma cı lar, ço ğu kez yal nız ca bir diş ve ya bir çe ne ke mi -

ği par ça sı ya da ufak bir kol ke mi ğin den yo la çı ka rak in san ben ze ri ha ya -

li ya ra tık lar çi zer ve bu nu san sas yo nel bir bi çim de in san ev ri mi nin bir hal -

Us ta ca çi zil miş bu ya rı in san
ya rı may mun var lık lar la ki -
tap lar da ve ya yın or gan la rın -
da sü rek li karşı laşan ka mu -
oyu, in sa nın, may mun ben -
ze ri bir var lı ğın ev rim leş me -
siy le var ol du ğu na ik na ola -
bil mek te dir. Oy sa bu çi zim -
le rin her bi ri ta ma men bi rer
sah te kar lık ürü nü dür.

HHAAYYAA
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ka sı ola rak ka mu oyu na su nar lar. Bu çi zim ler ço ğu in sa nın zih nin de va r o -

lan hayali "il kel in san lar" ima jı nın oluş ma sın da bü yük rol oy na mış tır.

Ke mik ka lın tı la rı na da ya nı la rak ya pı lan bu ça lış ma lar la sa de ce el de -

ki ob je nin çok ge nel özel lik le ri or ta ya çı ka rı la bi lir. Oy sa asıl be lir le yi ci ay -

rın tı lar za man için de ko lay ca yok olan yu mu şak do ku lar dır. Bu se bep le

yu mu şak do ku la rın spe kü la tif ola rak yo rum lan ma sıy la, re konst rük si yo -

nu ya pan ki şi nin ha yal gü cü nün sı nır la rı için de her şey müm kün dür. Har -

vard Üni ver si te si'nden Earnst A. Ho oton bu du ru mu şöy le açık lar:

Yu mu şak kı sım la rın tek rar in şa sı çok risk li bir gi ri şim dir. Du dak lar, göz ler,

ku lak lar ve bu run gi bi or gan la rın alt la rın da ki ke mik le hiç bir bağ lan tı la rı

yok tur. Ör ne ğin bir Ne an dert hal ka fa ta sı nı ay nı yo rum la bir may mu na ve -

ya bir fi lo zo fa ben ze te bi lir si niz. Es ki in san la rın ka lın tı la rı na da ya na rak ya -

pı lan can lan dır ma lar he men he men hiç bir bi lim sel de ğe re sa hip de ğil ler dir

ve top lu mu yön len dir mek ama cıy la kul la nı lır lar... Bu se bep le re konst rük si -

yon la ra faz la gü ve nil me me li dir.60

Sah te Fo sil Üret me Ça lış ma la rı

Ev rim te ori si ne fo sil ka yıt la rın da hiç bir ge çer li de lil bu la ma yan ba zı

ev rim ci ler, so nun da ken di de lil le ri ni ken di le ri üret me yo lu na git ti ler. Ev -

rim sah te kar lık la rı adı al tın da an sik lo pe di le re bi le ge çen bu ça lış ma lar,

ev rim te ori si nin zor la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan bir ide olo ji ve ha yat fel -

se fe si ol du ğu nun en gü zel ka nı tı dır. Bu sah te kar lık la rın en ün lü le ri şun -

lar dır:

Pilt down Ada mı Sah te kar lı ğı

Ama tör bir pa le on to log olan

Char les Daw son, 1912 yı lın da, İn gil -

te re'de Pilt down ya kın la rın da ki bir

çu kur da, bir çe ne ke mi ği ve bir ka fa -

ta sı par ça sı bul du ğu id di asıy la or ta ya

çık tı. Çe ne ke mi ği may mun çe ne si ne

ben ze me si ne rağ men, diş ler ve ka fa - Sahte fosil: Piltdown Adamı
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ta sı in sa nın ki le re ben zi yor du. Bu ör nek le re "Pilt down Ada mı" adı ve ril di,

500 bin yıl lık bir ta rih bi çil di ve çe şit li mü ze ler de in san ev ri mi ne ke sin bir

de lil ola rak ser gi len di. 40 yı lı aş kın bir sü re, üze ri ne bir çok bi lim sel ma -

ka le ler ya zıl dı, yo rum lar ve çi zim ler ya pıl dı, in sa nın ev ri mi ne önem li bir

de lil ola rak su nul du. 

An cak 1949 yı lın da fo si li bir kez da ha in ce le yen uz man lar, bu nun ya -

pay bir fo sil ol du ğu nu, in san ka fa ta sı na bir oran gu tan çe ne si mon te edil -

me siy le üre til di ği ni bul du lar.

Flor me to du na da ya nı la rak ya pı lan araş tır ma lar, ka fa ta sı nın an cak

bir kaç bin yıl lık ol du ğu nu or ta ya çı kar dı. Oran gu ta na ait çe ne ke mi ğin de -

ki diş le rin ise su ni ola rak aşın dı rıl dı ğı, fo sil le rin ya nın da bu lu nan il kel

araç la rın, çe lik alet ler le yon tul muş adi bi rer tak lit ol du ğu an la şıl dı. Oak -

ley, Clark ve We iner'in yap tık la rı de tay lı ana liz ler le bu sah te kar lık 1953

yı lın da ke sin ola rak or ta ya çı ka rıl dı. Ka fa ta sı 500 yıl ya şın da bir in sa na,

çe ne ke mi ği de ye ni öl müş bir may mu na ait ti. Diş ler, in sa na ait ol du ğu iz -

Üst te ki re sim tek bir diş par ça sı na da ya nı la rak ya pıl mış ve Il lust ra ted Lon don News
der gi si nin 24 Ha zi ran 1922 ta rih li sa yı sın da ya yın lan mış tı. An cak bu dişin may mun
ben ze ri bir ya ra tı ğa ve ya bir in sa na de ğil de so yu tü ken miş bir do mu za ait ol du ğu -
nun an laşıl ma sı, ev rim ci le ri bü yük ha yal kı rık lı ğı na uğ rat tı.
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le ni mi ni ver mek için son ra dan özel ola rak ek len miş ve sı ra lan mış, ek lem

yer le ri de tör pü len miş ti. Da ha son ra da bü tün par ça lar, es ki gö rün me le ri

için po tas yum dik ro mat ile le ke len di ril miş ti. Bu le ke ler, ke mik ler asi de

ba tı rıl dı ğın da kay bo lu yor du. Sah te kar lı ğı or ta ya çı ka ran ekip ten Le Gros

Clark bu du rum kar şı sın da şaş kın lı ğı nı giz le ye mi yor du:

Diş ler üze rin de yıp ran ma iz le ni mi ni ver mek için, ya pay ola rak oy nan mış

ol du ğu o ka dar açık ki, na sıl olur da bu iz ler dik kat ten kaç mış ola bi lir?61

Neb ras ka Ada mı Sah te kar lı ğı

1922'de, Ame ri kan Do ğa Ta rih Mü ze si mü dü rü Henry Fa ir fi eld Os -

born, Ba tı Neb ras ka'da ki Yı lan De re si ya kın la rın da, Pli eo cen Dö ne mi'ne

ait bir azı di şi fo si li bul du ğu nu açık la dı. Bu diş, id di aya gö re, in san ve

may mun la rın or tak özel lik le ri ni ta şı mak tay dı. Çok de rin bi lim sel tar tış -

ma lar baş la tıl mış tı, ba zı la rı bu di şi Pit he canth ro pus erec tus ola rak yo -

rum lu yor lar, ba zı la rı ise bu nun in sa na da ha ya kın ol du ğu nu söy lü yor lar -

dı. Bü yük tar tış ma lar ya ra tan bu fo si le "Neb ras ka ada mı" adı ve ril di. "Bi -

lim sel" la tin ce is mi de he men ta kıl dı: "Hes pe ro pit he cus Ha rold co oki".

Bir çok oto ri te Os born'u des tek le di. Bu tek di şe da ya nı la rak Neb ras -

ka ada mı nın ka fa ta sı ve vü cu du nun re konst rük si yon re sim le ri çi zil di.

Hat ta da ha da ile ri gi di le rek ai le ce re sim le ri ya yın lan dı. 

An cak 1927'de is ke le tin öbür par ça la rı da bu lun du. Bu lu nan ye ni

par ça la ra gö re bu diş ne may mu na ne de in sa na ait ti. Di şin, Prost hen nops

isim li ya ba ni Ame ri kan do mu zu nun so yu tü ken miş bir cin si ne ait ol du -

ğu an la şıl dı.

İNSANLARLA MAYMUNLAR 

ORTAK ATADAN GELMEMİŞTİR

Ev rim te ori si nin bilim dışı id di ası na gö re in san lar ve gü nü müz may -

mun la rı or tak ata la ra sa hip tir ler. Bu il kel ya ra tık lar za man la ev rim le şe rek

bir kıs mı gü nü müz may mun la rı nı, ev ri min di ğer bir ko lu nu iz le yen bir

baş ka grup da gü nü müz in san la rı nı oluş tur muş tur.

May mun lar la in san la rın söz de ilk or tak ata la rı na ev rim ci ler, "Gü ney
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Af ri ka may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler.

Ger çek te so yu tü ken miş es ki bir may mun tü rün den baş ka bir şey ol ma yan

Aust ra lo pit he cus la rın çe şit li tür le ri bu lu nur. Bun la rın ba zı la rı iri ya pı lı,

ba zı la rı da ha kü çük, da ha na rin ya pı lı can lı lar dır.

İn san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da ev rim ci ler, "ho mo" ya ni in -

san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra -

lo pit he cus lar dan da ha ge liş miş, gü nü müz in sa nın dan çok faz la far kı ol -

ma yan can lı lar dır. Bu tü rün ev ri mi nin en son aşa ma sın da ise, ho mo sa pi -

ens sa pi ens, ya ni gü nü müz mo dern in sa nı nın oluş tu ğu öne sü rü lür.

İşin as lı ise şöy le dir: Ev rim ci le rin or ta ya at tık la rı bu ha ya li se nar yo -

da Aust ra lo pit he cus is mi ni ver dik le ri can lı lar soy la rı tü ken miş ger çek

may mun lar, ho mo se ri sin de ki can lı lar ise es ki ta rih ler de ya şa mış bu gün

ise nes li tü ken miş ırk la ra men sup in san lar dır. Ev rim ci ler bir "in san ev ri -

mi" şe ma sı oluş tu ra bil mek için çe şit li may mun ve in san fo sil le ri ni bü yük -

lük le ri ne gö re ard ar da diz miş ler dir. Oy sa bi lim sel ger çek ler, bu fo sil le rin

ke sin lik le bir ev rim sü re ci ni gös ter me di ği ni ve in sa nın ata la rı ola rak gös -

te ri len bu can lı la rın bir kıs mı nın ger çek may mun, bir kıs mı nın da ger çek

in san  ol duk la rı nı gös ter miş tir.

Şim di ha ya li in san ev ri mi şe ma sı nın ilk ba sa ma ğı nı oluş tu ran Aust -

ra lo pit he cus la rı in ce le ye lim.

Aust ra lo pit he cus lar: Nes li Tü ken miş May mun lar

Ev rim ci le rin id di ası, Aust ra lo pit he cus la rın gü nü müz in san la rı nın en

il kel ata sı ol duk la rı dır. Bun lar yüz ve ka fa ya pı la rı bu gün kü may mun la -

ra ben ze yen, be yin ha cim le ri ise gü nü müz may mun la rın kin den da ha kü -

çük olan es ki bir tür dür. An cak ev rim ci le rin id di ala rı na gö re bu ya ra tık -

la rın in san la rın ata sı ol ma sı nı sağ la yan çok önem li bir özel lik le ri bu lu nur;

iki ayak lı ol ma la rı.

May mun lar la in san la rın ha re ket şek li ta ma men fark lı dır. İn san lar,

ger çek an lam da iki ayak la rıy la dik ha re ket eden ye ga ne can lı lar dır. Di ğer

ba zı hay van lar ise iki ayak lı ola rak sı nır lı bir ha re ket ka bi li ye ti ne sa hip -

tir ler ve so nuç ta eğik bir is ke le te sa hip tir ler.

Ev rim ci le re gö re, Aust ra lo pit he cus isim li bu can lı lar, iki ayak la rı
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üze rin de in san lar gi bi dik ola rak yü rü ye me se ler de eğik yü rü me ye te ne -

ği ne sa hip ti ler. İş te bu sı nır lı iki ayak lı yü rü yüş ha re ke ti bi le ev rim ci le ri

bu can lı la rın in sa nın ata sı ol duk la rı yö nün de ce sa ret len dir me ye yet miş ti.

Oy sa ev rim ci le rin, Aust ra lo pit he cus la rın iki ayak lı ol duk la rı na da ir

id di ala rı nı çü rü ten ilk de lil, yi ne ev rim araş tır ma cı la rı nın ken di le rin den

gel di. Aust ra lo pit he cus la rın fo sil le ri üze rin de ya pı lan de tay lı in ce le me,

ev rim ci ler ta ra fın dan bi le, bun la rın "faz la" may mu na ben ze di ği nin ka bu -

lü ne yol aç mış tı. 1970'li yıl la rın or ta la rın da Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze -

rin de de tay lı ana to mik araş tır ma lar ya pan ev rim ci Char les E. Ox nard,

Aust ra lo pit he cus la rın is ke let ya pı la rı nı gü nü müz oran gu tan la rın ki ne

ben ze ti yor du:

Aust ra lo pit he ci nes le rin omuz, pel vis, bi lek, ayak, dir sek ve el ler gi bi ana to -

mik böl ge le ri üze rin de ya pıl mış bir çok kar şı laş tır ma lı ana to mik araş tır ma

mev cut tur. Bü tün bun lar şu nu söy lü yor: Bu fo sil le rin mo dern in sa na olan

ya kın lı ğı ger çek ol ma ya bi lir. Bü tün fo sil par ça la rı hem in san dan hem de

şem pan ze ve go ril ler den fark lı dır. Aust ra lo pit he ci nes ler grup ola rak in ce -

len di ğin de ken di le ri ne has bir tür oran gu ta na ben zer lik gös te rir ler.62

An cak ev rim ci ler için esas utanç kay na ğı, Aust ra lo pit he cus la rın id -

dia edil di ği gi bi iki ayak lı ve eğik ola rak yü rü ye me ye cek le ri nin an la şıl -

mış ol ma sı ol du. İki ayak lı an cak eğik ola rak yü rü dü ğü id dia edi len Aus-

t ra lo pit he cus'un böy le bir ya pı ya sa hip ol ma sı fi zik sel ola rak son de re ce

ve rim siz ola cak tı ve oran tı sız ola rak yük sek bir ener ji ge rek tir mek tey di.

Ni te kim, 1996 yı lın da bil gi sa yar uz ma nı Ro bin Cromp ton, yap tı ğı araş tır -

ma lar da bu çe şit bir "kar ma" yü rü yü şün im kan sız ol du ğu nu gös ter di.

Cromp ton'un var dı ğı so nuç şuy du: Bir can lı ya tam dik, ya da tam dört

aya ğı üze rin de yü rü ye bil ir. Bu iki si nin ara sı bir yü rü yüş bi çi mi, ener ji

kul la nı mı nın aşı rı de re ce de art ma sı ne de niy le müm kün ol a maz. Böy le ce

Aust ra lo pit he cus la rın id dia edil di ği gi bi hem eğik hem de iki aya ğı üze -

rin de yü rü ye me ye ce ği or ta ya çık mış ol du.

Aust ra lo pit he cus la rın iki ayak lı ol ma dık la rı na da ir bel ki de en

önem li ça lış ma yı ise 1994 yı lın da fo sil leş miş can lı lar üze rin de iki ayak lı -

lık araş tır ma la rı ya pan İn gil te re Li ver po ol Üni ver si te si, İn san Ana to mi si

ve Hüc re Bi yo lo ji si Bö lü mü'nde gö rev li araş tır ma cı ana to mist Fred Spo or
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ve eki bi yap tı lar. Ku lak sal yan go zun da ki bi linç siz den ge me ka niz ma sın -

dan yo la çı ka rak araş tır ma lar ya pan bi lim adam la rı Aust ra lo pit he cus la rın

ke sin lik le iki ayak lı ol ma dık la rı nı bul du lar. Böy le ce Aust ra lo pit he cus la -

rın in san ben ze ri ol duk la rı na da ir id di anın so nu gel miş ol du.

Ho mo Se ri si: Ger çek İn san Irk la rı

Ha ya li in san ev ri mi nin bir son ra ki ba sa ma ğı ise "ho mo" ya ni in san

se ri si dir. Bu se ri de ki can lı lar gü nü müz in sa nın dan çok fark lı ol ma yan sa -

de ce ırk sal ba zı fark lı lık la rı bu lu nan in san lar dır. Ev rim ci ler bu fark lı lık la -

rı abart ma ya ça lı şa rak söz ko nu su in san la rı gü nü müz in sa nı nın bir "ır kı"

ola rak de ğil, ay rı bir "tür"ü ola rak yo rum la mış lar dır. Oy sa bi raz dan da

gö re ce ği miz gi bi ho mo se ri sin de ki in san la rın tü mü as lın da nor mal bi rer

in san ır kın dan baş ka bir şey de ğil dir.

Ev rim ci le rin ha ya li şe ma sı na gö re ho mo tü rü nün ken di için de ki ha -

ya li ev ri mi şöy le dir: Ön ce ho mo erec tus, son ra ar ka ik ho mo sa pi ens ve ne -

an der tal in sa nı, son ra da cro-mag non ada mı ve gü nü müz in sa nı olu şur.

Ho mo se ri sin de ki yu ka rı da say mış ol du ğu muz "tür"le rin hep si, her

ne ka dar ev rim ci ler ak si ni id dia et se ler de ger çek in san lar dan baş ka bir -

şey de ğil dir ler. Ön ce lik le ev rim ci le rin en il kel tür say dık la rı ho mo erec -

tus'u in ce le ye lim.

Ho mo erec tus'un "il kel" bir tür ol ma dı ğı nı gös te ren en et ki le yi ci de -

lil, en es ki ho mo erec tus ka lın tı la rın dan olan "Tur ka na Ço cu ğu" fo si li dir.

Tur ka na ço cu ğu fo si li nin sa hi bi nin 12 ya şın da bir ço cuk ol du ğu ve bü yü -

dü ğü za man 1.83 bo yun da ola ca ğı tah min edil mek te dir. Bu fo si lin sa hi bi -

nin dik is ke let ya pı sı gü nü müz in sa nın dan fark sız dır! Uzun ve in ce olan

is ke let ya pı sı, gü nü müz de tro pik böl ge ler de ya şa mak ta olan in san la rın

is ke let ya pı sıy la ta ma men uyuş mak ta dır. Bu fo sil, ho mo erec tus'un gü nü -

müz in sa nı nın bir ır kı ol du ğu nun en önem li de lil le rin den dir. Ev rim ci pa -

le ant ro po log Ric hard Le akey ho mo erec tus ve gü nü müz in sa nı nı şöy le

ka rı şı laş tı rır:

Her han gi bir ki şi fark lı lık la rı far ke de bi lir: Ka fa ta sı nın bi çi mi, yü zün açı sı,

kaş çı kın tı sı nın ka ba lı ğı vs. An cak bu fark lı lık lar bu gün de ği şik coğ raf ya lar -

da ya şa mak ta olan in san ırk la rı nın bir bir le ri ara sın da ki fark lı lık lar dan da ha
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faz la de ğil dir. Böy le bir var yas yon top lu luk lar bir bir le rin den uzun za man

ara lık la rın da ay rı tu tul duk la rı za man or ta ya çı kar.63

Ya ni Le akey şu nu söy le mek te dir ki ho mo erec tus ve bi zim ara mız -

da ki fark, ör ne ğin zen ci ler le es ki mo lar ara sın da ki fark lı lık lar dan faz la de -

ğil dir. Ho mo erec tus'un bu ka fa ta sı özel lik le ri, bes len me bi çi mi, ge ne tik

göç, di ğer in san ırk la rıy la bel li bir sü re kay naş ma ma gi bi olay la rın so nu -

cun da or ta ya çık mış tır.

Ho mo erec tus'un "il kel" bir tür ol ma dı ğı nın bir baş ka güç lü ka nı tı

bun la rın 27 bin yıl lık ve hat ta 13 bin yıl lık fo sil le ri nin bu lun muş ol ma sı -

dır. Bi lim dün ya sın da bü yük yan kı lar uyan dı ran ve -bi lim sel bir der gi ol -

ma yan- Ti me'da bi le ya yın la nan bir ma ka le ye gö re Ja va ada sın da ya şı nın

27 bin yıl lık ol du ğu be lir le nen ho mo erec tus fo sil le ri bu lun muş tur. Avus -

tu ral ya'da Kow Ba tak lı ğı'nda ise 13 bin yıl lık ho mo sa pi ens-ho mo erec tus

özel lik le ri ta şı yan ba zı fo sil ler bu lun muş tur. Bü tün bu fo sil ler, ho mo erec -

tus'un gü nü mü ze ol duk ça ya kın ta rih le re ka dar ya şa mı nı sür dür müş ol -

du ğu nu ve bun la rın bil di ği miz in sa nın ta ri he gö mül müş bir ır kın dan baş -

ka bir şey ol ma dık la rı nı gös ter mek te dir. 

Ar ka ik Ho mo Sa pi ens ve Ne an der tal Ada mı

Ar ka ik ho mo sa pi ens, ha ya li ev rim şe ma sı nın gü nü müz in sa nın dan

bir ön ce ki ba sa ma ğı nı oluş tu rur. As lın da bu in san lar hak kın da ev rim ci ler

açı sın dan söy le ne cek bir şey yok tur, zi ra bun lar gü nü müz in sa nın dan an -

cak çok kü çük fark lı lık lar la ay rı lır lar. Hat ta ba zı araş tır ma cı lar, bu tü rün

tem sil ci le ri nin gü nü müz de ha la ya şa mak ta ol duk la rı nı söy le ye rek Avus -

tu ral ya lı Abo ri jin yer li le ri ni ör nek gös te rir ler. Abo ri jin yer li le ri de ay nı bu

tür gi bi ka lın kaş çı kın tı la rı na, içe ri doğ ru eğik bir çe ne ya pı sı na ve bi raz

da ha kü çük bir be yin hac mi ne sa hip tir ler. Ay rı ca çok ya kın bir geç miş te

Ma ca ris tan'da ve İtal ya'nın ba zı köy le rin de bu in san la rın ya şa mış ol duk -

la rı na da ir cid di bul gu lar ele ge çi ril miş tir.

Ev rim ci ler ar ka ik ho mo sa pi ens tü rü ne en önem li ör nek ola rak Hol -

lan da'nın Ne an der va di sin de bu lu nan ve Ne an der tal ada mı adı ve ri len

in san fo sil le ri ni gös te rir ler. Za ten gü nü müz de bir çok araş tır ma cı, Ne an -
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der tal in sa nı nı gü nü müz in sa nı nın bir alt tü rü ola rak ta nım la ya rak "ho mo

sa pi ens ne an der ta len sis" de mek te dir. Bu ır kın gü nü müz in sa nıy la be ra -

ber, ay nı an da ve ay nı coğ raf ya da ya şa dı ğı ke sin dir. Bul gu lar, Ne an der -

tal le rin ölü le ri ni göm dük le ri ni, çe şit li mü zik alet le ri yap tık la rı nı ve ay nı

dö nem de ya şa mış ho mo sa pi ens sa pi ens ler le be ra ber ge liş miş bir kül tü rü

pay laş tık la rı nı açık ça gös ter mek te dir. Ne an dert hal fo sil le ri nin ta ma men

mo dern olan ka fa tas la rı ve is ke let ya pı la rı da her han gi bir spe kü las yo na

açık de ğil dir. Bu ko nu da cid di bir oto ri te sa yı lan New Me xi co Üni ver si te -

si'nden Erik Trin ka us şöy le ya zar:

Ne an dert hal ka lın tı la rı ve mo dern in san ke mik le ri ara sın da ya pı lan ay rın tı -

lı kar şı laş tır ma lar, şu nu gös ter mek te dir ki Ne an dert hal le rin ana to mi sin de,

ya da ha re ket, alet kul la nı mı, ze ka se vi ye si ve ya ko nuş ma ka bi li ye ti gi bi

özel lik le rin de mo dern in san lar dan aşa ğı sa yı la bi le cek hiç bir şey yok tur.64

Bun la ra ek ola rak Ne an der tal le rin gü nü müz in sa nı na gö re ba zı üs -

tün lük le ri bu lun mak ta dır. Ne an der tal le rin be yin ha cim le ri gü nü müz in -

sa nın kin den da ha bü yük tür ve bun lar vü cut ola rak da ha sağ lam ya pı lı ve

kas gü cü ola rak biz ler den çok da ha güç lü dür ler. Yi ne Trin ka us şöy le der:

"Ne an dert hal le rin ken di ne öz gü ya pı sı, göv de ve uzuv ke mik le ri nin ge -

nel ola rak abar tı lı bi çim de ya pı lı ol ma sı dır. Bü tün iyi ko run muş ke mik ler,

mo dern in san lar ta ra fın dan en der ola rak sa hip olu na bi le cek bir gü ce işa -

ret edi yor. Da ha sı bu özel lik sa de ce ye tiş kin er kek ler de de ğil, ye tiş kin ka -

dın lar da, yaş lı lar da ve hat ta ço cuk lar da bi le gö rü le bi li yor"

Kı sa ca sı Ne an der tal ler, sa de ce za man la asi mi le ol muş öz gün bir in -

san ır kı dır. 

Tüm bun lar, ev rim ci le rin çiz dik le ri "in sa nın ev ri mi" se nar yo su nun

da ta ma men bir ha yal ürü nü ol du ğu nu, in san la rın her za man in san, may -

mun la rın da her za man may mun ol duk la rı nı gös ter mek te dir. 

CAN LI LIK TE SA DÜF LER LE OLUŞ AMAZ

Evrim teorisi canlılığın, ilkel dünya koşullarında rastlantılar sonucu

meydana gelen bir hücreyle başladığını ileri sürer. Ancak 21. yüzyıla gi-

rerken bile pek çok yönden özellikleri tam olarak anlaşılmamış olan hüc-
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renin varlığını doğa şartlarına ve tesadüflere bağlamanın nasıl bir akılsız-

lık olduğunu göstermek için hücrenin yapısını basit benzetmelerle tarif

etmeye çalışalım:

Bir can lı hüc re si, bü tün ça lış ma sis tem le ri, ha ber leş me si, ula şı mı ve

yö ne ti miy le bü yük bir şe hir le ben zer bir kar ma şık lık de re ce si ne sa hip tir:

Hüc re nin sar fet ti ği ener ji yi üre ten sant ral ler; ya şam için zo run lu olan en -

zim ve hor mon la rı üre ten fab ri ka lar; üre ti le cek bü tün ürün ler le il gi li bil -

gi le rin ka yıt lı bu lun du ğu bir bil gi ban ka sı; bir böl ge den di ğe ri ne ham -

mad de le ri ve ürün le ri nak le den komp leks ta şı ma sis tem le ri, bo ru hat la rı;

dı şar dan ge len ham mad de le ri işe ya ra ya cak par ça la ra ay rış tı ran ge liş miş

la bo ra tu var ve ra fi ne ri ler; hüc re nin içi ne alı na cak ve ya dı şı na gön de ri le -

cek mal ze me le rin gi riş-çı kış kont rol le ri ni ya pan uz man laş mış hüc re za rı

pro te in le ri bu kompleks ya pı nın yal nız ca bir bö lü mü nü oluş tu rur lar.

İş te ya pı sı ve içer di ği me ka niz ma lar la bu de re ce komp leks bir var lık

olan hüc re nin de ğil il kel dün ya şart la rın da oluş ma sı, gü nü mü zün en ile -

ri tek no lo ji ye sa hip la bo ra tu var la rın da bi le ya pay ola rak sen tez len me si

müm kün ol ma mış tır. Hüc re nin ya pı ta şı olan ami no asit ler den ve bun la rın

oluş tur du ğu pro te in ler den yo la çı ka rak de ğil hüc re, mi to kond ri, ri bo -

zom, vs. gi bi hüc re nin tek bir or ga ne li bi le oluş tu ru la maz. Do la yı sıy la ev -

ri min te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et ti ği ilk hüc re yal nız ca bir ha yal gü cü

ve fan te zi ürü nü ola rak kal mış tır.

Pro te in ler Te sa dü fe Mey dan Oku yor

Hüc re yi şim di lik bir ke na ra bı ra ka lım. Çün kü de ğil hüc re nin, hüc re -

yi oluş tu ran bin ler ce çe şit kompleks pro te in mo le kül le rin den bir ta ne si -

nin bi le do ğal şart lar da oluş ma sı ih ti mal dı şı dır.

Pro te in ler, bel li sa yı da ve çe şit te ki ami no asit le rin özel bir sı ray la di -

zil me le rin den olu şan dev mo le kül ler dir. Bu mo le kül ler can lı hüc re le ri nin

ya pı taş la rı nı oluş tu rur lar. En ba sit le ri yak la şık 50 ami no asit ten olu şan

pro te in le rin bin ler ce ami no asit ten olu şan çe şit le ri de var dır. Can lı hüc re le -

rin de bu lu nan ve her bi ri nin özel bir gö re vi olan pro te in le rin ya pı la rın da -

ki tek bir ami no asi tin bi le ek sil me si ve ya ye ri nin de ğiş me si ya da zin ci re

faz la dan bir ami no asit ek len me si o pro te ini işe ya ra maz bir mo le kül yı ğı -
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nı ha li ne ge ti rir. Da ha ami no asit le rin "te sa dü fen oluş tuk la rı" id di ası na bi -

le ge çer li bir ka nıt ya da açık la ma ge tir mek ten aciz olan mo le kü ler ev rim

te ori si, pro te in le rin olu şu mu nok ta sın da ta ma men aç ma za gir mek te dir.

Pro te in le rin fonk si yo nel ya pı sı nın hiç bir şe kil de te sa dü fen mey da na

ge le me ye ce ği, her ke sin an la ya bi le ce ği ba sit ola sı lık he sap la rıy la bi le ra -

hat lık la gö rü le bi lir.

Ör ne ğin, bi le şi min de 288 ami no asit bu lu nan ve 12 fark lı ami no asit

tü rün den olu şan or ta la ma bü yük lük te ki bir pro te in mo le kü lü nün içer di -

ği ami no asit ler 10300 fark lı bi çim de di zi le bi lir. An cak bu di zi lim ler den yal -

nız ca "1" ta ne si bu söz ko nu su pro te ini oluş tu rur. Ge ri ye ka lan tüm di zi -

lim ler hiç bir işe ya ra ma yan, hat ta ki mi za man can lı lar için za rar lı bi le ola -

bi le cek an lam sız ami no asit zin cir le ri dir. Di ğer bir de yiş le yu ka rı da ör nek

ver di ği miz pro te in mo le kü lün den yal nız ca bir te ki nin te sa dü fen mey da -

na gel me ih ti ma li "10300'de 1" ih ti mal dir. Bu, 1'in ya nı na 300 adet sı fı rın

gel me siy le olu şan "ast ro no mik" sa yı da "1" ih ti mal ise pra tik te ger çek leş -

me si im kan sız bir ih ti mal dir. Da ha sı, 288 ami no asit lik bir pro te in, can lı la -

rın ya pı sın da bu lu nan di ğer 1000'ler ce ami no asit lik dev pro te in ler le kı -

yas lan dı ğın da ol duk ça mü te va zi bir ya pı sa yı la bi lir. Ay nı ih ti mal he sap -

la rı nı bu dev mo le kül le re uy gu la dı ğı mız da ise bu "im kan sız" ke li me si nin

bi le ye ter siz kal dı ğı nı gö rü rü rüz.

Bir ta ne si nin bi le te sa dü fen oluş ma sı im kan sız olan bu pro te in ler den

or ta la ma bir mil yon ta ne si nin te sa dü fen uy gun bir şe kil de bi ra ra ya ge lip

ek sik siz bir in san hüc re si ni mey da na ge tir me si ise, mil yar lar ca kez da ha

im kan sız dır. Kal dı ki bir hüc re hiç bir za man için bir pro te in yı ğı nın dan

iba ret de ğil dir. Hüc re nin için de, pro te in le rin ya nı sı ra nük le ik asit ler, kar -

bon hid rat lar, li pit ler, vi ta min ler, elekt ro lit ler gi bi baş ka bir çok kim ya sal

mad de ge rek ya pı ge rek se iş lev ba kı mın dan bel li bir oran, uyum ve ta sa -

rım çer çe ve sin de ye ra lır lar. Her bi ri de bir çok fark lı or ga ne lin için de ya -

pı ta şı ve ya yar dım cı mo le kül ola rak gö rev ya par lar.

Gö rül dü ğü gi bi ev rim, ye ga ne "açık la ma sı" olan te sa düf te ori siy le,

de ğil hüc re, hüc re de ki mil yon lar ca pro te in den tek bi ri nin olu şu mu nu bi -

le izah et mek ten aciz dir.

Tür ki ye'de, ev rim ci dü şün ce nin ön de ge len oto ri te le rin den olan
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Prof. Dr. Ali De mir soy da, Ka lı tım ve Ev rim isim li ki ta bın da, can lı lık için

en ge rek li en zim ler den bi ri si olan Si tok rom-C'nin te sa dü fen oluş ma ola -

sı lı ğı nı şöy le ifa de et mek te dir:

Özün de bir Si tok rom-C'nin di zi li şi ni oluş tur mak için ola sı lık sı fır de ne cek

ka dar az dır. Ya ni can lı lık eğer bel li bir di zi li mi ge rek ti ri yor sa, bu tüm ev -

ren de bir de fa olu şa cak ka dar az bir ola sı lı ğa sa hip tir de ni le bi lir. Ya da olu -

şu mun da bi zim ta nım la ya ma ya ca ğı mız do ğa üs tü güç ler gö rev yap mış tır.

Bu so nun cu su nu ka bul et mek bi lim sel ama ca uy gun de ğil dir. O za man bi -

rin ci var sa yı mı ir de le mek ge re kir.65

De mir soy, üst te ki sa tır la rı nın ar dın dan, "bi lim sel ama ca da ha uy -

gun" ol du ğu için ka bul et ti ği bu ola sı lı ğın ne den li ger çek dı şı ol du ğu nu

şöy le iti raf eder:

... Si tok rom-C'nin be lir li ami no asit di zi li mi ni sağ la mak, bir may mu nun dak -

ti lo da hiç yan lış yap ma dan in san lık ta ri hi ni yaz ma ola sı lı ğı ka dar az dır

may mu nun rast ge le tuş la ra bas tı ğı nı ka bul ede rek.66

Can lı lar da bu lu nan bir pro te in mo le kü lü nün mey da na gel me si için

yal nız ca uy gun ami no asit le rin uy gun sı ra da di zil me le ri ye ter li de ğil dir.

Bu nun ya nı sı ra, pro te in le rin ya pı sın da bu lu nan 20 çe şit ami no asit ten her -

bi ri nin de yal nız ca sol-el li ol ma sı ge rek li dir. Kim ya sal ola rak ay nı ami no -

asi tin hem sağ-el li hem de sol-el li ol mak üze re iki fark lı tü rü var dır. Bun -

la rın ara la rın da ki fark, üç bo yut lu ya pı la rı nın bir bi riy le zıt yön lü ol ma -

sın dan kay nak la nır. Ay nı in sa nın, sağ ve sol el le ri ara sın da ki fark lı lık gi -

bi... Do ğa da her iki cins ami no asit eşit mik tar da bu lun mak ta ve her iki

grup tan ami no asit de bir bir le riy le mü kem mel bir şe kil de bir leş me ya pa -

bil mek te dir. An cak ya pı lan araş tır ma lar çok il ginç bir ger çe ği or ta ya çı -

kar mış tır: Can lı la rın ya pı sın da bu lu nan pro te in ler yal nız ca sol-el li ami no -

asit ler den oluş mak ta dır ve pro te inin ya pı sı na ka tı la cak tek bir sağ-el li

ami no asit bi le o pro te ini işe ya ra maz ha le ge tir mek te dir. 

Bir an için ev rim ci le rin de di ği gi bi can lı lı ğın te sa düf ler le oluş tu ğu nu

var sa ya lım! Bu du rum da yi ne te sa düf ler le oluş muş ol ma sı ge re ken ami -

no asit ler den do ğa da sağ ve sol-el li ol mak üze re eşit mik tar lar da bu lu na -

cak tı. Pro te in le rin na sıl olup da bun la rın için den yal nız ca sol-el li le ri ni

ayık la dık la rı ve na sıl ara la rı na hiç bir sağ-el li ami no asi tin ka rış ma dı ğı ev -
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rim ci le rin hiç bir açık la ma ge ti re me dik le ri ko nu lar dan bi ri si ola rak kal dı.

Bu du rum ev ri min gö zü ka pa lı bir sa vu nu cu su olan Bri tan ni ca Bi lim An -

sik lo pe di si'nde şöy le ifa de edi lir:

Yer yü zün de ki tüm can lı or ga niz ma lar da ki ami no asit le rin tü mü, pro te in ler

gi bi kar ma şık po li mer le rin ya pı blok la rı, ay nı asi met ri ti pin de dir. Ade ta ta -

ma men sol-el li dir ler. Bu, bir ba kı ma, mil yon lar ca kez ha va ya atı lan bir pa -

ra nın hep tu ra gel me si ne, hiç ya zı gel me me si ne ben zer. Mo le kül le rin na sıl

sol-el li ya da sağ-el li ol du ğu ta ma men kav ra nı la maz. Bu se çim an la şıl maz

bir bi çim de, yer yü zü üze rin de ki ya şa mın kay na ğı na bağ lı dır.67 

Bir pro te inin mey da na ge le bil me si için, ge rek li ami no asit çe şit le ri -

nin, ge re ken sa yı ve sı ra la ma da ve ge re ken üç bo yut lu ya pı da di zil me le -

ri yet mez. Bu nun için ay nı za man da, bir den faz la ko la sa hip ami no asit

mo le kül le ri nin yal nız ca be lir li kol la rıy la bir bir le ri ne bağ lan ma la rı ge rek -

mek te dir. Bu şe kil de ya pı lan bir ba ğa, "pep tid ba ğı" adı ve ri lir. Pro te in ler,

yal nız ca ve yal nız ca "pep tid" bağ la rıy la bağ lan mış ami no asit ler den mey -

da na ge lir ler. 

Ya pı lan araş tır ma lar ami no asit le rin ken di ara la rın da ki rast ge le bir -

leş me le ri nin en faz la % 50'si nin pep tid ba ğı ile ol du ğu nu, ge ri ka la nı nın

ise pro te in ler de bu lun ma yan fark lı bağ lar la bağ lan dık la rı nı or ta ya koy -

muş tur. Do la yı sıy la ay nen bir pro te ini oluş tu ra cak ami no asit le rin yal nız -

ca sol-el li ler ara sın dan se çil me le ri nin zo run lu lu ğu gi bi, her ami no asi tin

de ken din den ön ce ki ve son ra ki ile yal nız ca ve yal nız ca pep tid ba ğı ile

bağ lan mış ol ma sı ge rek li li ği ni de ay rı ca he sa ba kat mak şart tır. Çün kü,

do ğal şart lar da sağ-el li ami no asit le ri özel ola rak bir ke na ra ayı ra cak ve

her ami no asi tin bir di ğe riy le pep tid ba ğı yap ma sı için ba şın da du ra cak

bir kont rol me ka niz ma sı el bet te ki yok tur.

Bu du rum da, ör ne ğin, 500 ami no asit li or ta la ma bir pro te in mo le kü -

lü nün uy gun çe şit ve sı ra la ma da di zil me le ri ih ti ma li nin ya nı sı ra, içer di ği

ami no asit le rin hep si nin yal nız ca sol-el li ol ma sı ve bu ami no asit le rin her -

bi ri nin de yal nız ca pep tid ba ğı kur ma sı ih ti mal le ri ni de he sa ba kat tı ğı mız

da ula şa ca ğı mız top lam ih ti ma li şöy le el de ede riz:

- Uy gun di zil me ih ti ma li = 1/20500 = 1/10650

- Sol-el li lik ih ti ma li = 1/2500 = 1/10150
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- Pep tid ba ğı ih ti ma li = 1/2499 = 1/10150

TOP LAM = 1/10950 ya ni 10950 de "1" ih ti mal

Gö rül dü ğü gi bi 500 ami no asit lik bir pro te in mo le kü lü nün mey da na

gel me ola sı lı ğı, 1'in ya nı na 950 sı fı rın gel me siy le olu şan ve ak lın kav ra ma

sı nır la rı nın çok öte sin de olan ast ro no mik bir sa yı da, "1" ih ti mal dir. Bu

yal nız ca ka ğıt üs tün de ki bir ih ti mal dir. Pra tik te ise, böy le bir ih ti ma lin

ger çek leş me şan sı "0"dır. Ma te ma tik te de 1050'nin öte sin de ki bir sa yı is ta -

tik sel ola rak ger çek leş me ih ti ma li "0" olan bir sa yı dır. 

500 ami no asit lik bir pro te in mo le kü lü nün te sa dü fen oluş ma im kan -

sız lı ğı bu bo yut la ra va rır ken, is ter se niz zih ni ni zi im kan sız lı ğın da ha ile ri

bo yut la rıy la bi raz da ha zor la ya lım: ha ya ti bir pro te in olan "He mog lo bin"

mo le kü lün de üst te ki ör nek pro te in den da ha faz la, 574 ami no asit bu lu nur.

Şim di sı kı du run! Vü cu du nuz da ki mil yar lar ca kır mı zı kan hüc re le rin den

10950 =
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

500 ami no asit li or ta la ma bir pro te in mo le kü lü nün uy gun çeşit ve sı ra la ma da di -
zil me le ri ih ti ma li nin ya nı sı ra, içer di ği ami no asit le rin hep si nin yal nız ca sol-el li ol -
ma sı ve bu ami no asit le rin her  bi ri nin de yal nız ca pep tid ba ğı kur ma sı ih ti ma li
10950'de "1" ih ti mal dir. 1'in ya nı na 950 sı fı rın gel me siy le oluşan bu sa yı yı yu ka rı -
da ki gi bi de ya za bi li riz. 
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yal nız ca bir ta ne sin de ise, tam "280.000.000" (280 mil yon) He mog lo bin

mo le kü lü bu lu nur. Oy sa bı ra kın bir kır mı zı kan hüc re si ni, onun tek bir

pro te ini nin da hi de ne me-ya nıl ma yön te miy le mey da na ge le bil me si için

dün ya nın var sa yı lan öm rü yet me mek te dir. Bü tün bun lar dan or ta ya çı kan

so nuç, ev ri min da ha tek bir pro te inin oluş ma sı aşa ma sın da için den çı kıl -

ma sı im kan sız bir aç ma za gir di ği dir.

Canlılığın Ortaya Çıkışı Evrimle Açıklanamaz

Tüm bu ger çek ler kar şı sın da ta raf lı ve ka sıt lı bir ka yıt sız lık gös te ren

ev rim ci ler ola ya man tık lı bir açık la ma ge ti re me ye cek le ri ni bil dik le rin den,

her za man ol du ğu gi bi göz  bo ya ma yön tem le ri ni sür dür me ye ve ge liş tir -

me ye ko yul du lar.

Can lı lı ğın na sıl olup da can sız mad de ler den olu şa bil di ği so ru nu na

söz de ev rim ci bir açık la ma ge tir miş ola bil mek ama cıy la bir ta kım la bo ra -

tu var de ney le ri yap tı lar. Bun la rın ara sın da ev rim ci le rin en çok iti bar et -

tik le ri de ney, 1953 yı lın da Ame ri ka lı araş tır ma cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan

ya pı lan ve Mil ler De ne yi ya da Urey-Mil ler De ne yi ola rak ad lan dı rı lan

de ney dir.

Stan ley Mil ler ami no asit le rin te sa dü fen olu şa bi le cek le ri ni is pat la -

mak ama cıy la, il kel dün ya nın olu şu mun da va rol du ğu nu tah min et ti ği

-an cak da ha son ra la rı ger çek çi ol ma dı ğı an la şı la cak olan- bir at mos fer or -

ta mı nı la bo ra tu arın da kur du ve ça lış ma la rı na baş la dı. De ne yin de il kel at -

mos fer ola rak kul lan dı ğı ka rı şım amon yak, me tan, hid ro jen ve su bu ha -

rın dan olu şu yor du.

Mil ler, me tan, amon yak, su bu ha rı ve hid ro je nin do ğal şart lar al tın -

da bir bir le riy le re ak si yo na gi re me ye cek le ri ni bi li yor du. Bun la rı bir bir le -

riy le re ak si yo na sok mak için dı şar dan ener ji tak vi ye si yap mak ge rek ti ği -

nin de far kın day dı. Bu ne den le bu ener ji nin il kel at mos fer or ta mın da yıl -

dı rım lar dan kay nak lan mış ola bi le ce ği ni öne sür dü. Bu var sa yı ma da ya -

na rak da, yap tı ğı de ney le rin de ya pay bir elekt rik de şarj kay na ğı kul lan dı.

Mil ler bu gaz ka rı şı mı nı bir haf ta bo yun ca 100°C ısı da kay nat tı, öte

yan dan da bu sı cak or ta ma elekt rik akı mı ver di. Haf ta nın so nun da Mil ler,
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ka va no zun di bin de bu lu nan ka rı şım da ki kim ya sal la rı ölç tü ve pro te in le -

rin ya pı taş la rı nı oluş tu ran 20 çe şit ami no asit ten üçü nün sen tez len di ği ni

göz le di.

De ney, ev rim ci ler ara sın da bü yük bir se vinç ya rat tı ve çok bü yük bir

ba şa rıy mış gi bi lan se edil di. Bu de ne yin ken di te ori le ri ni ke sin lik le doğ -

ru la dı ğı na ina nan ev rim ci ler, bun dan al dık la rı ce sa ret le he men se nar yo

üret me işi ne gi riş ti ler. Mil ler söz de, ami no asit le rin ken di ken di le ri ne olu -

şa bi le cek le ri ni is pat la mış tı. Bu na da ya na rak, son ra ki aşa ma lar da he men

kur gu lan dı. Çi zi len se nar yo ya gö re, il kel at mos fer de mey da na ge len ami -

no asit ler, da ha son ra rast lan tı lar so nu cu uy gun di zi lim ler de bir leş miş ve

pro te in le ri oluş tur muş lar dı. Te sa düf ese ri mey da na ge len bu pro te in le rin

ba zı la rı da, ken di le ri ni, "her na sıl sa" bir şe kil de oluş muş hüc re za rı ben -

ze ri ya pı la rın içi ne yer leş ti re rek il kel hüc re yi mey da na ge tir miş ler di.

Hüc re ler de za man la yan ya na ge lip bir le şe rek can lı or ga niz ma la rı oluş -

tur muş lar dı. Se nar yo nun en bü yük da ya na ğı ise Mil ler'ın de ne yiy di.

Oy sa Mil ler de ne yi ge çer siz li ği pek çok nok ta dan ka nıt lan mış bir

göz bo ya ma dan baş ka bir şey de ğil di.

Mil ler De ne yi'nin Ge çer siz li ği

Ne re dey se el li ya şı na gi ren bu de ney, bir çok yön den ge çer siz li ği ka -

nıt lan dı ğı hal de, bu gün ha la can lı lı ğın söz de ken di li ğin den olu şu mu hak -

kın da ki en bü yük ka nıt ola rak ev rim ci li te ra tür de ki ye ri ni ko rur. Oy sa

Mil ler de ne yi ön yar gı lı ve tek ta raf lı ev rim ci man tı ğıy la de ğil de ger çek çi

bir göz le de ğer len di ril di ğin de, du ru mun ev rim ci ler açı sın dan hiç de o ka -

dar umut lan dı rı cı ol ma dı ğı gö rü lür. Çün kü he de fi ni, il kel dün ya ko şul la -

rın da ami no asit le rin ken di ken di le ri ne olu şa bi le cek le ri ni ka nıt la mak ola -

rak gös te ren de ney, bir çok yön den bu he def le tu tar sız lık gös ter mek te dir.

Bun lar şun lar dır:

• Mil ler de ne yin de, "so ğuk tu zak" (cold trap) isim li bir me ka niz ma

kul la na rak ami no asit le ri oluş tuk la rı an da or tam dan izo le et miş ti. Çün kü

ak si tak dir de, ami no asit le ri oluş tu ran or ta mın ko şul la rı, bu mo le kül le ri

oluş ma la rın dan he men son ra im ha eder di. 
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Hal bu ki ult ra vi yo le, yıl dı rım lar, çe şit li kim ya sal lar, yük sek ok si jen

mik ta rı vs. gi bi un sur la rı içe ren il kel dün ya ko şul la rın da, bu çe şit bi linç li

dü ze nek le rin va rol du ğu nu dü şün mek bi le an lam sız dır. Bu me ka niz ma

ol ma dan, her han gi bir çe şit ami no asit el de edil se bi le bu mo le kül ler ay nı

or tam da he men par ça la na cak lar dır. 

• Mil ler'in de ne yin de can lan dır ma ya ça lış tı ğı il kel at mos fer or ta mı

ger çek çi de ğil di. Mil ler ya pay or ta mın da ol ma sı ge re ken azot ve kar bon -

di ok si di göz ar dı edi yor, bun la rın ye ri ne me tan ve amon yak kul lan ma yı

ter cih edi yor du.

Pe ki ev rim ci ler ne den il kel at mos fer de ağır lık lı ola rak me tan (CH
4
),

amon yak (NH
3
) ve su bu ha rı nın (H

2
O) bu lun du ğu ko nu sun da ıs rar et -

miş ler di? Ce vap ba sit ti: Amon yak ol ma dan, bir ami no asi din sen tez len -

me si im kan sız dı. Ke vin M. Ke an, Dis co ver der gi sin de ya yın la nan ma ka -

le de bu du ru mu şöy le an la tı yor:

Mil ler ve Urey dün ya nın es ki at mos fe ri ni me tan ve amon yak ka rış tı ra rak

kop ya et ti ler. On la ra gö re dün ya, me tal, ka ya ve bu zun ho mo jen bir ka rı şı -

mıy dı. Oy sa son ça lış ma lar da o za man lar dün ya nın çok sı cak ol du ğu ve er -

gi miş ni kel ile de mi rin ka rı şı mın dan mey da na gel di ği an la şıl mış tır. Böy le ce

o dö nem de ki kim ye vi at mos fe rin da ha çok azot (N2), kar bon di ok sit (CO2)

ve su bu ha rın dan (H2O) oluş ma sı ge re kir. Oy sa bun lar or ga nik mo le kül le -

rin oluş ma sı için amon yak ve me tan ka dar uy gun de ğil dir ler.68

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'ın ken di si de kul lan dı ğı at -

mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti.

• Mil ler'in de ne yi ni ge çer siz kı lan bir di ğer önem li nok ta da, ami no -

asit le rin oluş tu ğu öne sü rü len dö nem de, at mos fer de ami no asit le rin tü -

mü nü par ça la ya cak yo ğun luk ta ok si jen bu lun ma sıy dı. Bu mik tar da ki ok -

si jen ise ami no asit le rin oluş ma sı na ke sin ola rak en gel ola cak tı. Bu du rum,

ok si jen dik ka te alın ma dan ya pıl mış olan Mil ler de ne yi ni ta ma men ge çer -

siz kıl mak tay dı. Eğer de ney de ok si jen kul la nıl say dı me tan, kar bon di ok sit

ve su ya, amon yak ise azot ve su ya dö nü şe cek ti. 

Di ğer ta raf tan, -he nüz ozon ta ba ka sı va r ol ma dı ğın dan- çok yo ğun

mik tar lar da ki ult ra vi yo le ışın la rı na kar şı ko ru ma sız olan dün ya üze rin de

her han gi bir or ga nik mo le kü lün ya şa ma sı da im kan sız dır.
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• Mil ler de ne yi nin so nu cun da sa de ce can lı lık için ge rek li olan ami -

no asit ler el de edil me miş, bun lar dan çok da ha faz la mik tar da can lı la rın

ya pı ve fonk si yon la rı nı bo zu cu özel lik le re sa hip or ga nik asit ler de oluş -

muş tu. Ami no asit le rin, izo le edil me yip de bu kim ya sal mad de ler le ay nı

or tam da bı ra kıl ma la rı ha lin de ise, bun lar la kim ya sal re ak si yo na gi rip

par ça lan ma la rı ve fark lı bi le şik le re dö nüş me le ri ka çı nıl maz dı. Ay rı ca de -

ney so nu cun da or ta ya sağ-el li ami no asit ler de çık mış tı. Sa de ce bu ami no -

asit le rin var lı ğı, ev ri mi ken di man tı ğı için de bi le çü rü tü yor du. Çün kü

sağ-el li ami no asit ler can lı ya pı sın da kul la nı la ma yan ve pro te in le rin ya pı -

sı na ka rış tık la rın da on la rı kul la nıl maz ha le ge ti ren ami no asit ler di.

So nuç ola rak Mil ler'in de ne yin de ki ami no asit le rin oluş tu ğu or tam

can lı lık için el ve riş li de ğil, ak si ne or ta ya çı ka cak işe ya rar mo le kül le ri par -

ça la yı cı, ya kı cı bir asit ka rı şı mı ni te li ğin dey di.

As lın da bu de ney le ev rim ci ler, bir an lam da ev ri mi ken di el le riy le çü -

rüt müş ler dir. Çün kü de ney, ami no asit le rin te sa dü fen de ğil, an cak bü tün

ko şul la rı özel ola rak ayar lan mış kont rol lü bir la bo ra tu var or ta mın da, bi -

linç li mü da ha le ler so nu cun da el de edi le bi le ce ği ni göz ler önü ne ser miş tir. 

Ya ni can lı lı ğı or ta ya çı ka ran güç, bi linç siz te sa düf ler de ğil, an cak ya -

ra tı lış ola bi lir. Bu ne den le de can lı lı ğın her aşa ma sı, biz le re Al lah'ın var lı -

ğı nı ve gü cü nü ka nıt la yan bir de lil ni te li ğin de dir. 

Mu ci ze Mo le kül DNA

Can lı lı ğın kö ke ni ni rast lan tı lar la açık la ma gay re tin de ki ev rim te ori -

si hüc re nin ya pı sı nın en te me lin de ki bu mo le kül le rin var lı ğı na bi le tu tar -

lı bir izah ge ti re me miş ken ge ne tik bi li min de ki iler le me ler ve nük le ik asit -

le rin, ya ni DNA ve RNA'nın keş fi, te ori için yep ye ni çık maz lar oluş tur du.

1955 yı lın da Ja mes Wat son ve Fran cis Crick'in DNA hak kın da yap -

tık la rı ça lış ma lar, bi yo lo ji de yep ye ni bir çı ğır aç tı. Bir çok bi lim ada mı, ge -

ne tik ko nu su na yö nel di. Yıl lar sü ren araş tır ma lar so nu cun da bu gün,

DNA'nın ya pı sı bü yük öl çü de ay dın lan dı.

Bu ra da DNA'nın ya pı sı ve iş le vi hak kın da çok te mel bir kaç bil gi ver -

mek ye rin de olur: 
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Vü cut ta ki 100 tril yon hüc re -

nin her bi ri nin çe kir de ğin de bu -

lu nan DNA ad lı mo le kül, in san

vü cu du nun ek sik siz bir ya pı pla -

nı nı içe rir. Bir in sa na ait bü tün

özel lik le rin bil gi si, dış gö rü nüm -

den iç or gan la rı nın ya pı la rı na

ka dar DNA'nın için de özel bir

şif re sis te miy le ka yıt lı dır.

DNA'da ki bil gi, bu mo le kü lü

oluş tu ran dört özel mo le kü lün

di zi liş sı ra sı ile kod lan mış tır.

Nük le otid (ve ya baz) adı ve ri len

bu mo le kül ler, isim le ri nin baş

harf le ri olan A, T, G, C ile ifa de

edi lir ler. İn san lar ara sın da ki tüm

ya pı sal fark lar, bu harf le rin di zi -

liş sı ra la ma la rı ara sın da ki fark tan do ğar. Bir DNA mo le kü lün de yak la şık

ola rak 3.5 mil yar nük le otid, ya ni 3.5 mil yar harf bu lu nur.

Bir or ga na ya da bir pro te ine ait olan DNA üze rin de ki bil gi ler, gen

adı ve ri len özel bö lüm ler de yer alır. Ör ne ğin gö ze ait bil gi ler bir di zi özel

gen de, kal be ait bil gi ler bir di zi baş ka gen de bu lu nur. Hüc re de ki pro te in

üre ti mi de bu gen ler de ki bil gi ler kul la nı la rak ya pı lır. Pro te in le rin ya pı sı -

nı oluş tu ran ami no asit ler, DNA'da yer alan üç nük le oti din ar ka ar ka ya sı -

ra lan ma sıy la ifa de edil miş tir.

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken bir nok ta var dır. Bir ge ni oluş tu ran

nük le otid ler de mey da na ge le cek bir sı ra la ma ha ta sı, o ge ni ta ma men işe

ya ra maz ha le ge ti re cek tir. İn san vü cu dun da 200 bin gen bu lun du ğu dü -

şü nü lür se, bu gen le ri oluş tu ran mil yon lar ca nük le oti din doğ ru sı ra la ma -

da te sa dü fen olu şa bil me le ri nin im kan sız lı ğı da ha iyi an la şı lır. Ev rim ci bir

bi yo log olan Sa lis bury bu im kan sız lık la il gi li ola rak şun la rı söy ler:

Or ta bü yük lük te ki bir pro te in mo le kü lü, yak la şık 300 ami no asit içe rir. Bu -

nu kont rol eden DNA zin ci rin de ise, yak la şık 1000 nük le otid bu lu na cak tır.

İkili sarmal yapısıyla DNA molekülü
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Bir DNA zin ci rin de dört çe şit nük le otid bu lun du ğu ha tır la nır sa, 1000 nük -

le otid lik bir di zi, 41000 fark lı şe kil de ola bi le cek tir. Kü çük bir lo ga rit ma he -

sa bıy la bu lu nan bu ra kam ise, ak lın kav ra ma sı nı rı nın çok öte sin de dir.69

41000'de bir, "kü çük bir lo ga rit ma he sa bı" so nu cun da, 10620'de bir an la -

mı na ge lir. Bu sa yı 1'in ya nı na 620 sı fır ek len me siy le el de edi lir. 1'in ya -

nın da 12 ta ne sı fır 1 tril yo nu ifa de eder ken, 620 ta ne sı fır lı bir ra kam ger -

çek ten de kav ran ma sı müm kün ol ma yan bir sa yı dır.

Prof. Dr. Ali De mir soy da bu ko nu da şu iti ra fı yap mak zo run da ka lır:

Esa sın da bir pro te inin ve çe kir dek asi di nin (DNA-RNA) oluş ma şan sı tah -

min le rin çok öte sin de bir ola sı lık tır. Hat ta be lir li bir pro te in zin ci ri nin or ta -

ya çık ma şan sı ast ro no mik de ne cek ka dar az dır.70

Bü tün bu im kan sız lık la rın ya nı sı ra, DNA çok zor re ak si yo na gi ren

bir ya pı ya sa hip tir. Çün kü DNA, çift zin cir den oluş muş sı kı bir he le zon

şek lin de dir. Bu ba kım dan da can lı lı ğın te me li ol ma sı dü şü nü le mez.

Da ha sı, DNA, yal nız bir ta kım en zim le rin yar dı mı ile eş le ne bi lir ken,

bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek -

le şir. Her iki si de bir bi ri ne ba ğım lı ol du ğun dan, eş le me nin mey da na ge -

le bil me si için iki si nin de ay nı an da mev cut ol ma la rı ge re kir. Ya da iki sin -

den bi ri nin da ha ön ce "ya ra tıl mış" ol ma sı zo run lu dur. Ame ri ka lı mik ro -

bi yo log Ho mer Ja cob son, bu ko nu da şöy le der:

İlk can lı nın or ta ya çık tı ğı za man, üre me plan la rı nın, çev re den mad de ve en-

er ji sağ la ma nın, bü yü me sı ra sı nın ve bil gi le ri bü yü me ye çe vi re cek me ka niz -

ma la rın ta ma mı na ait emir le rin o an da bi ra ra da bu lun ma la rı ge rek mek te -

dir. Bun la rın hep si nin kom bi nas yo nu ise te sa dü fen ger çek le şe mez.71

Yu ka rı da ki ifa de ler 1955 yı lın da, ya ni Ja mes Wat son ve Fran cis Crick

ta ra fın dan DNA'nın ya pı sı nın ay dın la tıl ma sın dan iki yıl son ra ya zıl mış tı.

An cak bi lim de ki tüm ge liş me le re rağ men, bu so run ev rim ci ler için çö -

züm süz kal ma ya de vam et mek te dir. Özet le, üre me de DNA'ya du yu lan

ih ti yaç, bu üre me için ba zı pro te in le rin mev cut ol ma zo run lu lu ğu ve bu

pro te in le rin de DNA'da ki bil gi le re gö re ya pıl ma mec bu ri ye ti, ev rim ci tez -

le ri çok so mut bir bi çim de çü rüt mek te dir .

Ör ne ğin Al man bi lim adam la rı Jun ker ve Sche rer de kim ya sal ev rim

için ge rek li olan mo le kül le rin hep si nin sen te zi nin ay rı ay rı ko şul lar ge -
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rek tir di ği ni ve ku ram sal ola rak bi le el de edil me yön te mi bir bi rin den fark -

lı bir çok mad de nin bi ra ra ya gel me şan sı nın hiç ol ma dı ğı nı şöy le açık lar:

Şim di ye de ğin kim ya sal ev rim için ge rek li tüm mo le kül le rin el de edi le ce ği

bir de ney bi lin mi yor. Do la yı sı ile çe şit li mo le kül le rin de ği şik yer ler de çok

uy gun ko şul lar da üre ti lip, hid ro liz ve fo to liz gi bi za rar lı et men le re kar şı ko -

ru nup, ye ni bir re ak si yon böl ge si ne ta şın ma sı ge rek mek te dir. Bu ra da te sa -

düf ten bah se di le mez çün kü böy le bir ola yın ken di ken di ne ger çek leş me ih -

ti ma li yok tur.72

Kı sa ca sı ev rim te ori si mo le kü ler dü zey de ger çek leş ti ği id dia edi len

ev rim sel olu şum lar dan hiç bi ri ni is pat la ya bil miş de ğil dir. RNA mo le kü lü -

nün na sıl olup da ken di ne bir hüc re za rı bul du ğu, da ha son ra hüc re or ga -

nel le ri ni na sıl or ta ya çı kar dı ğı gi bi bir çok so ru ce vap sız bek le mek te dir. 

Bu ra ya ka dar an lat tık la rı mı zı kı sa ca özet ler sek, ne ami no asit ler ne

de bun lar dan mey da na ge len ve can lı la rın hüc re le ri ni oluş tu ran pro te in -

ler, "il kel at mos fer" is mi ve ri len or tam lar da hiç bir şe kil de üre ti le me miş -

ler dir. Da ha sı, pro te in le rin ina nıl maz kar ma şık lık ta ki kim ya sal ya pı la rı,

sağ-el, sol-el özel lik le ri, pep tid bağ la rı nın oluş ma sın da ki zor luk lar gi bi

fak tör ler, pro te in le rin ge le cek te de bu çe şit de ney ler de üre til me le ri nin

im kan sız ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Kal dı ki pro te in le rin te sa dü fi bir şe kil de oluş tuk la rı bir an için far ze -

dil se bi le bu hiç bir şey ifa de et mez, zi ra pro te in ler tek baş la rı na hiç bir an -

lam ifa de et mez ler. Çün kü pro te in ler ken di le ri ni ço ğal ta maz lar. An cak

DNA ve RNA mo le kül le rin de şif re len miş bil gi sa ye sin de pro te in sen te zi

ya pı la bi lir. DNA ve RNA ol ma dan bir pro te inin ço ğal tıl ma sı im kan sız dır.

DNA'da şif re li ola rak kay de dil miş 20 ay rı çe şit ami no asi din bel li bir şe -

kil de sı ra lan ma sı, vü cut ta ki her bir pro te inin ya pı sı nı be lir ler.

Oy sa, ön ce ki bö lüm ler de de açık la dı ğı mız gi bi, DNA

ve RNA'nın rast lan tı lar la mey da na gel me si ih ti mal

dı şı dır. 
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YA RA TI LIŞ GER ÇE Ğİ

Evrim teorisinin tüm alanlarda çöküşünün ardından günümüzde,

mikrobiyolojinin önemli isimleri, Yaratılış Gerçeğini kabul etmiş ve her-

şeyin Allah tarafından üstün bir yaratılışla yaratıldığını savunmaya baş-

lamışlardır. Nitekim bu, gözardı edilemeyecek bir gerçektir. Söz konusu

bilim adamlarının önde gelenlerinden Michael J. Behe, Allah'ın mutlak

varlığını kabul ettiğini ve bu gerçeği reddedenlerin içine düştükleri çık-

mazı şöyle dile getirmektedir:

Hüc re yi araş tır mak için ger çek leş ti ri len tüm ça ba lar, çok açık bir bi çim de,

ba ğı ra ba ğı ra tek bir so nuç ve ri yor du: "Di zayn!" Bu so nuç o den li be lir gin di

ki, bi lim ta ri hin de ki en önem li bu luş lar dan bi ri ola rak gö rül me liy di... Bu za -

fer, on bin ler ce in sa nın "Eu re ka" çığ lık la rıy la bu bü yük bu lu şu kut la ma la rı -

na yol aç ma lıy dı...

Ama hiç bir kut la ma ya pıl ma dı, hiç bir se vinç ifa de edil me di. Ak si ne, hüc re -

de keş fe di len kar ma şık lı ğın kar şı sın da, utan gaç bir ses siz lik ha kim ol du.

Ko nu hal ka açık bir or tam da gün de me ge ti ril di ğin de, ço ğu bi lim ada mı

bun dan ra hat sız olu yor lar. Ki şi sel di ya log lar da ise bi raz da ha ra hat lar; ço -

ğu keş fet tik le ri açık ger çe ği ka bul edi yor, ama son ra ye re ba kıp baş la rı nı

sal lı yor lar ve hiç bir şey ol ma mış gi bi dav ran ma ya de vam edi yor lar. Pe ki

ne den? Ne den bi lim dün ya sı keş fet ti ği bü yük ger çe ğe sa hip çık mı yor? Ne -

den or ta ya çı kan açık di zayn, en tel lek tü el el di ven ler le ke na rın dan tu tu lu -

yor. Çün kü bu, is ter is te mez Allah'ın var lı ğı nı ka bul et me yi çağ rış tı rı yor on -

la ra."73

Oy sa can lı lı ğı oluş tu ran den ge ler, bu ki ta bın di ğer bö lüm le rin de de

ele alın dı ğı gi bi, o den li has sas ve sa yı ola rak da o ka dar çok tur  ki, bun la -

rın "te sa dü fen" oluş tuk la rı nı ile ri sür mek, tü müy le akıl dı şı dır. Bu man -

tık sız lı ğın için den bir tür lü çı kıp kur tu la ma yan lar ne ka dar uğ ra şır lar sa

uğ raş sın lar, gök ler de ve yer de Al lah'ın var lı ğı nın de lil le ri apa çık tır ve as -

la in kar edi le mez dir. Al lah gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da ki le rin Ya ra tı -

cı sı'dır. O'nun var lı ğı nın de lil le ri tüm ka ina tı sa rıp ku şat mış tır.
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ita bın ön ce ki bö lüm le rin de, Al lah'ın var lı ğı nın açık de lil le ri ni

gör dük. Kuş ku suz bu ra da ele al dık la rı mız O'nun son suz de -

lil le ri nin sa de ce çok kü çük bir kıs mı dır. İn san her ne re ye bak -

sa, Yüce Allah'ın var lı ğı nı gös te ren işa ret ler le kar şı la şır.

Pe ki ama tüm bun la ra rağ men ne den dün ya üze rin de ha la çok sa yı -

da ate ist var dır? Da ha sı ne den bi lim adam la rı nın bir bö lü mü ha la ate ist -

tir? Bun ca açık de li le rağ men ne den Al lah'ın var lı ğı nı ka bul et me mek te

di re nir ler?

Bu sorunun cevabını araştırdığımızda, ateist insanların -ateist bilim

adamları da dahil- inançlarını şekillendiren bazı felsefi önyargılarla kar-

şılaşırız. Genel anlamda materyalizm olarak tanımlanan bu batıl felsefi

görüş, evrenin öncesiz olduğu ve kendi kendine işlediğini savunur. Yani

bu insanların bilim dışı iddialarına göre varolan mutlak güç maddedir.

Madde sözde yaratılmamıştır başıboş bir biçimde işler. Tarihte bu yalanı

savunan pek çok filozof vardır. Eski Sümer'deki putperest dinlerden, Es-

ki Yunan'daki atomcu filozoflardan, modern çağdaki diyalektik materya-

listlere kadar pek çok insan, bu fikre dayanarak Allah'ın apaçık olan var-

lığını reddetmiştir. 

Bu inkarlarının herhangi bir somut dayanağı ise yoktur. Sadece ken-

dilerini maddenin ezeli olduğu yalanına körü körüne  inandırmışlar ve

bu batıl inanca sıkı sıkıya sarılmışlardır. Aynı sapkın mantıkla evrim teo-

risini kabul etmişlerdir ve bunu da yine ısrarla korumaktadırlar. Ünlü

Amerikalı mikrobiyolog Michael Behe'nin belirttiği gibi, canlılığın tesa-
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düflerle ortaya çıkamayacak kadar kompleks olduğunu gördüklerinde

ise, sadece susar ve konuyu değiştirirler.

Bu du rum, söz ko nu su in san la rı ma ter ya liz me ve onun do ğal so nu -

cu olan ate iz me bağ la yan bir ta kım ön yar gı la rın ol du ğu nu gös te rir. Ya ni

Al lah'ın var lı ğı nı in kar eder ken bu nu, so mut bil gi le ri ta raf sız bir göz le

de ğer len di re rek de ğil, ak si ne so mut bil gi le re rağ men ya par lar. 

Da ha sı, bir de bu in kar la rı nı top lu ma be nim set me ye ça lı şır lar.

"Hİ LE Lİ DÜ ZEN" SA HİP LE Rİ

Al lah inan cı nın kar şı sın da ki pro pa gan da la rın or ga ni ze ol ma sı, on la rın

be lir li bir ta kım mer kez ler den yö ne til dik le ri an la mı na gel mek te dir. Bir baş -

ka de yiş le, top lum da, di ni inanç la rı or ta dan kal dır mak için ça ba yü rü ten

güç odak la rı var dır. Ni te kim Al lah Ku ran'da bu odak la rın var lı ğı na işa ret

et miş tir. Bir aye te gö re, ahi ret te ce hen nem le ce za lan dı rı lan bir grup in san,

dün ya da ken di le ri ni sap tır mış olan li der le ri ne şöy le ses le ne cek ler dir:

... Siz ge ce ve gün düz hi le li dü zen ler (ku rup) bi zim Al lah'ı in kar et me mi -

zi ve O'na eş ler koş ma mı zı bi ze em re di yor du nuz... (Se be Su re si, 33)

"Hi le li dü zen ler" ku ra rak in san la ra in ka rı em re den bu odak lar, ta ri -

hin her dö ne min de fark lı isim ve ya pı lar da or ta ya çık mış lar dır. An cak te -

mel özel lik le ri hep ay nı ol muş tur. Al lah Ku ran'da on la rı "... re fah tan şı -

ma ran ön de ge len ler" (Mü mi nun Su re si, 64) ya da "... kav mi nin ön de ge -

len le rin den bü yük lük tas la yan lar" (Araf Su re si, 75) ola rak ta nım la mış -

tır. Yani bu insanlar, maddi yönden güçlü olan, dahası toplumda görü-

nürde prestij sahibi olan ve bu imkanların getirdiği bir kibir ve dikbaşlı-

lık içinde yaşayan kişilerdir. Haksızlıkla ve zulümle elde ettikleri bu im-

kanlarına karşı bir tehdit olarak gördükleri dini ise kendi akıllarınca yok

etmek isterler. Bu nedenle de organize bir biçimde "hileli düzenler" kurar,

yani toplumlarını inkara sürüklemek için çaba gösterirler.  

Bu tür or ga ni ze güç le rin tek bir ta nı mı ya pı la maz. Her top lum da

fark lı isim ve şe kil le re sa hip ola bi lir ler. An cak son üç-dört yüz yı lın ta ri hi -

ne bir göz at tı ğı mız da, Ku ran'da ya pı lan ta nı ma uy gun olan ulus la ra ra sı

bir ör güt ile kar şı la şı rız: Ma son luk.
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MA SON LU ĞUN RO LÜ

Ba tı dün ya sın da doğ muş ve son ra da di ğer coğ raf ya la ra ya yıl mış

olan bu giz li ör güt, gir di ği her ül ke de din aleyh ta rı dü şün ce ve fa ali yet le -

rin kay na ğı ol muş tur. 

Her han gi bir ül ke de son bir kaç yüz yıl dır di ne kar şı ve ri len sa va şın

ta ri hi in ce len di ğin de, ma son lu ğun ka çı nıl maz ola rak bu ola yın mer ke zin -

de ol du ğu nu gö rü rüz. Özel lik le Av ru pa ta ri hin de bu nu göz lem le mek son

de re ce ko lay dır. Bu ne den le dir ki, Ka to lik dün ya sı nın li de ri Pa pa XI II.

Leo, 1884 ta rih li ün lü Hu ma num Ge nus ad lı fer ma nın da ma son lu ğu he def

al mış ve ör gü tün amaç la rı nı şöy le açık la mış tır:

"Za ma nı mız da Ma son luk isim li, çok yay gın ve kuv vet li bir ör gü te sa hip bir

der ne ğin des te ği ve yar dı mıy la, ka ran lık kuv vet le re ta pan lar ola ğa nüs tü bir

gay ret için de bir leş miş du rum da lar. Bun lar ar tık ni yet le ri ni giz le me ih ti ya -

cı duy ma dan Al lah'ın Yük sek Var lı ğı ile mü ca de le et mek te dir ler... Ma son -

la rın is tek le ri ve bü tün ça ba la rı ay nı ama ca yö nel mek te dir: Di nin ge re ği

olan her tür lü sos yal ve in sa ni di sip li ni ta ma men yık mak ve ye ri ne pren sip -

le ri ni na tü ra lizm den alan ve ken di fi kir le ri ne gö re şe kil len miş ye ni ku ral la -

rı oturt mak".74 

Pa pa'nın 19. yüz yı lın son la rın da yap tı ğı bu teş his ol duk ça ye rin de -

dir. Çağ daş ma son me tin le ri ne bak tı ğı mız da da, ör gü tün di ni inanç la rı

top lum dan sil me yi ken di si ne amaç edin di ği ni gö rü rüz. Bir Türk ma son

lo ca sı met nin de, "po zi tif bi lim le rin top lu ma ya yıl ma sı" yo luy la di nin na -

sıl yok edi le ce ği şöy le an la tı lır:

So nuç ola rak şun la rı söy le mek is ti yo rum: He pi mi ze dü şen en bü yük in san -

cıl ve ma so nik gö rev, olum lu bi lim ve akıl dan ay rıl ma mak, bu nun ev rim de

en iyi ve tek yol ol du ğu nu be nim se ye rek bu inan cı mı zı in san lar ara sın da

yay mak, hal kı olum lu bi lim ler le ye tiş tir mek tir. Er nest Re nan'ın şu söz le ri

çok önem li dir: 'An cak halk olum lu bi lim ve akıl ile eği ti lir se, ay dın la tı lır sa,

din le rin boş inanç la rı ken di ken di ne yı kı lır'."75

Bu ra da "po zi tif bi lim"den ka sıt as lın da "po zi ti vist bi lim"dir, ya ni de -

ney ve göz lem yo luy la bu lu na ma yan her şe yi red de den mad de ci fel se fe -

dir. Ma son lu ğun gö re vi ise, bu batıl fel se fe yi "bi lim" adı al tın da top lu ma

em po ze et mek ve böy le ce di ni inanç la rı or ta dan kal dır mak tır. Ev rim te -



Harun Yahya (Adnan Oktar)

165

ori si ise, yi ne üst te ki alın tı dan an la şıl dı ğı gi bi, bu be yin yı ka ma kam pan -

ya sın da müs tes na bir ye re sa hip tir. Ma son luk, ev rim inan cı nı top lu ma

yay ma yı ken di si nin en bü yük gö re vi say mak ta dır.

İş te ge rek ev rim te ori si nin, ge rek se ma ter ya list fel se fe nin di ğer tü rev -

le ri nin dün ya nın dört bir ya nın da bu den li et kin bir bi çim de sa vu nul ma -

sı nın ar dın da ki önem li bir et ken, bu ör güt sel bağ lan tı dır. Son üç-dört asır -

da di ni inanç la ra kar şı yü rü tü len sis tem li pro pa gan da lar da, ma son ör gü -

tü nün ya da bu ör gü tün uzan tı la rı nın bü yük ro lü var dır. Al lah'ın var lı ğı -

nı in kar eden çe şit li —ve ki mi za man bir bi riy le çe li şik— fel se fi sis tem le ri

ku ran ki şi le rin he men hep si nin ma son ol ma sı nın ne de ni de bu dur. 

MA SON FEL SE FE Cİ LER

Üst te de be lirt ti ği miz gi bi, din aleyh ta rı fel se fi sis tem le ri ku ran in -

san lar, ger çek te di ne kar şı yü rü tü len sis tem li bir sa va şın par ça sı dır lar. Bu

ne den le dir ki, bu sis tem le ri ku ran fel se fe ci le re bak tı ğı mız da, ço ğu nun di -

ne kar şı yü rü tü len sa va şın mer ke zi ni te li ğin de ki ma son ör gü tü nün bir

par ça sı ol duk la rı nı gö rü rüz. 

Bu çer çe ve de ilk dik ka ti çe ken fel se fe ci ler, Fran sız Dev ri mi'nin ön cü -

sü olan Fran sız Ay dın lan ma cı la rı dır. Bu ki şi ler yal nız ca di ni oto ri te le ri

eleş tir mek le kal ma mış, ay nı za man da di nin ken di si ne kar şı da şid det li bir

düş man lı ğı kö rük le miş ler dir. Bun lar ara sın da; "ma ter ya liz min İn ci li" ola -

rak ta nım la nan "Do ğa Sis te mi" ki ta bı nın ya za rı Di de rot,  yi ne şid det li bir

ma ter ya list ve din aleyh ta rı olan Vol ta ire, ka tı mad de ci Mon tes qu ieu,

ken di si ne gö re ye ni bir "din" kur gu la yan Je an Jac qu es Ro us se au ve hep si

şid det li din aleyh ta rı olan "An sik lo pe dist ler" sa yı la bi lir. Türk ma son la rı -

nın ya yın or ga nı Mi mar Si nan der gi si, bu isim ler den şöy le söz eder: 

"1789 Fran sız İh ti la li ma son dü şü nür ler ta ra fın dan ha zır lan mış tır. Hür ri yet,

eşit lik, kar deş lik il ke si ni be nim se yen İn san Hak la rı Be yan na me si, Mon tes -

qu ieu, Vol ta ire, Ro us se au, Di de rot gi bi üs tad la rı mı zın il ham ve ir şad la rıy la

ya yın lan mış tır."76

Yi ne Türk ma son la rın ca ya yın la nan Ma son Der gi si, şöy le ya zar:

"Fran sa'da fe odal sis te mi yı ka rak Bü yük İh ti la li ya ra tan la rın ba şın da Mon -
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tes qu ieu, Vol ta ire, J. J. Ro us se au ve ma ter ya liz min ön cü le rin den Di de rot ile

et ra fın da kü me le nen An sik lo pe dist le rin isim le ri ya zı lı dır. Bun la rın hep si

ma son du."77 

Fran sız Dev ri mi'ni iz le yen dö nem de çığ gi bi bü yü yen ma ter ya list ve

din aleyh ta rı fi kir ler, 19. yüz yıl da zir ve ye ulaş mış tır. Bu sü re cin önem li

isim le ri ne bak tı ğı mız da ise yi ne ma son lu ğu gö rü rüz. 

Öte yan dan, bu isim le rin ara sın da çok sa yı da Ya hu di nin yer al ma sı

da an lam lı dır. Bu, ma son luk la it ti fak ede rek Hı ris ti yan lık ve İs lam gi bi

İla hi din le ri za yıf lat mak ama cı nı gü den ve ma ter ya list dün ya gö rü şü nü

pay la şan Ya hu di le rin, bu ama ca fel se fe ala nın da da hiz met et tik le ri ni gös -

te rir. 

SOS YA LİZ MİN PER DE AR KA SI

1776 yı lın da Al man ya'nın gü ne yin de ki Bav ye ra'da il ginç bir der nek

ku rul muş tu. "İl lü mi na ti", ya ni "Ay dın lan mış lar" adı nı ta şı yan der ne ğin

ku ru cu su, Adam We is ha upt ad lı bir hu kuk pro fe sö rüy dü. Der ne ği il ginç

kı lan iki özel li ği var dı; çok giz li bir der nek ol ma sı ve ken di si ne çok id di -

alı bir si ya si prog ram be lir le me si. We is ha upt ta ra fın dan ka le me alı nan

söz ko nu su prog ram da, ör gü tün en te mel iki ama cı şöy le açık la nı yor du:

1- Bü tün mo nar şi le rin ve dü zen li hü kü met le rin fes he dil me si,

2- Bü tün "Te is tik" (ila hi) din le rin fes he dil me si. 

Der ne ğin özel lik le di ne kar şı olan tav rı son de re ce düş man cay dı.

We is ha upt, İn gi liz ta rih çi Mic ha el Ho ward'ın ifa de siy le, ila hi din le re kar -

şı "pa ta lo jik bir nef ret" du yu yor du.78

Der nek, as lın da bir tür ma son lo ca sıy dı. We is ha upt kı dem li bir ma -

son du ve der ne ği de ma son lo ca la rı nın ge le nek sel ör güt len me bi çi mi ne

uy gun ola rak dü zen le miş ti. İl lü mi na ti, şa şı la cak de re ce de hız lı bir bi çim -

de bü yü dü. 1780'de Al man ma son lo ca la rı nın bü yük üs tad la rın dan olan

Ba ron Von Knig ge'nin de ka tı lı mıy la, ör gü tün gü cü iyi ce art tı. We is ha upt

ve Knig ge, Al man ya'da, "sos ya list" di ye bi le ce ği miz bir dev rim yap ma ha -

zır lı ğı na gi riş ti ler. Fa kat hü kü me tin du rum dan ha ber dar ol ma sı üze ri ne,

İl lü mi na ti üs tad la rı We is ha upt ve Knig ge, ör gü tü da ğı tıp nor mal ma son

lo ca la rı na ka tıl ma ya ka rar ver di ler. Bir leş me, 1782'de ger çek leş ti. 
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An cak 1800'le rin ba şın da, İl lü mi na ti ge le ne ği ni Al man ya için de ko -

ru ma ya ça lı şan ye ni bir der nek ku rul du. Der ne ğin adı "Dü rüst ler Bir li -

ği"ydi. Za man la adı "Ko mü nist ler Bir li ği"ne dö nüş tü. Ko mü nist ler Bir li -

ği'nin yö ne ti ci le ri, ken di le ri ne bir si ya si prog ram ha zır la mak is te di ler. Bu

prog ra mı ka le me al ma la rı için baş vur duk la rı iki ki şi ise, iki ka rar lı ko mü -

nist en tel lek tü el di: Karl Marx ve Fri ed rich En gels! Bu iki li, ün lü Ko mü nist

Ma ni fes to'yu, söz ko nu su Ko mü nist ler Bir li ği'nin ıs mar la ma sı üze ri ne

yaz dı lar. Ma ni fes to, bi lin di ği gi bi, di ni "hal kın af yo nu" ola rak ta nım lı yor

ve in san lı ğın kur tu lu şu için ye ga ne yol ola rak gör dü ğü "sı nıf sız top lum"

ide ali nin şart la rın dan bi ri nin di ni inanç la rın yok edil me si ol du ğu nu öne

sü rü yor du. 

Sosyalizmin başlangıcında yer alan bu mason ağırlığı, sonra da de-

vam etti. Sosyalist hareketlere liderlik yapan mason bazı isimleri şöyle sa-

yabiliriz:  

Fer di nand La sal le: Marx'ın ya kın ar ka da şı olan La sal le, ih ti lal ci ko mü -

nist dik ta tör lü ğü sa vun du.

Vic tor Ad ler: En gels'in sağ ko lu olan Ad ler, ko mü niz min ya yıl ma sı

için bü yük ça ba har ca dı. Oğ lu Fri ed rich Ad ler, Avus tur ya Ko mü nist Par -

ti si'nin li de ri ol du.

Mo ses Hess: Hess, hem Marx'ın yakın arkadaşı olan ünlü bir sosyalist,

hem de ateşli bir ateist siyonistti. Yaşamı boyunca Darwinizm'i şiddetle

savundu.  

Gyorgy Lu kacs: Lu kacs, ko mü niz mi sa vu nan bir çok ki tap yaz dı. Ko -

mü nist dü şün ce nin genç ler ara sın da yay gın laş ma sı nı sağ la dı. Ma car İh ti -

la li'ne ön cü lük eden en önem li ki şi ler den bi riy di.

Vla di mir I. Le nin: Le nin, dün ya nın gör dü ğü en kan lı ve to ta li ter re -

jim ler den bi ri nin ku ru cu su ol du.

Her bert Mar cu se: Her bert Mar cu se, Mark sizm'i ye ni den yo rum la ya -

rak 1968'de ki öğ ren ci olay la rı nın ha zır la yı cı sı ol du. Tüm dün ya da ya yı lan

sol cu üni ver si te ha re ket le ri ni ateş le yip, gü nü müz de ha la her  gün sa yı sız

gen cin ha ya tı nı kay bet me si ne ne den olan anar şist ide olo ji yi ge liş tir di.
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FEL SE FE NİN PER DE AR KA SI

Fel se fe tarihine baktığımızda, mason kimliği ile dikkat çeken daha

pek çok ateist ve din aleyhtarı düşünüre rastlarız. David Hume, Holbach,

Schelling, John Stuart Mill, Auguste Comte, Marquis de Sade gibi düşü-

nürler, ya da Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Herbert Spencer, Sig-

mund Freud, Henry Bergson, Erich Fromm gibi sosyal bilimciler bunların

arasında sayılabilir. Bu insanlar, toplumu dinden koparmak, tümüyle

din-dışı bir toplum düzeni ve ahlak anlayışı kurmak için çaba harcamış-

lardır. Tüm bunların arasında Charles Darwin'in özel bir yere sahip ol-

duğunu belirtmeye ise herhalde gerek yoktur.  

Burada önemli olan nokta, tüm bu düşünürlerin ve daha onlara ben-

zer binlercesinin ürettiği inkarcı ve maddeci felsefelerin, belirli siyasi ve

sosyal çıkarlara hizmet ettiğidir. Başta da belirttiğimiz gibi, insanların Yü-

ce Allah'ı inkar etmelerindeki en önemli neden, Allah'ı kabul etmenin do-

ğal sonucu olan din ahlakının gereği olan güzelliklerden ve erdemlerden

rahatsız olmalarıdır. Dinin doğruluğunu, kendi ya da temsil ettikleri çev-

relerin çıkarlarıyla çatıştığı için reddeden bu insanlar, kendilerine sözde

dayanak bulmak için ateizme başvurmaktadırlar.  

Allah'ın varlığının apaçık olan dellilleri, işte bu nedenle bu insanlar

tarafından görülmez. Daha doğrusu görülmek istenmez. Dahası, aynı in-

sanlar Allah'ın varlığına imanı engellemek, bu inançsızlığı toplumun ge-

neline yaymak için de büyük bir çaba yürütürler. Böylece ortaya ya

Allah'a inanmayan, ya da Kuran'da bildirildiği gibi, Rabbimiz'i "unut -

muş" kit le ler çı kar. (Mü ca de le Su re si, 6)

İnsanların çoğunun Allah'ı hiç anmadan yaşamalarının, O'ndan ba-

ğımsız bir hayat sürdüklerini sanmalarının nedeni budur. Ancak bu du-

rum insanı aldatmamalıdır. Çünkü Allah Kuran'da zaten insanların ço-

ğunun iman etmeyeceğini haber vermektedir. (Rad Suresi, 1) Dahası aşa-

ğıdaki ayetle de insanı bu konuda uyarmaktadır:

Yer yü zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san, se ni Al lah'ın yo lun -

dan şa şır tıp-sap tı rır lar. On lar an cak zan na uyar lar ve on lar an cak 'zan ve

tah min le ya lan söy ler ler.' (Enam Su re si, 116)
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Allah Ku ran'da in san la rı bel li bir fıt rat (ya ra tı lış) üze ri ne ya rat tı ğı nı

"Öy ley se sen yü zü nü Al lah'ı bir le yen (bir ha nif) ola rak di ne, Al lah'ın o

fıt ra tı na çe vir ki in san la rı bu nun üze ri ne ya rat mış tır." (Rum Su re si, 30)

aye tiy le bil dir miş tir.  İn san la rın bu fıt ra tı Al lah'a kul ol ma ve Al lah'a gü -

ven üze ri ne ku ru lu dur. İn san sı nır sız is tek ve ih ti yaç la rı nı ken di ken di ne

kar şı la mak im ka nı na sa hip ol ma dı ğı için, do ğal ola rak Al lah'a bağ lan ma -

ya, yö nel me ye muh taç tır. 

Eğer in san bu fıt ra ta uy gun ola rak ya şar sa, ger çek gü ve ne, hu zu ra,

mut lu lu ğa ve kur tu lu şa ula şır. Bu fıt ra tı red de dip, Al lah'tan yüz çe vir di -

ğin de ise, sı kın tı, kor ku, en di şe ve azap do lu bir ha yat sü rer.

İn san lar için ge çer li olan bu ku ral, top lum lar için de ge çer li dir. Eğer

bir top lum, Al lah'a iman eden in san lar dan olu şu yor sa; adil, hu zur lu,

mut lu ve akıl lı bir top lum olur. Kuş ku suz bu nun ter si de ge çer li dir. Eğer

bir top lum Al lah'tan bi ha ber se, o top lu mun dü ze ni de te mel den bo zuk,

çü rük ve il kel dir.

Al lah'tan yüz çe vir miş olan top lum lar in ce len di ğin de bu ko lay lık la

gö rü lür. Din siz dü şün ce nin do ğur du ğu en önem li so nuç lar dan bi ri, her -

şey den ön ce ah lak kav ra mı nın yok edil me si ve ta ma men de je ne re ol muş

top lum la rın mey da na gel me si dir. Di ni ve ah la ki sı nır la rı çiğ ne yen ve yal -

nız ca in san is tek le ri nin tat mi ni ne da ya nan bu batıl kül tür, as lın da ger çek

an lam da bir zu lüm sis te mi dir. Böy le bir sis tem de cin sel sap kın lık tan

uyuş tu ru cu ya ka dar her tür lü de je ne ras yon teş vik gö rür. İn san sev gi sin -

den uzak, ego ist, ca hil, dü şü ne me yen ve ak lı nı kul la na ma yan top lum lar

olu şur.
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Yal nız ca ken di is tek le ri ni tat min et mek için ya şa yan in san lar dan

olu şan bir top lum da hu zur, sev gi ve ba rı şın oluş ma sı el bet te müm kün

de ğil dir. İn san iliş ki le ri çı ka ra da ya lı dır. Müt hiş bir gü ven siz lik or ta mı

mev cut tur. İn san ın sa mi mi, dü rüst, gü ve ni lir, gü zel ah lak lı ol ma sı için

hiç bir se bep ol ma dı ğı gi bi, sah te kar lık yap ma ma sı, ya lan söy le me me si,

ar ka dan vur ma ma sı için de bir en gel yok tur. Çün kü bu top lum la rın in -

san la rı, Al lah'ı "ar ka la rın da unu tu lu ver miş bir şey" (Hud Su re si, 92) ola -

rak ka bul et miş ler dir, do la yı sıy la da Al lah kor ku su nu bil me yen ki şi ler -

dir. Üs te lik bu ki şi ler Al lah'ın gü cü nü tak dir ede me dik le ri için kı ya met -

ten ve he sap gü nün den de ha ber siz dir ler. Hiç bi ri ölüm den son ra Al lah'ın

hu zu ru na çı kıp dün ya ha ya tın da iş le dik le ri her su çun he sa bı nı ve re cek le -

ri ni ve bu nun so nu cu ola rak da ebe di bir ce hen nem ha ya tı ya şa ya bi le cek -

le ri ni dü şün mez ler. Ve ya dü şün se ler bi le, "Bu on la rın ateş bi ze sa yı lı

gün ler dı şın da ke sin lik le do kun ma ya cak de me le rin den dir. On la rın bu

if ti ra la rı, din le ri ko nu sun da ken di le ri ni ya nıl gı ya dü şür müş tür." (Al-i

İm ran Su re si, 24) aye tiy le bil di ril di ği gi bi "gü nah la rı nın ce za sı nı çe kip"

cen ne te gi re cek le ri ni zan ne der ler. Tüm bun la rın bir so nu cu ola rak da

dün ya da ki ya şam la rı nı müm kün ol du ğun ca is tek ve tut ku la rı nı tat min

et me ye ça lı şa rak ge çi rir ler.

Hal böy le olun ca da, do ğal ola rak bu gün pek çok top lum da ya şa nan

ah la ki de je ne ras yon ve ma ne vi çö kün tü or ta ya çı kar. Ken di çürük man -

tık la rı na gö re şöy le dü şü nür ler; "Ma dem dün ya ya bir ke re gel dim, 50-60

yıl ya şa yıp ölüp gi de ce ğim, o hal de ha ya tın ta dı nı çı ka ra yım." Bu çü rük

man tık te me li üze ri ne ku ru lan dü şün ce sis te min de ise her tür lü ada let siz -

lik, fu huş, hır sız lık, ci na yet, ah lak sız lık or ta ya çı ka bi lir. Her tür lü suç iş -

le ne bi lir, adam öl dü rü le bi lir, do lan dı rı cı lık ya pı la bi lir. Zi ra her bi rey ken -

di is tek ve tut ku la rı nı tat min et mek ten baş ka bir şey dü şün me ye cek tir.

Her kim olur sa ol sun -ai le si, ar ka daş la rı da da hil- onun için ikin ci de re ce -

de önem ta şır. Top lu mun di ğer fert le ri nin ise hiç bir öne mi yok tur.

Ni te kim ge niş çap lı men fa at ve çı kar iliş ki le ri üze ri ne ku ru lu olan

top lum ya pı sın da, in san la rın bir bir le ri ne duy duk la rı gü ven siz lik, hem

top lum sal hem de bi rey sel hu zu run olu şa ma ma sı na; bu in san la rın bir bir -
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le ri hak kın da sü rek li şüp he ci, en di şe li ve ka rar sız bir ruh ha li için de ya -

şa ma la rı na se bep olur. Böy le bir top lum için de ki min, ne za man ve ne şe -

kil de sah te kar lık ya pa ca ğı bel li ol ma dı ğın dan şa hıs lar, ru hen bü yük bir

kor ku ve en di şe içe ri sin de dir ler. Kar şı lık lı ya şa nan gü ven siz lik ve şüp he,

ha yat la rı nı bü yük bir mut suz luk için de sür dür me le ri ne se bep ol mak ta -

dır. Her tür lü ah la ki de ğe rin gö zar dı edil di ği bu top lum da, Al lah kor ku -

su ol ma dı ğın dan ki şi le rin, ai le ku ru mu na, na mus ve if fet gi bi kav ram la -

ra ba kış açı sı da son de re ce ür kü tü cü bir gö rü nüm de dir.

Ayrıca bu tür toplumlarda kişiler arasında saygı ve sevgiye dayalı

bir hayat da mevcut değildir. Toplum bireylerinin birbirlerine saygı gös-

termelerinin hiçbir gerekliliği yoktur. Karşılarındaki insana değer veren

bir tavır sergilemeleri için ancak bir çıkarlarının olması gerekir. Üstelik

böyle bir tavır göstermek için kendi cahiliye mantıklarına göre haklıdır-

lar da. Zira hayatları boyunca, sözde hayvandan evrimleşerek varolduk-

ları, ruhlarının ölümle birlikte yokolacağı gibi sapkın telkinler alırlar.

Maymun soyundan gelme, toprağın altında çürüyüp gidecek ve belki de

bir daha görmeyecekleri bir bedene ise doğal olarak saygı göstermeyi an-

lamsız görürler. Kendi bozuk mantıklarına göre, "nasılsa karşılarındaki

insan da kendileri de ölüp toprağın altına girecek, beden olarak çürüyüp

gidecek ve ruh olarak da tamamen yok olacaklardır; o halde neden diğer

insanlara iyilik yapmak, fedakar olmak gibi zahmetlere katlansınlar ki..."

Evet, gerçekten de Allah dolayısıyla da ahiret inancı olmayan her insanın

bilinçaltında bu fikirler yatar. Bu sebeplerle de Allah inancı olmayan top-

lumlarda asla huzur, mutluluk, güven ortamı oluşamaz.

Allah inancı olmalıdır, çünkü Allah vardır ve O'nu inkar eden O'na

karşı büyük bir suç işlemiş olur. Allah inancının olmadığı durumda top-

lumların çürüdüğüne işaret etmekteki mantığımız ise, bu toplumların te-

melden yanlış bir bakış açısına sahip olduklarını vurgulamaktır. Yanlış

bakış açıları, kötü sonuçlar doğurur. Allah'ın inkar gibi en büyük yanlışı

yapan bir toplum da, en kötü sonuçlarla karşılaşır. Bu sonuçlar, o toplu-

mun ne denli büyük bir yanılgı içinde olduğunun göstergesi oldukları

için önemlidirler.  
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Bu tür top lum la rın or tak özel li ği, kit le vi bir al da nış için de ol ma la rı -

dır. "Yer yü zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san, se ni Al lah'ın

yo lun dan şa şır tıp-sap tı rır lar..." (En'am Su re si, 116) aye tin den de an la şıl -

dı ğı gi bi, top lu mun bi rey le ri nin pek ço ğu nun ay nı ya pı da ol ma sı, bir tür

"sü rü" psi ko lo ji si meydana getirir ve za ten var olan in ka rı da ha da kuv -

vet len di rir. Al lah'tan ve ahi ret ten ha ber siz olan bu tür top lum la rı Al lah

Ku ran'da "ca hi li ye" top lu mu ola rak ta nım lar. Çün kü top lu mun üye le ri

her ne ka dar fi zik, ta rih, bi yo lo ji ya da ben ze ri bir bi lim le il gi le ni yor ol sa -

lar da, Al lah'ın gü cü nü ve bü yük lü ğü nü ta nı ya bi le cek akıl ve vic da na sa -

hip de ğil dir ler. Ve bu an lam da ca hil dir ler.

Ca hi li ye top lu mu nun bi rey le ri, Al lah'a bağ lı ol ma dık la rın dan do la yı

O'nun yo lun dan fark lı yol la ra sa par lar. Ay nı ken di le ri gi bi aciz bi rer kul

olan in san la ra ta bi olur, o in san la rı ör nek alır, o in san la rın dü şün ce le ri ni

mut lak doğ ru ola rak ka bul eder ler. Ve so nuç ta ca hi li ye top lu lu ğu git tik -

çe ken di ken di ni kör leş ti ren, ken di ken di ni akıl ve vic dan dan ko pa ran ka -

pa lı bir sis tem oluş tu rur. Baş ta da be lirt ti ği miz gi bi bu sis te min en be lir -

gin özel li ği, bu in san la rın din siz lik tel kin le ri doğ rul tu sun da ha re ket et -

me si dir. 

Al lah Ku ran'dan böy le bir ya şa mın boş ve çü rük bir te me le da yan dı -

ğı nı, yı kım la bit me ye mah kum ol du ğu nu çar pı cı bir ben zet mey le an la tır:

"Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri ne ku ran kim se

mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni gö çe cek bir ya rın ke na rı na ku rup

onun la bir lik te ken di si de ce hen nem ate şi içi ne yu var la nan kim se mi?

Al lah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez." (Tev be Su re si, 109)

An cak bu ara da unu tul ma ma sı ge re ken bir husus var dır; her top -

lum, her in san ca hi li ye sis te mi nin bu tel kin le rin den, ya şam şek lin den ve

fel se fe sin den kur tul ma fır sa tı na sa hip tir. Zi ra Al lah on la ra, ken di le ri ni

uya ran, ken di le ri ne Al lah'ın ve ahi re tin var lı ğı nı, ha yat la rı nın ger çek an -

la mı nı bil di ren el çi ler ve el çi le riy le be ra ber in san la rın vic da nen sor duk la -

rı her so ru ya ce vap ve ren hak ki tap lar gön de rir. Bu, Al lah'ın ba şın dan be -

ri sü re ge len bir ka nu nu dur. Ni te kim gü nü müz de de doğ ru yo lu gös te ren,

ka ran lık tan ay dın lı ğa çı ka ran hak ki tap ola rak Ku ran, tüm in san la rın reh -
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be ri dir. An cak bun dan son ra in san lar ter cih le ri ne gö re kar şı lık gö re cek -

ler dir. Ni te kim o ki ta bı in san la ra ge ti ren el çi, şu çağ rı yı yap mış tır:

De ki: "Ey in san lar, şüp he siz si ze Rab bi niz den hak gel miş tir. Kim hi da -

yet bu lur sa, o an cak ken di nef si için hi da yet bul muş tur. Kim sa par sa, o

da, ken di aley hi ne sap mış tır. Ben si zin üze ri niz de bir ve kil de ği lim." (Yu -

nus Su re si, 108) 
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ai nat ta var olan hiç bir cis min, mey da na ge len hiç bir ola yın,

ge çer li olan hiç bir ka nu nun boş ve amaç sız ol ma dı ğı, akıl ve

vic dan sa hi bi her in san ta ra fın dan gö rü le bi lir. İçin de ya şa dı -

ğı mız ev re nin mey da na ge li şi, ön ce ki bö lüm ler de de bah se dil di ği gi bi çok

has sas den ge ler üze ri ne ku ru lu dur. Pe ki, her ha liy le YA RA TIL DI ĞI şüp -

he gö tür mez bir ger çek ola rak ka nıt lan mış olan ka ina tın amaç sız ya ra tıl -

mış ol ma sı müm kün mü dür?

El bet te ha yır.

Dü şü nün ki mil yar lar ca ga lak si için de bir toz par ça sı ka dar ye ri ol -

ma yan dün ya nın üze rin de ya şa yan in san la rın da hi, yap tık la rı her iş te bir

amaç ara nır ken, ka ina tın ta ma mı nın amaç sız şe kil de var ol du ğu nu id dia

et mek ne de re ce man tık lı dır? 

Ni te kim Al lah in san la ra ya ra tı lış la rı nın boş bir amaç uğ ru na ol ma dı -

ğı nı bil dir miş tir:

"Bi zim, si zi boş bir amaç uğ ru na ya rat tı ğı mı zı ve ger çek ten Bi ze dön dü -

rü lüp ge ti ril me ye ce ği ni zi mi san mış tı nız?" (Mü mi nun Su re si, 115)

Big Bang'den atom la ra, atom lar dan ga lak si le re ve ga lak si ler den ni -

ha yet dün ya mı za ka dar uza nan mu ci ze vi olay lar sa ye sin de bu gün yer yü -

zün de ya şam var dır. Üs te lik öy le bir ya şam ki, her ih ti ya cı in ce in ce plan -

lan mış ve en isa bet li şe kil de var edil miş tir; gök yü zün de ge rek du yu lan

tüm ener ji yi kar şı la yan Gü neş, yer al tın da de po edil miş ih ti yaç lar, her kö -

şe si mil yon lar ca tür bit ki ve hay van la do na tıl mış bir dün ya...
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Fakat şu ana kadar anlattığımız tüm olağanüstü olaylara rağmen ba-

zı insanlar hala Yüce Allah'ın varlığını inkar edebilmektedir. Tek bir

spermden insan haline gelmeyi makul gören bu kişiler, Kuran'da bildiril-

diği gibi ölümden sonra dirileceklerine inanmamakta ve çeşitli tutarsız

ifadeler vermektedirler. İnkarcıların bozuk mantıklarını ve onlara verilen

cevabı Allah Kuran'da şöyle bildirmiştir:

Ken di ya ra tı lı şı nı unu ta rak Bi ze bir ör nek ver di; de di ki: "Çü rü müş-bo -

zul muş ken, bu ke mik le ri kim di ril te cek miş?" De ki: "On la rı, ilk de fa ya -

ra tıp-in şa eden di ril te cek. O, her ya rat ma yı bi lir. (Ya sin Su re si, 78-79)

Al lah ka inat ta var olan her şe yi bel li bir amaç üze ri ne ya rat mış ve "O,

amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni zin da ha iyi (ve gü zel)

ola ca ğı nı de ne mek için ölü mü ve ha ya tı ya rat tı. O, üs tün ve güç lü olan -

dır, çok ba ğış la yan dır." (Mülk Su re si, 2) aye tiy le de in sa nın ya ra tı lı şın da -

ki ga ye yi bildirmiştir. Bu ayet ten de an la şı la ca ğı gi bi dün ya bir sı nan ma

ye ri dir ve ge çi ci dir. Hem tüm in san lar hem de dün ya için za ma nı Al lah

Ka tın da be lir len miş olan bir son var dır. İn san lar ken di le ri ne ve ri len kı sa

öm rü, Al lah'ın be lir le di ği ve Ku ran'da ken di le ri ne bil di ri len sı nır la ra gö -

re ya şa mak la yü küm lü dür ler. Bu ra da yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ise ahi ret te

ala cak lar dır.

SON SUZ AZAP

İn san lar ara sın da Al lah'ı in ka ra da ya lı sis tem le ri yay gın laş tır ma ya

ça lı şan ki şi ler, dün ya da ken di le ri ni ta kip eden le re sı kın tı lı bir ya şam sun -

mak ta dır lar. Ve bu ki şi ler ahi ret te de, peş le rin den sü rük le dik le ri in san la -

rın aza bı na se bep ola cak lar dır. Üs te lik dün ya da ken di le ri ni iz le yen akıl sız

in san la ra gös ter dik le ri il gi yi, ora da hiç bir şe kil de gös ter me ye cek ler dir.

Ak si ne ora da azap tan kur tu la bil mek için, "Zul me den her ne fis, yer yü -

zün de ki le rin tü mü ne sa hip ol sa bu nu (aza ba kar şı lık) mut la ka fid ye

ola rak ve rir di..." (Yu nus Su re si, 54) aye tin de bil di ril di ği gi bi yal nız ken di -

le ri ni kur tar ma der di için de ola cak lar dır. Dün ya da in ka ra ön der lik eden

ki şi le rin gös te re cek le ri ta vır baş ka ayet ler le de in san la ra bil di ril miş tir:

... Her bir üm met gi ri şin de kar de şi ni (ken di ben ze ri ni) la net ler. Ni te kim
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hep si bir bi ri ar dın ca ora da top la nın ca, en son ra yer alan lar, en ön de ge -

len ler için: "Rab bi miz, iş te bun lar bi zi sap tır dı; öy ley se ateş ten kat kat

art tı rıl mış bir azab ver di ye cek ler. (Al lah da:) "Hep si için kat kat tır. An -

cak siz bil mez si niz" di ye cek. (Bu se fer) Ön de ge len ler, son da yer alan la ra

di ye cek ler ki: "Si zin bi ze gö re bir üs tün lü ğü nüz yok tur, ka zan dık la rı nı -

za kar şı lık ola rak aza bı ta dın." (Araf Su re si, 38-39)

Gö rül dü ğü gi bi, ki şi le rin in kar da ön de gi den ler den ve ya ge ri de ka -

lan lar dan ol ma la rı, du rum la rın da önem li bir de ği şik lik ya rat maz. So nuç

ola rak her iki grup da hüs ra na uğ ra mış ve dün ya da iş le dik le ri gü nah lar

se be biy le son suz bir aza bı ha ket miş ler dir. Al lah Ku ran'da bu ki şi le rin, kı -

ya met gü nü, he sap gü nü ve ce hen nem de için de bu lu na cak la rı ruh ha li ni,

or ta mı ve ya şa ya cak la rı aza bı de tay lı ola rak ta rif et miş tir.

KI YA MET

Al lah Ku ran'da, kı ya met gü nün den söz eder ken, "... O ça ğı rı cı nın

'ne ta nın mış ne gö rül müş' bir şe ye ça ğı ra ca ğı gün..." (Ka mer Su re si, 6)

ifa de si ni kul la nır. Ya ni o gün ya şa na cak olan deh şet, ne ta nın mış, ne gö -

rül müş bir deh şet tir.

O vak te in san lar, iş te ça lı şır ken, ev de uyur ken, te le fon la ko nu şur -

ken, ki tap okur ken, gü ler ken, ağ lar ken ve ya ço cu ğu nu oku la bı ra kır ken

ani den ya ka la na bi lir ler. Üs te lik bu ya ka la yış hiç bir in sa nın dün ya ha ya -

tı bo yun ca as la kar şı la şa ma ya ca ğı ka dar kor ku ve ren bir ya ka la yış ola -

cak tır.

Kı ya me tin baş lan gı cı Sur'a üfü rül me si ile olur. (Mü des sir Su re si, 8-

10) Bu ses dün ya nın her ya nın dan du yul du ğun da, Al lah'ın ken di si ne ver -

di ği sü re yi O'nun rı za sı için kul lan ma yan lar bü yük bir kor ku ya ka pı la -

cak lar dır. Al lah Ku ran'da o gün ya şa na cak olan kor ku ve ri ci olay la rı şu

şe kil de bil di rir..

... On la ra va de di len (asıl azap) (kı ya met) sa ati dir. O sa at, kur tu lu şu ol ma -

yan da ha kor kunç bir be la ve da ha acı dır. (Ka mer Su re si, 46)

Ayet le rin ifa de siy le, Sur'a üfü rül me si ni bü yük bir sar sın tı ve ku lak -

la rı pat la tır ca sı na ge len bir gür le me ta kip eder. Her ye ri kap la yan bu sar -
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sın tı nın şid de tiy le dağ lar tit re me ye tu tu lur ve al tın da ki top rak la bir lik te

kay ma ya baş lar. (Zel ze le Su re si, 1-8)

Dağ lar ufa la nır ve bir kum yı ğı nı ha li ne ge lir. (Va kıa Su re si, 5) İn san -

lar o ana ka dar de ğer ver dik le ri şey le rin ne de re ce önem siz ol du ğu nu o

an çok iyi an lar lar. Tüm ha yat la rı bo yun ca hır sı nı yap tık la rı mad di de ğer -

ler  bir an da yok olur.

An cak O her şe yi ba tı rıp gö men fe la ket (kı ya met) gel di ği za man. O gün

in san ne ye ça ba har ca dı ğı nı dü şü nüp an lar. Gö re bi len ler için ce hen nem

de ser gi len miş tir. (Na zi at Su re si, 34-36)

O gün taş, top rak ve ka ya lar dan mey da na ge len dağ lar bi le ren ga -

renk yün par ça la rı gi bi et ra fa sav ru lur. (Ka aria Su re si, 5) İn san bu gü cün,

do ğa nın gü cü ol ma dı ğı nın ar tık far kın da dır. Zi ra o gün do ğa da yer le bir

ola cak tır. O gün ya şa nan her ola ya müt hiş bir kor ku ve deh şet ha kim dir.

İn san, hay van, ta bi at hep si bu kor ku al tın da ezi lir. İn san lar, de niz le rin fış -

kı ra rak taş ma ya baş la dı ğı nı (İn fi tar Su re si, 3) ve ta şan de niz le rin tu tuş tu -

rul du ğu nu gö rür ler. (Tek vir Su re si, 6) 

Gök ler de yer yü züy le bir lik te sar sıl ma ya, o za ma na ka dar hiç gö rül -

me miş ve ya şan ma mış bir şe kil de sıy rı lıp yü zül me ye baş la mış tır. O gün

in san la rın mas ma vi gör me ye alış tı ğı gök, her za man ki gö rü nü mün den çı -

kıp eri miş bir ma den gö rün tü sü nü alır. (Me aric Su re si, 8) Kı ya met gü nü,

gök yü zün de et ra fa ay dın lık ve ren her şe yin ka rar ma ya baş la dı ğı gö rü lür;

Gü neş kö rel ti lir (Tek vir Su re si, 1), Ay ya rı lır (Ka mer Su re si, 1), Güneş'le

Ay yan ya na ge ti ri lip bir leş ti ril miş tir. (Kı ya met Su re si, 9)

O gü nün deh şet do lu kor ku sun dan ge be ka dın lar ço cuk la rı nı dü şü -

rür ler. Kü çük ço cuk la rın saç la rı kor ku dan ağa rır. (Müz zem mil Su re si, 17)

Ço cuk lar an ne le rin den, ka dın lar ko ca la rın dan ve ai le ler bir bir le rin den

ka çar lar. Al lah Ku ran'da, bu nun ne de ni ni şöy le haber vermiştir:

Fa kat ku lak la rı pat la tır ca sı na o gür le me gel di ği za man, ki şi o gün; ken di

kar de şin den ka çar, an ne sin den ve ba ba sın dan, eşin den ve ço cuk la rın dan,

o gün, on lar dan her bi ri si nin ken di ne ye te cek bir işi var dır. (Abe se Su re -

si, 33-37)
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HE SAP GÜ NÜ

Kı ya met gü nü ön ce ki bö lüm de bah set ti ği miz olay lar ger çek leş tik ten

son ra "Sur"a ikin ci kez üfü rü lür. Bu üfü rü lüş, in san la rın ye ni den di ri le ce -

ği gü nün baş lan gı cı dır. O gün top ra ğın üs tü yüz ler ce, bin ler ce se ne ön ce

gö mül dü ğü yer den dı şa rı çı ka rak, aya ğa kal kan in san lar la do lu dur. O

gün in san la rın di ri li şi ve bun dan do la yı içi ne dü şe cek le ri şaş kın lık Ku -

ran'da bil di ril miş tir:

Sur'a üfü rül müş tür; böy le ce on lar ka bir le rin den (di ril ti lip) Rab le ri ne

doğ ru (dal ga lar ha lin de) sü zü lüp-gi der ler. De miş ler dir ki: "Ey vah lar bi ze,

uy ku ya-bı ra kıl dı ğı mız yer den bi zi kim di ril tip-kal dır dı? Bu, Rah man

(olan Al lah)ın va'det ti ği dir, (de mek ki) gön de ri len (el çi)ler doğ ru söy le -

miş". O, yal nız ca bir tek çığ lık tan baş ka sı de ğil dir; ar tık on la rın hep si

top lan mış ola rak hu zu ru mu za ge ti ril miş ler dir. İş te bu gün hiç kim se ye

(hiç)bir şey le zul me dil mez ve siz de yap tık la rı nız dan baş ka sıy la kar şı lık

gör mez si niz. (Ya sin Su re si, 51-54)

O gün bu in san la rın dün ya ha ya tın da dü şün me dik le ri, an la mak is te -

me dik le ri ve ka çıp giz len dik le ri her şey açı ğa çık mış tır. İn kar ede bil me le -

ri ya da ka ça bil me le ri için hiç bir im kan kal ma mış tır.

Yüz le ri ni zil let bü rü müş, kor ku dan baş la rı öne düş müş olan bu in -

san la rın ka bir ler den çı kıp bi ra ra ya top lan dı ğı o an da, ye rin bir den bi re ay -

dın lan dı ğı gö rü lür ve her in sa nın ki ta bı, ken di si ne ve ril mek üze re ya nı na

ge ti ri lir.  

Gö rül me miş bü yük lük te bir ka la ba lı ğın bi ra ra ya ge le ce ği bu top lan -

ma gü nün de, iman eden le rin du ru mu ile in kar eden le rin du ru mu el bet te

bam baş ka dır. Ku ran'da bu ko nu şöy le an la tıl mış tır:

Ar tık ki ta bı sağ-eli ne ve ri len ki şi, der ki: "Alın, ki ta bı mı oku yun. Çün kü

ben, ger çek ten he sa bı ma ka vu şa ca ğı mı san mış (an la mış)tım." Ar tık o,

hoş nut bir ya şa ma için de dir. (Hak ka Su re si, 19-21)

Ki ta bı sol eli ne ve ri len ise; o da, der ki: "Ba na keş ke ki ta bım ve ril me sey -

di. He sa bı mı hiç bil me sey dim. "Keş ke o (ölüm her şe yi) ke sip bi tir sey di.

Ma lım ba na hiç bir ya rar sağ la ya ma dı. Güç ve kud re tim yok olup git ti.

(Hak ka Su re si, 25-29)
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Ve o gün kim se zer re ağır lı ğın ca bir hak sız lı ğa uğ ra tıl maz. Her kes

dün ya da ya pıp et tik le ri nin kar şı lı ğı nı tas ta mam ola rak alır. İn kar eden ler

için çok zor lu olan bu gün, on la rın son suz ce hen nem ha yat la rı nın ke sin -

leş ti ği gün dür.

Ha yat la rı bo yun ca Al lah'ı in kar da di re ten le rin ve ken di le ri ni boş

emel le re da vet eden le re uyan la rın he sap gü nü ne ler le kar şı la şa cak la rı

aşa ğı da ki ayet ler le de açık ça bil di ril miş tir:

Sur'a üfü rül dü; böy le ce Al lah'ın di le dik le ri dı şın da, gök ler de ve yer de

olan lar çar pı lıp-yı kı lı ver di. Son ra bir da ha ona üfü rül dü, ar tık on lar aya -

ğa kalk mış du rum da gö zet li yor lar. Yer, Rab binin nu ruy la pa rıl da dı; (or ta

ye re) ki tap kon du; pey gam ber ler ve şa hid ler ge ti ril di ve ara la rın da hak

ile hü küm ve ril di, on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. Her bir nef se yap tı ğı -

nın tam kar şı lı ğı ve ril di. O, on la rın iş le dik le ri ni da ha iyi bi len dir. İn kar

eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sev ke dil di ler. So nun da ora ya gel dik le -

ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on la ra (ce hen ne min) bek çi le ri de di ki:  "Si ze

Rab bi ni zin ayet le ri ni oku yan ve bu gün le kar şı la şa ca ğı nı zı (söy le yip) si zi

uya ran el çi ler gel me di mi?" On lar: "Evet." de di ler. An cak azab ke li me si

ka fir le rin üze ri ne hak ol du. De di ler ki: "İçin de ebe di ka lı cı lar ola rak ce -

hen ne min ka pı la rın dan (içe ri) gi rin. Bü yük lü ğe ka pı lan la rın ko nak la ma

ye ri ne kö tü dür. (Zü mer Su re si, 68-72)

CE HEN NEM

İn sa nın, ken di si ni ya ra tan, ken di si ne can ve ren Al lah'a is yan et me si,

ola bi le cek en bü yük suç tur. Al lah'a kul ol mak için ya ra tıl mış olan in san,

ya ra tı lış ama cı na uy ma ma sı du ru mun da iş le di ği su çun bü yük lü ğü ne uy -

gun olan bir ce za yı da do ğal ola rak hak et miş olur. Bu ce za nın ve ri le ce ği

yer ise CE HEN NEM DİR.

İn san la rın ço ğu, bir tür sar hoş luk için de bu bü yük ce za yı hiç dü şün -

me den ya şar lar. Bu sar hoş lu ğun al tın da ya tan se bep le rin en önem li le rin -

den bi ri si Al lah'ın son suz gü cü nü hak kıy la tak dir ede me me le ri dir. Zi ra

bir çok in san Al lah'ı sa de ce mer ha met sa hi bi, şef kat sa hi bi, af fe den isim le -

riy le dü şü nür ve O'na kar şı duy ma sı ge re ken de rin ve iç li kor ku yu duy -

maz. Bu da söz ko nu su in san la rın Al lah'ın emir ve tav si ye le ri ne kar şı du -
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yar sız ol ma la rı na se bep olur. Al lah, Ku ran'da in san la rı bu teh li ke ye kar şı

özel lik le uya rır:

"Ey in san lar, Rabbiniz den kor kup-sa kı nın ve öy le bir gü nün aza bın dan

çe ki nip-kor kun ki, (o gün hiç) bir ba ba, ço cu ğu için bir kar şı lık ve re mez

ve (hiç) bir ço cuk da ba ba sı için bir şe yi ve re bi le cek (du rum da) de ğil dir.

Şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. Ar tık dün ya ha ya tı si zi al dat ma ya sü rük -

le me sin ve al da tı cı(lar) da si zi Al lah ile al dat ma sın." (Lok man Su re si, 33)

Evet en gü zel isim ve sı fat la rın sa hi bi olan Al lah şef kat li dir, mer ha -

met li dir, af fe di ci dir. Ama unut ma mak ge re kir ki Al lah ay nı za man da

son suz ada let sa hi bi dir, Kah har dır (Kah re di ci dir), Ceb bar dır (Di le di ği ni

zor la da ol sa yap tı rır), Al lah mü min le re ya kın dır ama müş rik ler den, ka -

fir ler den ve mü na fık lar dan uzak tır, Mün ta kim dir (in ti kam alı cı dır) ve ce -

hen nem O'nun bu sı fat la rı nın, bi zim bil di ği miz an lam da en kes kin gö rül -

dü ğü yer ola cak tır. 

İn san la rın her ne den se bu ko nu da ba tıl bir inanç la rı var dır; ölüm den

son ra dün ya da iş le dik le ri gü nah la rın ce za sı nı çek mek üze re ce hen ne me

gi de cek le ri ni, ama ce za la rı bi tin ce cen ne te dö ne cek le ri ni ve son su za dek

ora da ka la cak la rı nı zan ne der ler. An cak Al lah'ın ayet le rin de bi ze bil dir di -

ği, ce hen nem ha ya tı nın da cen net ha ya tı nın da son su za dek sü re ce ği ve

iç le rin den -Al lah'ın di le me si dı şın da- çı kıl ma ya ca ğı dır:

De di ler ki: "Sa yı lı gün le rin dı şın da, ateş as la bi ze değ me ye cek tir." De ki:

"Al lah Ka tın dan bir ahid mi al dı nız? -ki Al lah as la ah din den dön mez-

Yok sa Al lah'a kar şı bil me di ği niz bir şe yi mi söy lü yor su nuz?" Ha yır; kim

bir kö tü lük iş ler de gü na hı ken di si ni ku şa tır sa, (ar tık) on lar, ate şin hal kı -

dır lar, ora da sü re siz ka la cak lar dır. İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar

ise cen net hal kı dır lar, ora da sü re siz ka la cak lar dır. (Ba ka ra Su re si, 80-82)

İn san lar ora da ateş, sı cak lık, ka ran lık, du man, dar lık, kör lük, sı kı şık -

lık, aç lık-su suz luk, da rı di ke ni, irin, kay nar su, zak kum gi bi dün ya da as -

la hoş lan ma ya cak la rı şey ler le kar şı la şır lar. Ay rı ca fi zi ki ola rak ezi yet ve -

ren azap la rın ya nın da, kalp le re tır ma nan bü yük bir ma ne vi azap ile de

kar şı lık gö re cek ler dir. (Hü me ze Su re si, 5-9) Al lah'ın var lı ğı nı gö zar dı

eden in san la rın ce hen nem de ya şa ya cak la rı kor kunç olay lar ayet ler le de -

tay lan dı rıl mış tır. Ayet ler ko nu nun, in san açı sın dan ne de re ce ehem mi -
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yet li ol du ğu nu gös te rir. Zi ra ce hen nem aza bı öy le bir azap tır ki; dün ya -

da ki hiç bir sı kın tı ile kı yas edi le mez. Al lah Ku ran'da, in kar eden le ri bek -

le yen bu kor kunç so nu şöy le an la tır:

Ha yır; an dol sun o, 'hu ta me'ye atı la cak tır. "Hu ta me"nin ne ol du ğu nu sa na

bil di ren ne dir? Al lah'ın tu tuş tu rul muş ate şi dir. Ki o, yü rek le rin üs tü ne

tır ma nıp çı kar. O, on la rın üze ri ne ki lit le ne cek tir; (Ken di le ri de) Di ki lip-

yük sel til miş sü tun lar da (bağ la na cak lar dır)." (Hü me ze Su re si, 4-9)

O gün, öy le yüz ler var dır ki, 'zil let için de aşa ğı lan mış tır.' Ça lış mış, bo şu -

na yo rul muş tur. Kız gın bir ate şe yol la nır lar. Kay nar bir kay nak tan içi ri -

lir ler. On lar için (ze hir li olan) da ri' di ke nin den baş ka bir yi ye cek yok tur.

Ne do yu rup-se mir tir, ne aç lık tan ko rur. (Ga şi ye Su re si, 2-7)

Doğ ru su Biz ka fir le re zin cir ler, de mir hal ka lar (tom ruk lar) ve çıl gın ca ya -

nan bir ateş ha zır la dık. (İn san Su re si, 4)

İş te bu, suç lu-gü nah kar la rın ken di si ni ya lan la dık la rı ce hen nem dir.

On lar, ken di siy le ala bil di ği ne kay nar ha le ge ti ril miş su ara sın da dö nüp-

do la şır lar. (Rah man Su re si, 43-44)

İn kar eden le re ge lin ce, on lar için de ce hen nem ate şi var dır. On lar için ne,

ka rar ve ri lir, ki böy le ce ölü ver sin ler, ne de ken di le ri ne onun aza bın dan

(bir şey) ha fif le ti lir. İş te Biz, her nan kör ola nı böy le ce za lan dı rı rız. İçin de

on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz, bi zi çı kar, yap tı ğı mız dan baş ka sa -

lih bir amel de bu lu na lım." Si ze or da (dün ya da), öğüt ala bi le cek ola nın

öğüt ala bi le ce ği ka dar ömür ver me dik mi? Si ze uya ran da gel miş ti. Öy ley -

se (aza bı) ta dın; ar tık za lim ler için bir yar dım cı yok tur. (Fa tır Su re si, 36-37)

O yü zü ko yun ce hen ne me doğ ru sü rü lüp-top la na cak olan lar; iş te on lar,

yer ba kı mın dan çok kö tü, yol ba kı mın dan sap mış olan lar dır. (Fur kan Su -

re si, 34)
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(Ateş,) On la rı uzak bir yer den gör dü ğün de, on lar bu nun ga zab lı öf ke si ni

ve uğul tu su nu işi tir ler. El le ri bo yun la rı na bağ lı ola rak, sı kı şık bir ye ri ne

atıl dık la rı za man, ora da yok olu şu is te yip-ça ğı rır lar. Bu gün bir yok olu şu

ça ğır ma yın, bir çok (ke re) yok olu şu is te yip-ça ğı rın. (Fur kan Su re si, 12-14)

İNA NAN LA RA VA AT EDİ LEN ASIL YURT: 

CEN NET

Ar tık hiç bir ne fis, yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re ken di le ri için göz ler

ay dın lı ğı ola rak ne le rin (sa yı sız ni met le rin) sak lan dı ğı nı bil mez. (Sec de

Su re si, 17)

Al lah'a olan iman la rı ve O'na gös ter dik le ri bağ lı lık se be biy le ina nan -

la ra va de di len yer cen net tir. Cen net, bir çok ayet te de an la tıl dı ğı gi bi in -

san lar için tür lü tür lü ni met ler le do na tıl mış, ebe di bir mut lu luk ye ri dir.

Al lah dün ya da ki ça lış ma la rı nın kar şı lı ğı ola rak iman eden le ri cen net le

ödül len di rir.

Cen net Al lah'ın 'Ra him' (Rah me ti yal nız ca mü min le re şa mil olan,

faz la sıy la mer ha met edi ci, ver di ği ni met le ri ye rin de kul la nan la rı da ha üs -

tün  ve ebe di ni met ler le ödül len di ren) sı fa tı nın gös te ril di ği bir yer dir. Do -

la yı sıy la cen net, in san ru hu nun is te di ği her şe yi, hat ta ayet ler le bil di ril di -

ği ne gö re çok da ha faz la sı nı ba rın dı ran bir gü zel lik yur du dur.
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Cen net de nin ce ço ğu ki şi nin ak lı na onun la il gi li sı nır lı bir ta kım dü -

şün ce ler ge lir ve bu ki şi ler, cen ne ti yal nız ca do ğa gü zel lik le ri nin ol du ğu,

ye şil lik ler le süs lü bir me kan ola rak dü şü nür ler. Oy sa bu sı nır lı dü şün ce

ile Ku ran'da an la tı lan cen net ara sın da bü yük bir fark var dır. 

"... Ora da ne fis le rin ar zu et ti ği ve göz le rin lez zet al dı ğı her şey var.

Ve siz ora da sü re siz ka la cak sı nız" (Zuh ruf Su re si, 71) aye tin de, cen net te

in sa nın ar zu et ti ği her şe yin var lı ğı bil di ri lir. Bir di ğer ayet te cen net te in -

sa nın di le di ği her şe yin da ha faz la sı nın var ol du ğu, "Or ada di le dik le ri

her şey on la rın dır ve da ha faz la sı da var" (Kaf Su re si, 35) ifa de siy le açık -

lan mış tır. 

Kı sa ca sı cen net te sa nıl dı ğı nın ak si ne, in sa nın dün ya ha ya tı bo yun ca

hiç gör me di ği, ha yal da hi ede me ye ce ği sı nır sız ni met ler var dır. Mü min -

ler dün ya ha ya tın da Rab le ri ne tes lim ol ma nın, O'nun di le di ği gi bi ya şa -

ma nın kar şı lı ğı nı son su za ka dar için de ka la cak la rı cen net ile ala cak lar dır. 

İna nan la ra va at edi len cen ne tin çe şit li ayet ler le tas vi ri ya pıl mış tır:

"(Ey Mu ham med) iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı müj de le. Ger -

çek ten on lar için alt la rın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. Ken di le ri ne

rı zık ola rak bu ürün ler den her ye di ril di ğin de: "Bu da ha ön ce de rı zık lan -

dı ğı mız dır" der ler. Bu, on la ra, (dün ya da ki ne) ben zer ola rak su nul muş tur.

Ora da, on lar için ter te miz eş ler var dır ve on lar ora da sü re siz ka la cak lar -

dır." (Ba ka ra Su re si, 25)

Ger çek ten tak va sa hi bi olan lar, cen net ler de ve pı nar baş la rın da dır. Ora ya

esen lik le ve gü ven lik le gi rin. On la rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü -

mü nü) sı yı rıp-çek tik, kar deş ler ola rak taht lar üze rin de kar şı kar şı ya dır -

lar. Or da on la ra hiç bir yor gun luk do kun maz ve on lar or dan çı ka rı la cak

de ğil dir ler. (Hicr Su re si, 45-48)

On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da al tın bi le -

zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi se ler

gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve

ne gü zel des tek. (Kehf Su re si, 31) 

Ger çek şu ki, bu gün cen net hal kı, 'se vinç ve mut lu luk do lu' bir meş gu li -

yet için de dir ler. Ken di le ri ve eş le ri, göl ge lik ler de, taht lar üze rin de yas -

lan mış lar dır. Ora da tap ta ze-mey ve ler on la rın ve is tek duy duk la rı her şey
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on la rın dır. Çok esir ge yen Rabb'dan on la ra bir de söz lü "Se lam" (var dır).

(Ya sin Su re si, 55-58)

Mut ta ki le re ge lin ce; mu hak kak on lar, gü ven li bir ma kam da dır lar. Cen -

net ler de ve pı nar lar da, Ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan (el bi se ler)

gi yi nir ler, kar şı lık lı (otu rur lar). İş te böy le; ve Biz on la rı iri göz lü hu ri ler -

le ev len dir mi şiz dir. Or da, gü ven lik için de her tür lü mey ve yi is ti yor lar;

Or da, ilk ölü mün dı şın da baş ka ölüm tad maz lar. Ve (Al lah da) on la rı ce -

hen nem aza bın dan ko ru muş tur. Se nin Rab bin den, bir fazl ve (lü tuf) ola -

rak. İş te bü yük 'mut lu luk ve kur tu luş' bu dur. (Du han Su re si, 51-57)

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; on la rı, için de ebe di ka lı cı lar ola -

rak, al tın dan ır mak lar akan cen ne tin yük sek köşk le ri ne mu hak kak yer -

leş ti re ce ğiz. (Sa lih) Amel ler de bu lu nan la rın ec ri ne gü zel dir. (An ke but

Su re si, 58)

SON SUZ AZAP TAN KUR TUL MAK İÇİN 

BİR HA TIR LAT MA

El bet te her in san dün ya da di le di ği şe kil de ya şa mak ta, di le di ği yo lu

seç mek te ser best tir. Hiç bir in sa nın bir di ğe ri üze rin de her han gi bir zor la -

ma sı ola maz. An cak Al lah'ın var lı ğı na ve son suz ada le ti ne iman eden in -

san lar ola rak he pi mi zin gö re vi, in kar eden ve için de bu lun duk la rı du ru -

mun, gi di şa tın far kın da ol ma yan in san la rı uya rıp kor kut mak tır. Zi ra

Al lah, bu in san la rın için de bu lun duk la rı du ru mun ve ha me ti ni ayet le riy -

le bi ze bil dir miş tir:

Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri ne ku ran kim se mi

ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni gö çe cek bir ya rın ke na rı na ku rup

onun la bir lik te ken di si de ce hen nem ate şi içi ne yu var la nan kim se mi?

Al lah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (Tev be Su re si, 109)

Dün ya da Al lah'ın ayet le rin den yüz çe vi ren ve şu ur suz ca ken di si ni

Ya ra tan'ı in kar eden in san la rın ahi ret te hiç bir kur tu luş la rı ol ma ya cak tır.

Eğer tev be edip ken di le ri ni ya ra tan Al lah'a yö nel mez ler se, ola bi le cek en

bü yük ce za ile kar şı la şa cak lar dır. On la rı bek le yen son suz azab, Ku ran'da

şöy le ha ber ve ri lir:

Ayet le ri mi zi in kar eden ler ise, sol ya nın adam la rı dır. Ka pı la rı ki lit len miş

bir ateş on la rın üze ri ne dir. (Be led Su re si, 19-20)
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Oku ya cağı nız bu bö lüm, ha ya tın

ÇOK ÖNEM Lİ bir sır rı nı içer mek te dir. 

Mad de sel dün ya ya ba kış açı nı zı 

kök ten değiş ti re cek olan bu ko nu yu, 

çok dik kat li bir bi çim de

ve sin di re rek oku ma lı sı nız.

Bu ra da an la tı la cak olan lar yal nız ca

bir ba kış açı sı, fark lı bir yak la şım ve ya 

her han gi bir fel se fi dü şün ce değil; 

di ne ina nan-inan ma yan

her ke sin kabul edeceği,

bugün bilimin de kanıt ladığı

kesin bir ger çek tir.



187

MADDENİN ARDINDAKİ SIR KONUSU, 

VAHDET-İ VÜCUD DEĞİLDİR

Maddenin ardındaki sır konusu, bazı kişilerin itirazlarına neden ol-

maktadır. Sözkonusu kişiler, bu konunun özünü yanlış anladıkları için, bu

konunun vahdet-i vücud öğretisi ile aynı olduğunu iddia etmektedirler.

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

sıkı sıkıya bağlıdır ve vahdet-i vücud öğretisini savunmamaktadır. Ayrıca

unutmamak gerekir ki, vahdet-i vücud öğretisi Muhyiddin İbn Arabî gibi

çok büyük İslam alimleri tarafından savunulmuştur.

Vahdet-i vücud düşüncesini anlatan birçok önemli İslam aliminin,

geçmişte, bu kitaplarda yer alan bazı konuları tefekkür ederek anlattıkları

doğrudur. Ancak bu eserlerde anlatılanlar vahdet-i vücud düşüncesi ile

aynı değildir.

Örneğin vahdet-i vücud düşüncesini savunanların bir kısmı yanlış fi-

kirlere kapılarak, Kuran'a ve ehl-i sünnet inancına aykırı bazı iddialarda

bulunmuşlar; örneğin Allah'ın yarattığı varlıkları tamamen yok saymış-

lardır. Oysa, maddenin ardındaki sır konusu anlatılırken kesinlikle böyle

bir iddiada bulunulmamaktadır. Bu konu, Allah'ın tüm varlıkları yarattı-

ğını, ancak yarattığı varlıkların aslını Allah'ın gördüğünü, insanların ise

bu varlıkların beyinlerinde oluşan görüntülerini görebildiklerini açıkla-

maktadır.

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

ler, kısacası gördüğümüz herşey, Allah'ın Kuran'da var olduğunu, yoktan

var ettiğini belirttiği her varlık, yaratılmıştır ve vardır. Ancak, insanlar bu

varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla göremez veya hissedemez ve-



ya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri, bu varlıkların beyinlerindeki

kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta tıp fakülteleri olmak

üzere tüm okullarda öğretilen bilimsel bir konudur. Örneğin şu anda bu

yazıyı okuyan bir insan, bu yazının aslını göremez, bu yazının aslına do-

kunamaz. Bu yazının aslından gelen ışık, insanın gözündeki bazı hücreler

tarafından elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali, beynin ar-

kasındaki görme merkezine giderek, bu merkezi uyarır. Ve insanın beyni-

nin arkasında bu yazının görüntüsü oluşur. Yani siz şu anda gözünüzle,

gözünüzün önündeki bir yazıyı okumuyorsunuz. Bu yazı sizin beyninizin

arkasındaki görme merkezinde oluşuyor. Sizin okuduğunuz yazı, beyni-

nizin arkasındaki “kopya yazı”dır. Bu yazının aslını ise Allah görür.

Sonuç olarak, maddenin beynimizde oluşan bir hayal olması onu

“yok” hale getirmez. Ancak bize, insanın muhatap olduğu maddenin ma-

hiyeti hakkında bilgi verir, ki bu da maddenin aslı ile hiçbir insanın mu-

hatap olamadığı gerçeğidir.

Dışarıda Madde Vardır, Ancak Biz Maddenin Aslına 

Ulaşamayız!

Madde hayaldir demek, madde yoktur demek değildir. Aksine biz

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

beynimizin içinde bir kopya -diğer bir deyişle algılarımızın yorumu ola-

rak- görürüz. Dolayısıyla madde, bizim için hayaldir. Kaldı ki dışarıda

maddenin varlığını, bizden başka gören varlıklar da vardır. Allah'ın me-

lekleri, yazıcı olarak tayin ettiği elçileri de bu dünyaya şahitlik etmekte-

dirler:

Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken O, söz

olarak (herhangi bir şey) söylemeyiversin, mutlaka yanında hazır

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

Herşeyden önemlisi, en başta Allah herşeyi görmektedir. Bu dünyayı

her türlü detayıyla Allah yaratmıştır ve Allah her haliyle görmektedir. Ku-

ran ayetlerinde şöyle haber verilmektedir:

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

görendir. (Bakara Suresi, 233)

De ki: “Benimle aranızda şahid olarak Allah yeter; kuşkusuz O,
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kullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir.” (İsra Suresi, 96)

Ayrıca unutmamak gerekir ki, Allah tüm olayları “Levh-i Mahfuz”

isimli kitapta kayıtlı tutmaktadır. Biz görmesek de bunların tamamı Levh-

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

isimlendirilen “Ana Kitap”ta saklandığı şöyle bildirilmektedir:

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

hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4)

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

(Kaf Suresi, 4)

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

tapta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın. (Neml Suresi, 75 )

MADDENİN GERÇEĞİNİ BİLMEK

Çevresini akıl ve vicdan yoluyla izleyen kişi evrendeki canlı-cansız

herşeyin yaratılmış olduğunu fark eder. Peki tüm bunlar kim tarafından

yaratılmıştır?

Açıktır ki, evrenin her noktasında kendini belli eden "yaratılmışlık",

evrenin kendisinin bir ürünü olamaz. Örneğin bir böcek kendi kendisini

var etmemiştir. Güneş sistemi, bitkiler, insanlar, bakteriler, alyuvarlar, ke-

lebekler kendi kendilerini yaratmamışlardır. Tüm bunların "tesadüfen"

oluşmaları gibi bir ihtimal de, kitabın önceki sayfalarında incelediğimiz

gibi, söz konusu değildir.

Dolayısıyla şu sonuca varabiliriz: Gözümüzle gördüğümüz herşey

yaratılmıştır... Ancak gözümüzle gördüğümüz şeylerin hiçbiri "Yaratıcı"

değildir. O halde, Yaratıcı, gözümüzle gördüğümüz herşeyden başka, üs-

tün bir varlıktır. Kendisi görünmeyen, fakat yarattığı herşeyde Kendisinin

varlığını ve vasıflarını gösterdiği üstün bir güçtür.

İşte Allah'ın varlığını tanımayanların saptığı nokta da buradadır. Bu

kişiler, Allah'ı gözleriyle görmedikleri sürece, O'nun varlığına iman etme-

meye şartlandırmışlardır kendilerini. Ancak bu durumda, evrenin her ye-

rinde apaçık görünen "yaratılmışlık" gerçeğini gizlemek, evrenin ve canlı-

ların yaratılmamış olduğunu iddia etmek zorunda kalırlar. Bunu yapmak

için yalanlara başvururlar. Evrim teorisi ve materyalist felsefe bu konuda

başvurulan yalanların ve sonuçsuz çırpınışların en belirgin iki örneğidir.
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İnkar edenlerin temel yanılgısı, aslında Allah'ın varlığını inkar etme-

yen, ancak sapkın bir Allah inancına sahip olan pek çok kişi tarafından da

paylaşılır. Kimi ülkelerde toplumun çoğunluğunu oluşturan bu kişiler, ya-

ratılışı açıkça reddetmezler, ancak Allah'ın "nerede" olduğuna dair ilginç

batıl inançları vardır: Çoğu, Allah'ın "gökte" olduğunu sanır. Bilinçaltla-

rındaki batıl düşünceye göre, Allah çok uzaklardaki bir gezegenin arka-

sındadır ve çok nadiren "dünya işlerine" müdahale eder. Ya da hiç etmez;

evreni yaratmış ve bırakmıştır, insanlar kendi kaderlerini çizerler...

(Allah'ı tenzih ederiz)

Kimileri de Allah'ın Kuran'da bildirdiği  Allah'ın "her yerde" olduğu

gerçeğini bilirler, fakat bunun anlamını tam olarak çözemezler. Bilinçalt-

larındaki batıl düşünce; Allah'ın radyo dalgaları ya da görünmez, hisse-

dilmez bir gaz gibi, maddeleri çevrelediği şeklindedir. (Allah'ı tenzih

ederiz)

Oysa bu düşünce ve baştan beri saydığımız, Allah'ın "nerede" oldu-

ğunu bir türlü çözemeyen (belki de bu yüzden Allah'ın apaçık olan varlı-

ğını akılsızca inkar eden) düşünceler, ortak bir yanlışa dayanmaktadırlar:

Hiçbir temeli olmayan bir ön yargıyı benimsemekte, ondan sonra da Allah

ile ilgili olarak zanlara kapılmaktadırlar. 

Nedir bu ön yargı?

Bu ön yargı maddenin varlığı ve niteliği ile ilgilidir. Bazı kimseler

maddenin gerçek mahiyetiyle ilgili yanılgılara öyle şartlanmışdır ki, bu

konuda belki de hiç detaylı düşünmemişlerdir. Oysa modern bilim, mad-

denin mahiyetiyle ilgili ön yargıyı da yıkarak, çok önemli ve etkileyici bir

gerçeği ortaya koymaktadır. İlerleyen sayfalarda Kuran'da da işaret edilen

bu büyük gerçeği açıklamaya çalışacağız.

Elektrik Sinyallerinden Oluşan Evren

Yaşadığımız dünya ile ilgili tüm bilgilerimiz bize beş duyumuz ara-

cılığı ile gelir. Yani biz gözümüzün gördüğü, elimizin dokunduğu, bur-

numuzun kokladığı, dilimizin tattığı, kulağımızın duyduğu bir dünyayı

tanırız. Doğumumuzdan itibaren bu duyulara bağlı olduğumuz için "dış

dünya"nın, duyularımızın bize tanıttığından farklı olabileceğini hiç dü-

şünmemişizdir. 

Oysa, bugün birçok bilim dalında yapılan araştırmalar son derece



farklı bir anlayışı beraberinde getirmiş, algılarımız ve algıladığımız dünya

ile ilgili ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmuştur.

Bu yeni anlayışın çıkış noktası ise şudur: Bizim "dış dünya" olarak al-

gıladıklarımız, yalnızca elektrik sinyallerinin beyinde yarattığı etkilerdir.

Elmanın kırmızılığı, tahtanın sertliği, dahası anneniz, babanız, aileniz, sa-

hibi olduğunuz bütün mallar, eviniz, işiniz ve bu kitabın satırları hakkın-

da sahip olduğumuz tek bilgi elektrik sinyallerinden ibarettir. Yani, biz

hiçbir zaman dışarıdaki elmanın gerçek rengini, dışarıdaki tahtanın asıl

yapısını, annemizin, babamızın, sevdiklerimizin gerçek hallerini bileme-

yiz. Bunların hepsi dışarıda Allah'ın yaratması olarak vardır, ama biz ya-

şamımız boyunca sadece beynimizdeki kopyalarıyla muhatap oluruz.

Konuyu tam olarak açıklamak için öncelikle, dış dünya hakkında bi-

ze bilgi veren duyularımızdan söz edelim.

Nasıl Görüyoruz, Duyuyoruz, Tadıyoruz?

Görme işlemi çok aşamalı bir biçimde gerçekleşir. Görme sırasında,

herhangi bir cisimden gelen ışık demetleri (fotonlar), gözün önündeki len-
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Bir ci sim den gö zü mü ze ula şan ışık
de met le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nü şe rek
be yin de bir et ki oluş tu rur lar. Gö rü yo rum
der ken, as lın da zih ni miz de ki elekt rik
sin yal le ri nin et ki si ni sey re de riz.
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sin içinden kırılarak geçer ve gözün arka tarafındaki retinaya ters olarak

düşerler. Buradaki hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülen

görme uyarıları, sinirler aracılığı ile, beynin arka kısmındaki görme mer-

kezi adı verilen küçük bir bölgeye ulaşırlar. Bu elektrik sinyali bir dizi iş-

lemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Yani gör-

me olayı, gerçekte beynin arkasındaki küçük, ışığın hiçbir şekilde gire-

mediği, kapkaranlık bir bölgede yaşanır.

Şimdi genelde herkesçe bilinen bu bilgi üzerinde bir kez daha dik-

katlice düşünelim: Biz, "görüyorum" derken, aslında gözümüze gelen

uyarıların elektrik sinyaline dönüşerek beynimizde oluşturduğu "etki"yi

görürüz. Yani "görüyorum" derken, aslında beynimizdeki elektrik sin-

yallerini seyrederiz. 

Hayatımız boyunca gördüğümüz her görüntü bir kaç cm3'lük görme

merkezinde oluşur. Okuduğunuz bu satırlar da, ufka baktığınızda gördü-

ğünüz uçsuz bucaksız manzara da, bu küçücük yerde meydana gelmekte-

dir. Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Az ön-

ce belirttiğimiz gibi, kafatası ışığı içeri geçirmez, yani beynin içi kapka-

ranlıktır. Dolayısıyla beynin, dışarıda var olan ışığın kendisiyle muhatap

olması asla mümkün değildir. 

Buradaki ilginç durumu bir örnekle açıklayalım. Karşımızda bir

mum olduğunu düşünelim. Bu mumun karşısına geçip onu uzun süre iz-

leyebiliriz. Ama bu süre boyunca beynimiz, muma ait ışığın aslı ile hiçbir

zaman muhatap olmaz. Mumun ışığını gördüğümüz anda bile kafamızın

ve beynimizin içi kapkaranlıktır. Kapkaranlık beynimizin içinde, aydınlık,

ışıl ışıl ve renkli bir dünyayı seyrederiz. 

R. L. Gregory, görme olayındaki mucizevi durumu şöyle ifade et-

mektedir:

Görme olayına o kadar alışmışız ki, çözülmesi gereken sorular olduğunun

farkına varmak büyük bir hayal gücü gerektiriyor. Fakat bunu dikkate alın.

Gözlerimize minik tepetaklak olmuş görüntüler veriliyor ve biz çevremizde

bunları sağlam nesneler olarak görüyoruz. Retinaların üzerindeki uyarıların

sonucunda nesneler dünyasını algılıyoruz ve bu bir mucizeden farksız

aslında.79

Aynı durum diğer algılar için de geçerlidir. Ses, dokunma, tat ve ko-

ku, birer elektrik sinyali olarak beyne ulaşır ve buradaki ilgili merkezler-



de algılanırlar. Duyma da benzer şekilde gerçekleşir: Dış kulak, çevredeki

ses dalgalarını kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta

kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da

bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynı

görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde ger-

çekleşir. Kafatası ışığı geçirmediği gibi sesi de geçirmez. Dolayısıyla bir in-

sanın duyduğunu sesler ne kadar güçlü ve gürültülü de olsa beynin içi ta-

mamen sessizdir.

Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Öylesine bir netliktir ki

bu; sağlıklı bir insan kulağı hiçbir parazit, hiçbir cızırtı olmaksızın herşeyi

duyar. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz,

kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız, bir yaprağın hışırtısın-

dan jet uçaklarının gürültüsüne dek geniş bir frekans aralığındaki tüm ses-

leri algılayabilirsiniz. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses

düzeyi ölçülse burada derin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir.

Koku algımızın oluşması da buna benzerdir: Vanilya kokusu, gül ko-

kusu gibi uçucu moleküller, burnun epitelyum denilen bölgesindeki titrek

tüylerde bulunan alıcılara gelirler ve bu alıcılarda etkileşime girerler. Bu et-

kileşim beynimize elektrik sinyali olarak iletilir ve koku olarak algılanır.

Sonuçta bizim güzel ya da çirkin diye adlandırdığımız kokuların hepsi

uçucu moleküllerin etkileşimlerinin elektrik sinyaline dönüştürüldükten

sonra, beyindeki algılanış biçiminden başka bir şey değildir. Bir parfümü,

bir çiçeği, sevdiğiniz bir yemeği, deniz

kokusunu, hoşunuza giden ya da gitme-

yen her türlü kokuyu beyninizde algılar-

sınız. Fakat koku molekülleri beyne hiç-

bir zaman ulaşamazlar. Ses ve görüntüde

olduğu gibi beyninize ulaşan yalnızca

elektrik sinyalleridir. Sonuç olarak, doğ-

duğunuz andan itibaren dışarıdaki nes-

nelere ait olarak bildiğiniz kokular duyu

organlarınız aracılığı ile hissettiğiniz

elektrik uyarılarıdır. Bir kokunun dışarı-

daki gerçek haliyle hiçbir zaman muhatap

olmazsınız.
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Bir par fü mü, bir çi çe ği, 
sev di ği miz bir ye me ği, de niz 
ko ku su nu, ho şu mu za gi den 

ya da git me yen her tür lü ko ku yu
beynimizde algılarız.



Benzer şekilde, insan dilinin ön tarafında da dört farklı tip kimyasal

alıcı vardır. Bunlar tuzlu, tatlı, ekşi ve acı tadlarına karşılık gelir. Tat alıcı-

larımız bir dizi kimyasal işlemden sonra bu algıları elektrik sinyallerine

dönüştürür ve beyne iletirler. Bu sinyaller de beyin tarafından tat olarak

algılanırlar. Bir çikolatayı ya da  sevdiğiniz bir meyveyi yediğinizde aldı-

ğınız tat, elektrik sinyallerinin beyin tarafından yorumlanmasıdır. Dışarı-

daki nesneye ise asla ulaşamazsınız; çikolatanın kendisini göremez, kok-

layamaz ve tadamazsınız. Örneğin, beyninize giden tat alma sinirleri ke-

silse, o an yediğiniz herhangi bir şeyin tadının beyninize ulaşması müm-

kün olmaz; tat alma duyunuzu tamamen yitirirsiniz. Bu noktada karşımı-

za bir gerçek daha çıkar: Bir yiyeceği tattığımızda bir başkasının o yiye-

cekten aldığı tadın veya bir sesi duyduğumuzda başka birisinin duyduğu

sesin bizim algıladıklarımız ile aynı olduğundan emin olmamız mümkün

değildir. Bu gerçekle ilgili Lincoln Barnett şöyle demektedir:

Hiç kimse kendisinin kırmızıyı ya da "Do" notasını duyuşunun başka bir in-

sanınki ile aynı olup olmadığını bilemez.80

Dokunma duyumuza gelince de, değişen bir şey olmadığını görürüz.

Bir cisme dokunduğumuzda dış dünyayı ve nesneleri tanımamıza yar-

dımcı olacak bilgiler, derideki duyu sinirleri aracılığıyla beyne ulaştırılır-

lar. Dokunma hissi beynimizde oluşur. Zannedildiği gibi dokunma hissi-

ni algıladığımız yer parmak uçlarımız ya da derimiz değil, yine beynimiz-

deki dokunma merkezidir. Bizler nesnelerden gelen elektriksel uyarıların

beynimizde değerlendirilmesi sonucu sertlik ya da yumuşaklık, sıcaklık

ya da soğukluk gibi nesneleri tanımlayan farklı farklı hisler duyarız. Hat-

ta bir cismi tanımaya yarayan her türlü detayı bu uyarılar sonucunda elde

ederiz. Bu önemli gerçekle ilgili olarak B. Russel ve L. Wittgeinstein gibi

ünlü filozofların düşünceleri şöyledir:

… Bir limonun gerçekten var olup olmadığı ve nasıl bir süreçle var olduğu

sorulamaz ve incelenemez. Limon, sadece dille anlaşılan tat, burunla duyu-

lan koku, gözle görülen renk ve biçimden ibarettir ve yalnız bu nitelikleri bil-

imsel bir araştırmanın ve yargının konusu olabilir. Bilim, nesnel dünyayı

asla bilemez.81

Yani maddesel dünyanın dışarıda var olan aslına ulaşmamız imkan-

sızdır. Muhatap olduğumuz tüm nesneler, gerçekte görme, işitme, dokun-
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ma gibi algıların toplamından ibarettir. Algı merkezlerindeki bilgileri de-

ğerlendiren beynimiz, yaşamımız boyunca maddenin bizim dışımızdaki

"aslı" ile değil, beynimizdeki kopyaları ile muhatap olur. Biz ise bu kop-

yaların aslının nasıl olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. 

Beynimizin İçinde Oluşan "Dış Dünya"

Buraya kadar anlattığımız fiziksel gerçekler bizi tartışılmaz bir sonu-

ca ulaştırır: Bizim gördüğümüz, dokunduğumuz, duyduğumuz ve adına

"madde", "dünya" ya da "evren" dediğimiz kavramların aslıyla hiçbir za-

man muhatap olmayız, biz bunların sadece beynimizdeki kopya hallerini

biliriz. 

Örneğin meyve yiyen biri, aslında meyvenin beynindeki algısıyla

muhataptır, aslıyla değil. Kişinin "meyve" diye nitelendirdiği şey, meyve-

nin biçimi, tadı, kokusu ve sertliğine ait elektriksel bilginin beyinde algı-

lanmasından ibarettir. Eğer beyne giden görme sinirini keserseniz, meyve

görüntüsü de bir anda yok olur. Veya burundaki algılayıcılardan beyne

uzanan sinirdeki bir kopukluk, koku algınızı tamamen ortadan kaldırır.

Çünkü meyve, birtakım elektrik sinyallerini beynin yorumlamasından

başka bir şey değildir.

Üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir nokta da uzaklık hissidir.

Uzaklık, örneğin bu kitapla aranızdaki mesafe, sadece beyninizde meyda-

na gelen bir boşluk hissidir. Bir insanın kendisinden çok uzakta sandığı

maddeler de aslında beyninin içindedir. Örneğin insan göğe bakıp yıldız-

ları seyreder ve bunların milyonlarca ışık yılı uzakta olduklarını sanır. Oy-

sa yıldızlar onun içinde, beynindeki görüntü merkezindedirler. Bu yazıla-

rı okurken içinde oturduğunuzu sandığınız odanın da aslında içinde de-

ğilsiniz; aksine oda sizin içinizdedir. Bedeninizi görmeniz, sizi odanın

içinde olduğunuza inandırır. Ancak şunu unutmayın; bedeninizin de as-

lını hiçbir zaman görmediniz, hep beyninizde oluşan kopyasıyla muha-

tap oldunuz. 

Diğer tüm algılarınız için de aynı durum geçerlidir. Örneğin siz yan

odadaki televizyonun sesini duyduğunuzu sanırken aslında beyninizin

içindeki sesle muhatapsınızdır. Metrelerce uzaktan geldiğini sandığınız

ses de, hemen yanınızdaki kişinin konuşması da aslında beyninizdeki bir-

kaç cm3'lük duyma merkezinde algılanmaktadır. Bu algı merkezinin dı-
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Bir ci sim den ge len ışık de met le ri, üst te ki re sim de gö rül dü ğü gi bi re ti na üze ri ne
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şında sağ, sol, ön, arka gibi bir kavram yoktur. Yani ses sağdan, soldan

veya havadan size ulaşmaz; sesin geldiği bir yön yoktur. 

Algıladığınız kokular da böyledir; hiçbiri uzak bir mesafeden size

ulaşmaz. Koku alma merkezinizde oluşan etkileri, dışarıdaki maddelerin

gerçek kokusu zannedersiniz. Oysa bir gülün görüntüsü nasıl ki görme

merkezinizin içindeyse, o gülün kokusu da aynı şekilde koku alma mer-

kezinizin içindedir; dışarıdaki gülün aslını ve kokusunu hibçir zaman bi-

lemezsiniz. 

Çünkü algılarımızın bize tanıttığı "dış dünya", aynı anda beynimize

ulaşan "elektrik sinyalleri bütünü"dür. Beynimiz hayatımız boyunca bu

sinyalleri değerlendirir. Biz de bunları maddenin dışarıdaki "aslı" sana-

rak yanıldığımızın farkında olmadan bir ömür süreriz. Yanılırız, çünkü

algılarımızla maddenin kendisine asla ulaşamayız. 

Aslıyla muhatap olduğunu sandığımız "dış dünyayla" ilgili sinyal-

leri yorumlayıp anlamlı hale getiren de, yine bizim beynimizdir. Örneğin

duyma algısını ele alalım. Kulağımızın içine gelen ses dalgalarının yoru-

munu yaparak onu bir senfoniye çeviren aslında beynimizdir. Yani biz

müziğin beynimizin yorumladığı halini biliriz, dışarıdaki aslını değil.

Renkleri görürken de aslında gözümüze ulaşan sadece ışığın farklı dal-

ga boylarıdır. Bu farklı dalga boylarını renklere çeviren yine beynimiz-

dir. "Dış dünyadaki renklerin nasıl olduğu bizim için meçhuldur. Biz

elmanın gerçek kırmızısıyla, gökyüzünün gerçek mavisiyle, ağaçların

gerçek yeşiliyle hiçbir zaman muhatap olmayız. Dış dünya, tamamen al-

gılayana bağlıdır.

Nitekim gözdeki retinada oluşan küçük bir bozukluk renk körlüğü-

ne sebep olur. Kimi insan maviyi yeşil, kimisi kırmızıyı mavi, kimisi de

renkleri grinin çeşitli tonları şeklinde algılar. Bu noktadan sonra dışarı-

daki nesnenin renkli olup olmaması önemli değildir.

Dış Dünya Olmadan da 

Algılar Dünyası Meydana Gelebilir

Gördüğümüz ve yaşadığımız her şeyin beynimizde var olduğunu,

dışarıda var olan maddenin aslını hiç bilmediğimizi ortaya koyan ger-

çeklerden biri de, beynimizde algıların oluşması için dış dünyaya ihtiya-



cımız olmamasıdır. Bugün simülatörler gibi birçok teknolojik gelişme ve

ayrıca rüyalarımız bu gerçeğin en önemli delilleridir.

Bilim yazarı Rita Carter, Mapping The Mind isimli kitabında, "görmek

için gözlere ihtiyaç yoktur" diyerek, bilim adamları tarafından gerçekleşti-

rilen önemli bir deneye yer vermektedir. Deneyde görme özürlü kişilere,

video resimlerini titreşimlere dönüştüren bir cihaz takıldı. Bu kişilerin

gözlerinin yanına takılan bir kamera ise uyarıları bu kişinin beynine gön-

deriyordu. Böylece bu kişi sürekli olarak görsel dünyadan uyarı alabili-

yordu. Hastalar bir süre sonra gerçekten görüyormuş gibi davranmaya

başladılar. Örneğin, cihazlardan birinde görüntüyü yaklaştırmak için bir

lens vardı. Bu lens hasta uyarılmadan çalıştırıldığında, hasta görüntü bü-

yüyerek üzerine geliyormuş gibi gördüğü için iki kolu ile kendini koruma

ihtiyacı hissetmiştir.82

Bu deneyde de görüldüğü gibi, algılarımızın oluşması için dış dün-

yada maddi bir karşılıklarının bulunması şart değildir. Tüm uyarılar ya-

pay olarak da oluşturulabilmektedir.
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Rüyalarda yaşadığımız "algılar dünyası"

İnsan dış dünya olmadan da tüm algıları bütün canlılığı ile yaşayabi-

lir ve buna verilebilecek en açık örnek, daha önce de bahsettiğimiz gibi rü-

yalardır. Bir insan rüyası sırasında gözleri kapalı olarak yatağında yatar.

Ancak buna rağmen, gerçek hayatında karşılaştığı olayların, yaşadığı his-

lerin, uyarıların tamamını rüyalarında, gerçeklerinden ayırt edilemeyecek

kadar gerçekçi olarak algılar. Bu gerçeğe, bu kitabı okuyan insanların ta-

mamı bizzat kendi uykularında sık sık şahit olurlar. Örneğin, gece yata-

ğında sessiz ve sakin bir ortamda, çevresinde ikinci bir kişi dahi yokken

yatan bir insan, rüyasında kendisini çok kalabalık bir mekanda, bir tehli-

ke içinde görebilir. Can havliyle bu tehlikeden kaçtığını, bir duvarın arka-

sına sığındığını gerçekmiş gibi yaşayabilir. Hatta rüyasında gördükleri o

kadar gerçekçidir ki, korku ve panik duygusunu gerçekten tehlikeli bir or-

tam varmış gibi aynısı ile hisseder. Her gürültüde yüreği ağzına gelir, kor-

kudan titrer, kalbi hızla atar, terler, insan bedeni tehlike anlarında neler

hissederse, fiziksel olarak ne tepkiler verirse hepsini aynen yaşar. 

Rüyasında yüksek bir yerden aşağı düşen bir insan da bunu bütün

vücudu ile hisseder. Oysa o anda yatağında hiç kıpırdamadan yatmakta-

dır. Ya da, rüyasında ayağı kayıp su birikintisinin içine düştüğünü gören

bir insan, tüm kıyafetlerinin ıslandığını, çıkan rüzgar nedeniyle üşüdüğü-

nü hissedebilir. Ancak bulunduğu yerde ne bir su birikintisi, ne de rüzgar

yoktur. Hatta çok sıcak bir odada uyuyor olmasına rağmen ıslaklığı ve

üşümeyi, aynı uyanıkken olduğu gibi yaşar.

Veya rüyasında maddenin aslı ila muhatap olduğunu iddia eden bir

kişi kendinden son derece emin olabilir. Kendisine "dış dünyanın aslıyla

muhatap olmanın mümkün olmadığını" anlatan arkadaşının omzuna eli-

ni koyarak "Şimdi sen elimi omzunda hissetmiyor musun? O zaman nasıl

maddenin gerçeğini görmediğini söyleyebiliyorsun? Nereden çıkarıyor-

sun bu iddiaları? Gel seninle bir Boğaz turu yapalım, hem bu konuyu ko-

nuşuruz, bir de böyle bir konuya neden inanıyorsun bana anlatırsın" di-

yebilir. Derinleşen uykusunda gördüğü bu rüya o kadar nettir ki, keyifle

arabanın kontağını açıp motora yavaş yavaş gaz verir ve sonra aniden pe-

dala basıp arabayı adeta sıçratır. Yolda hızla giderken ağaçlar ve yol çiz-

gileri süratten adeta blok bir görüntü oluşturur. Bir yandan da temiz Bo-
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ğaz havasını alır. Tam arkadaşına itiraz etmeye, o anda maddenin aslını

gördüğünü anlatmaya hazırlanırken saatinin ziliyle uyanır. Ancak ne il-

ginçtir ki, rüyasında maddenin aslıyla muhatap olmadığımız gerçeğine iti-

raz eden bu insan, uyanıkken de gördüklerinin zihninde oluşan kopya gö-

rüntüler olduğunu anlatan bir arkadaşı yanında olsa, ona da aynı şekilde

itiraz edecektir.
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Sizin için mad de, el le tu tu -
lan, göz le gö rü len şey dir.

Oy sa rü ya da da "eli niz le tu tar,
gö zü nüz le gö rür sü nüz", ama
ger çek te ne eli niz var dır, ne gö -
zü nüz, ne de gö rü lüp-tu tu la cak
bir şey. Rü ya da, bü tün bun la rı
bey nin dı şın da sağ la yan hiç bir
mad di ger çek lik yok tur. Açık ça
al da nır sı nız. Pe ki ger çek ya -
şam la rü ya yı ayı ran ne dir? So -
nuç ta her iki ya şan tı da bey nin
için de oluş mak ta dır. Rü ya sı ra -

benzer du rum pe ka la için de bu lun du ğu muz dün ya için de ge çer li dir. Rü ya -
dan uyan dı ğı mız da ger çek ya şan tı de di ği miz da ha uzun bir rü ya ya baş la dı -
ğı mı zı dü şün me mi ze en gel hiç bir man tık lı ge rek çe yok tur. Rü ya yı ha yal,
dün ya yı ger çek say ma mı zın ne de ni, sa de ce alış kan lık la rı mız ve ön yar gı la rı -
mız dır. Ve bu du rum, bir gün, şu an da ya şa dı ğı mı zı san dı ğı mız dün ya ha ya -
tın dan rü ya dan uyan dı rıl dı ğı mız gi bi uyan dı rı la bi le ce ği mi zi gös te rir.

RÜ YA DA Kİ DÜN YA



İnsanlar rüyalarından uyandıklarında o ana kadar görmüş oldukları-

nın hayal olduğunu anlarlar, ama "uyanma" görüntüsüyle başlayan ve

adına "gerçek hayat" dedikleri hayatın gerçek yapısından nedense hiç kuş-

kulanmazlar. Oysa, "gerçek hayatımız" dediğimiz görüntüleri algılayış

şeklimiz, rüyalarımızı algılayış şeklimizle tamamen aynıdır. Her ikisini de

zihnimizde görürüz. Ve rüyalarımızdan uyandırılmadığımız sürece, onla-

rın bir hayal olduğunu anlamayız. Ancak uyandığımız zaman "demek ki

gördüklerim bir rüyaymış" deriz. Öyle ise şu anda gördüklerimizin bir rü-

ya olmadığını nasıl ispatlayabiliriz? Sadece henüz uyandırılmamış oldu-

ğumuz için, içinde bulunduğumuz anı gerçek zannediyor olabiliriz. Her

gece gördüğümüz rüyalardan daha uzun süren bu rüyadan bir gün uyan-

dırıldığımızda, bu gerçekle karşılaşacak olabiliriz. Ve bunun aksini söyle-

yerek ispatlayabileceğimiz hiçbir delilimiz yoktur. 

Dünya hayatının bir rüya gibi olduğu, bu rüyadan "büyük bir uyanış"

ile uyanıldığında ancak insanların rüya gibi bir alemde yaşadıklarını an-

layacakları, İslam alimleri tarafından da dile getirilen bir gerçektir. Üstün

ilmi nedeniyle Şeyh-i Ekber (En Büyük Şeyh) olarak anılan büyük İslam

alimi Muhyiddin Arabi, bir sözünde, Peygamber Efendimiz (sav)'in bir

hadisini aktararak, dünya hayatını rüyalarımıza şöyle benzetmiştir:

Hazreti Muhammed Aleyhisselam "insanlar uykudadır, öldükleri vakit

uyanırlar" buyurmuştur. Demek ki, dünya hayatında gördüğü şeyler

uyuyan kimsenin rüyasında gördüğü şeyler gibidir...83

Bir ayette ise Allah insanların kıyamet gününde tekrar diriltildikle-

rinde şöyle diyeceklerini bildirmektedir:

Demişlerdir ki: "Eyvahlar bize, uykuya-bırakıldığımız yerden bizi

kim diriltip-kaldırdı? Bu, Rahman (olan Allah)ın va'dettiğidir, (de-

mek ki) gönderilen (elçi)ler doğru söylemiş". (Yasin Suresi, 52)

Ayette de görüldüğü gibi, insanlar kıyamet günü aynı bir rüyadan

uyanır gibi uyanmaktadırlar. Bir insan, ağır bir uykuya daldığı ve rüya gör-

düğü sırada aniden uyandırıldığında kendisini uyandıranın kim olduğunu

nasıl sorgularsa, bu insanlar da aynı şekilde kendilerini kimin uyandırdı-

ğını sormaktadırlar. Allah'ın bu ayette de bildirdiği gibi, dünya hayatı gör-

düğümüz bir rüya gibidir ve her insan bu rüyadan uyandırılacak ve gerçek

hayatı olan ahiret hayatına dair görüntüleri görmeye başlayacaktır.
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Algılayan Kim?

Buraya kadar anlaşılacağı gibi, içinde yaşadığımızı sandığımız ve "dış

dünya" adını verdiğimiz maddesel dünyanın aslıyla hiçbir zaman muha-

tap olamayız. Ama asıl önemli soru burada ortaya çıkar: Bildiğimiz hiçbir

maddesel varlığın gerçeğine ulaşamıyorsak, o halde beynimiz nedir? Bey-

nimiz de kolumuz, bacağımız ya da başka herhangi bir nesne gibi madde-

sel dünyanın bir parçası olduğuna göre, onun da aslına hiçbir zaman ula-

şamayız.

Beyni analiz ettiğimizde karşımıza, diğer canlı organlarda da bulunan

protein ve yağ moleküllerinden daha farklı bir malzeme çıkmaz. Yani be-

yin dediğimiz et parçasında, görüntüleri seyrederek yorumlayacak, bilinci

oluşturacak, kısacası "ben" dediğimiz şeyi var edebilecek bir şey yoktur.

R. L. Gregory beynin içinde görüntünün algılanması ile ilgili insanla-

rın düştükleri bir yanılgıyı şöyle dile getirmektedir:

Gözlerin beyinde resimler oluşturduğunu söylemeye yönelik bir eğilim söz

konusudur, fakat bundan kaçınmak gerekir. Beyinde bir resim oluştuğu

söylenirse bunu görmesi için içte bir göz daha olması gerekir -fakat bu gözün

resmini görebilmek için bir göze daha ihtiyaç olacaktır,... ve bu da sonsuz bir

göz ve resim olması anlamına gelir. Bu mümkün olamaz.84

Maddeden başka bir varlığı kabul etmeyen materyalistlerin içinden

çıkamadıkları asıl nokta burasıdır: Gören, gördüğünü algılayan ve tepki

veren "içteki göz" kime aittir?

Karl Pribram da bilim ve felsefe dünyasında, algıyı hissedenin kim ol-

duğu ile ilgili bu önemli arayışa dikkat çekmiştir:

Yunanlılardan beri, filozoflar "makinenin içindeki hayalet", "küçük insanın

içindeki küçük insan", vb. üzerine düşünüp durmuşlardı. Ben -beyni kul-

lanan varlık- nerededir? Asıl bilmeyi gerçekleştiren kim? Assisi'li Aziz

Francis'in de söylemiş olduğu gibi: "Aradığımız şey bakanın ne olduğudur."85

Şimdi şunu düşünün: Elinizdeki kitap, içinde oturduğunuz oda, kısa-

ca önünüzdeki bütün görüntüler beyninizin içinde görülmektedir. Peki bu

görüntüleri atomlar mı görüyor? Hem de kör, sağır, bilinçsiz atomlar... Ne-

den atomların bir kısmı bu özellikleri kazanmış da, diğerleri kazanama-

mış?... Düşünmemiz, kavramamız, hatırlamamız, sevinmemiz, üzülme-
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miz, bütün bunlar bu atomların arasındaki kimyasal reaksiyonlardan mı

ibaret?

Bu soruları dikkatle düşündüğümüzde, atomlarda irade aramanın

bir anlamı olmadığını görürüz. Açıktır ki, gören, işiten ve hisseden varlık,

madde ötesinde bir varlıktır. Peki bu görüntüleri beyninizin içinde gören

kimdir? Beyninizin içinde, bir göze ihtiyaç duymadan bu kitabın görün-

tüsünü gören, gördüklerini anlayan, okuduklarından etkilenen, bunlar

üzerinde düşünen kimdir? Beyine ulaşan elektrik sinyallerini bir kulağa

ihtiyaç duymadan, bir dostunun sesi veya en sevdiği şarkı olarak dinle-

yen, dinlediklerinden zevk alan kimdir?

İşte bu varlık "ruh"tur.

Dışarıda var olan maddenin beyindeki kopyalarını gören, duyan, his-

seden, algılayan, yorumlayan ruhtur. Bu satırları yazan ve okuyan akıllı

varlıklar, birer atom ve molekül yığını -ve bunların arasındaki kimyasal

reaksiyonlar- değil, birer "ruh"tur.
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Be yin, pro te in ve yağ mo le kül le rin den olu şan bir hüc re ler yı ğı nı dır. Nö ron
(yu ka rı da sağ da) adı ve ri len si nir hüc re le rin den oluş muş tur. Bi lin ci oluş -
tu ran el bet te ki nö ron lar de ğil dir. Nö ron la rın ya pı sı nı in ce le di ği miz de kar -
şı mı za çı kan ise atom lar dır (yu ka rı da sol da). Kuş ku suz şu ur suz atom la rın
da şu ur mey da na ge tir me si müm kün de ğil dir. Be yin de di ği miz et par ça -
sın da, gö rün tü le ri iz le ye cek, bi lin ci oluş tu ra cak, kı sa ca sı "ben" de di ği miz
şe yi ya ra ta bi le cek bir güç yok tur.
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Gerçek Mutlak Varlık

Tüm bu gerçekler, bizi çok önemli bir soruyla daha karşı karşıya ge-

tirir: Madem maddesel dünyanın aslına dair hiçbir şey bilmiyoruz ve sa-

dece beynimizdeki kopya görüntülerle muhatabız, o halde bu görüntüle-

rin kaynağı nedir?...

Peki bizim ruhumuza yıldızları, dünyayı, bitkileri, insanları, bedeni-

mizi ve gördüğümüz diğer herşeyi sürekli olarak seyrettiren kimdir?

Çok açıktır ki, içinde yaşadığımız tüm maddesel evreni yaratan ve

sürekli yaratmaya devam eden üstün bir Yaratıcı vardır. Bu Yaratıcı son-

suz bir güç ve bilgi sahibidir. 

O Yaratıcı alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

Göklerin ve yerin, yani evrenin sabit ve kararlı olmadığı, sadece Yü-

ce Allah'ın yaratmasıyla varlık buldukları ve O yaratmayı durdurduğun-

da yok olacakları  bir ayette şöyle ifade edilir:

Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti

altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisin-

den sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim'dir,

bağışlayandır. (Fatır Suresi, 41)

Daha önce de belirttiğimiz gibi, insanların çoğu, Allah'ın gücünü

kavrayamadıklarından, büyük bir cehaletle Yüce Allah'ı göklerde bir yer-

lerde bulunan ve dünya işlerine müdahale etmeyen bir varlık olarak dü-

şünürler. (Allah'ı tenzih ederiz) Bu sapkın mantığın temeli, evrenin sade-

ce bir maddeler bütünü olduğu, Allah'ın ise bu maddelerin "dışında" bir

yerlerde bulunduğu Şeklindeki yanılgıdır. (Allah'ı tenzih ederiz)

Gerçek mutlak varlık Allah'tır. Yani var olan sadece Allah'tır, mad-

de mutlak varlık değildir. Dışarıda var olan maddeler dünyası Allah'ın

üstün yaratışının bir eseridir Allah "her yerde"dir ve her yeri kapla-

maktadır. Bu gerçek Kuran'da şöyle açıklanır:

Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama

ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni

olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, ön-

lerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının

dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun

kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların ko-
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runması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. (Bakara

Suresi, 255)

Allah'ın mekandan münezzeh olduğu ve her yeri çepeçevre kuşattığı

gerçeği bir başka ayette de şöyle bildirilmektedir: 

Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü

(kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. (Bakara

Suresi, 115)

Bu gerçeğin kavranmasıyla, şirk koşmadan, Allah'ı birleyerek iman

tam anlamıyla oluşur. Çünkü Allah'tan başka tüm varlıkların gölge varlık-

lar olduklarını bilen bir insan, kesin bir imanla (hakkel yakin derecesinde)

"yalnızca Allah vardır, O'ndan başka ilah (güç sahibi varlık) yoktur" der. 

Allah'ı gözleriyle görmediği için Allah'ın varlığına inanmayanların

maddeci iddiaları da, maddenin gerçek mahiyeti öğrenildiğinde tamamen

yıkılır. Çünkü bu gerçeği öğrenen kişi, ken-

di varlığının bir hayal niteliğinde olduğu-

nu anlar. Hayal olan bir varlığın ise, mut-

lak olan bir varlığı göremeyeceğini kavrar.

Nitekim Kuran'da, insanların Kendisi’ni

göremediği, ama Kendisi’nin onları gördü-

ğünü Rabbimiz şöyle açıklar:

Gözler O'nu idrak edemez; O ise

bütün gözleri idrak eder... (En'am

Suresi, 103) 

Elbette ki biz insanlar Allah'ın varlığı-

nı gözlerimizle göremeyiz. Ama biliriz ki,

Allah bizim içimizi, dışımızı, bakışlarımızı,

düşüncelerimizi tam olarak kuşatmıştır. Bu

nedenle Allah Kuran'da Kendisi’nin "kulaklara

ve gözlere malik olan" (Yunus Suresi, 31) ol-

duğunu bildirmektedir. Allah'ın bilgisi dışında

biz tek bir söz söyleyemeyiz, hatta tek bir nefes

dahi alamayız. Bundan dolayı Allah bizim yap-

tığımız herşeyi bilir, bu durum Kuran'da da

şöyle belirtilmiştir: 

30 Ocak 1999 ta rih li sa yı -
sın da mad de sel ev re nin

sa de ce zih ni miz de gös te ri -
len ha liy le mu ha tap ol du -

ğu mu zu ele alan Ame ri kan
bi lim der gi si New Sci en -
tist'in ka pa ğın da şu so ru

yer alı yor: "Ger çe ğin Öte -
sin de: Ev ren, Bil gi nin Bir

Dan sı mı ve Mad de Sa de ce
Bir Se rap tan mı İba ret?"



Şüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. (Al-i İm-

ran Suresi, 5) 

Maddenin aslıyla muhatap olduğumuzu sanarak, beynimizdeki kop-

ya dünyayı seyrederken de yani hayatımızı sürerken de, bize en yakın

olan varlık, Allah'ın Kendisi’dir. Allah'ın Kuran'da bildirdiği "Andolsun,

insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu bi-

liriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız" (Kaf Suresi, 16) ayetinin sır-

rı da bu gerçekte gizlidir. Allah insanı çepeçevre kuşatmıştır ve ona

"sonsuz yakın"dır.

Allah insanlara "sonsuz yakın" olduğunu, "kullarım Beni sana sora-

cak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım..." (Bakara Suresi,

186) ayeti ile de bildirir. Bir başka ayette geçen, "muhakkak Rabbin in-

sanları çepeçevre kuşatmıştır" (İsra Suresi, 60) ifadesi de yine aynı gerçe-

ği haber verir.

İnsan kendisine en yakın olan varlığın yine kendisi olduğunu sana-

rak yanılır. Oysa Allah bize, kendimizden bile daha yakındır. "Hele can

boğaza gelip dayandığında, ki o sırada siz (sadece) bakıp-durursunuz,

Biz ona sizden daha yakınız; ancak görmezsiniz." (Vakıa Suresi, 83-85)

ayetleriyle de bu gerçeği bildirmiştir. Ancak ayetlerde de bildirildiği gibi

bazı insanlar gözleriyle görmedikleri için bu olağanüstü gerçekten haber-

siz yaşarlar.

Bazı insanlar bu çok önemli gerçekten gafil olarak yaşarlar. Kendile-

rini yaratanın Allah olduğunu kabul eder, ancak yaptıkları işlerin kendi-

lerine ait olduğunu zannederler. Oysa, insanın her yaptığı fiil Allah'ın iz-

niyle yaratılır. Örneğin, bir kitap yazan insan Allah'ın izniyle o kitabı ya-

zar. O kitaptaki her cümle, her fikir, her paragraf Allah'ın dilemesiyle

meydana gelir. Allah bu çok önemli gerçeği birçok ayeti ile bildirmekte-

dir. Bu ayetlerden biri, "... sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah ya-

ratmıştır" ayetidir. (Saffat Suresi, 96) Allah, "... attığın zaman sen atma-

dın, ama Allah attı..." (Enfal Suresi, 17) ayetiyle ise, her yaptığımızın Ken-

disi’ne ait fiiller olduğunu bildirmektedir. 

Gerçek budur. Bir insan bunu kabullenmek istemeyebilir, ama bu

hiçbir şeyi değiştirmez. 
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Maddenin Gerçeğini Bilmek 

Dünya Hırsını Ortadan Kaldırır

Buraya kadar anlattığımız konu, yaşamınız boyunca size anlatılmış

en büyük gerçeklerden biridir. Çünkü tüm maddesel dünyanın gerçekte

bir "gölge varlık" olduğunu ispatlayan bu konu, Allah'ın varlığının ve ya-

ratışının kavranmasının, O'nun yegane mutlak varlık olduğunun anlaşıla-

bilmesinin anahtarıdır. Aynı zamanda hem insanın ne kadar aciz olduğu-

nun ilmi ve reddedilemez bir ispatıdır, hem de Allah'ın muhteşem sanatı-

nın bir tecellisidir. Bu nedenle de bu ilim insanları iman etmeye mecbur et-

mekte, iman etmemeyi imkansız hale getirmektedir. Bazı insanların bu

gerçekten kaçmalarının ana sebebi de budur.

Burada anlatılanlar, tıpkı bir fizik kanunu veya bir kimya formülü ka-

dar kesin gerçeklerdir. İnsanlar yeri geldiğinde en zor matematik prob-

lemlerini bile çözebilmekte, anlaşılması çok zor görülen pek çok konuyu

kavrayabilmektedirler. Ama aynı kişilere, maddenin, insanların zihinlerin-

de oluşan bir görüntüden ibaret olduğu, maddenin aslıyla hiçbir şekilde

muhatap olamayacakları anlatıldığında, bunu bir türlü anlamaya yanaş-

mamaktadırlar. Bu, son derece "abartılı" bir anlayışsızlık durumudur.

Çünkü burada anlatılan konunun kavranması, tıpkı bir insanın, "iki çarpı

iki kaç eder?", "kaç yaşındasın?" gibi sorulara vereceği cevaplar kadar ko-

laydır. Dünyayı nerede gördüğünü hangi bilim adamına, hangi nöroloji

profesörüne sorsanız size "tabii ki beynimde" diye cevap verecektir. Hatta,

bu gerçeği lise biyoloji kitaplarında dahi bulabilirsiniz. Ancak tüm bu açık-

lığa rağmen, maddesel dünyayı beynimizde algıladığımıza dair bilgi ve bu

bilginin insanı ulaştırdığı sonuçlar görmezlikten gelinebilmektedir. Bilim

tarafından ispatlanmış en önemli gerçeklerden birinin insanların gözün-

den bu kadar büyük bir titizlikle saklanması büyük bir olaydır aslında.

İnsanların, bütün bilimsel gerçekleri kolaylıkla kabul edip, bu ger-

çekten bu kadar çok korkup kaçmalarının temel sebebi ise, maddenin ger-

çeğini öğrenmenin tüm insanların hayata bakış açılarını temelinden de-

ğiştirecek olmasıdır. Maddeyi ve kendilerini mutlak varlık olarak kabul

edenler ve tüm hayatlarını buna bağlı olarak kuranlar, bir anda kendileri-

nin, eşlerinin, çocuklarının, sahip oldukları tüm servetin bir hayal oldu-

ğunu anlayacaklardır. İşte insanların bu gerçekten bu kadar korkmaları-

nın, anladıkları halde anlamazlıktan gelmelerinin, bir ilkokul çocuğunun
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İn san, bu an la tı lan lar doğ rul tu sun da bi raz de rin dü şü nür se, bu hay ret
ve ri ci ola ğa nüs tü du ru mu ken di si de açık ça fark eder: Ya ni, "dış 
dün ya" ile hiç bir za man doğ ru dan mu ha tap ola ma dı ğı mı zı...
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dahi kolaylıkla kavrayabileceği bir gerçeği son derece anlamsız itirazlarla

yok etmeye çalışmalarının ardında yatan neden, bu dünya hırslarını kay-

betme korkusudur. 

Mallara, oğullara, dünyanın geçici süslerine hırsla bağlı olan biri için

bu gerçekten de büyük bir korku sebebidir. Çünkü bu gerçeği anladığın-

da, daha ölmeden ölmüş, malını ve canını teslim etmiş olacaktır. Allah

"Eğer sizden onları(n tümünü) isteyip sizi çıplak bırakacak olursa, cim-

rilik edersiniz ve sizin kinlerinizi de ortaya çıkarmış olur." (Muhammed

Suresi, 37) ayetiyle, insanlardan tüm mallarını istediğinde onların nasıl di-

reneceklerini ve cimrilik ederek kinleneceklerini bildirmektedir. Bir insan

maddenin gerçeğini öğrendiğinde ise, zaten malının, canının Allah'a ait

olduğunu, verecek veya vermemekte direnecek bir şeyi olmadığını anla-

yacak, ölmeden önce herşeyiyle Allah'a teslim olacaktır. Samimi iman

edenler için bu bir güzellik, şeref ve Allah'a yakınlığa bir vesiledir. İman-

sız veya zayıf imanlı insanlar ise, bu güzelliği fark edemedikleri için bu

gerçeği büyük bir ısrarla reddederler.

Maddenin Gerçeği Gizlenmediğinde Oluşacak Ortam

Maddenin aslı ile muhatap olmadıklarını, yalnızca Allah'ın kendileri-

ne izlettirdiği görüntüler ile iç içe olduklarını bilen insanların tüm yaşam-

ları, hayata bakış açıları ve değer yargıları değişecektir. Bu, hem kişisel

hem de toplumsal anlamda faydalı bir değişim olacaktır. Çünkü bu gerçe-

ği gören insan, Allah'ın Kuran'da bildirdiği üstün mümin ahlakını hiç zor-

lanmadan yaşayacaktır.

Dünyaya önem vermeyen, maddenin hayal olduğunu anlayan insan-

lar için önem verilmesi gereken şey maneviyat olacaktır. Allah'ın her an

kendisini işittiğini ve gördüğünü bilen, yaptığı her hareket nedeniyle ahi-

rette hesap vereceğini idrak eden bir kişi doğal olarak güzel ahlaklı olacak,

Allah'ın emir ve yasaklarına titizlik gösterecektir. Böylece toplumda her-

kes birbirine karşı sevgi ve saygı dolu olacak, iyi ve güzel davranışlarda

herkes birbiriyle yarışacaktır. İnsanlar arasındaki değer yargıları değişe-

cek, madde değerini yitirecek böylece insanlar arasında üstünlük, mevki

ve makama göre değil, ahlaka ve takvaya göre olacaktır. Kimse, aslı hayal

olan şeylerin peşinden koşmayacak, herkes gerçeğin peşinden gidecektir.

İnsanlar "kim ne düşünür?" zihniyetiyle değil "Allah ne yaparsam benden
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hoşnut olur?" düşüncesiyle hareket edeceklerdir. Mal, mülk, makam ve

mevkiden kaynaklanan gurur, kibir, kendini beğenmişlik hislerinin yerini

tevazu ve aczini çok iyi anlama hissi alacaktır. Dolayısıyla insanlar Ku-

ran'da bahsedilen bütün güzel ahlak örneklerini severek ve isteyerek yaşa-

yacaklardır. Bu sayılan değişimler ise günümüz toplumlarının pek çok so-

rununu doğal olarak ortadan kaldıracaktır. 

Küçük çıkarları için bile sinirlenen, öfkelenen, saldırganlaşan insanla-

rın yerini, her gördüğünün Allah'ın kendisine izlettirdiği görüntüler oldu-

ğunu bilen, bu nedenle öfke, kızgınlık, bağırıp çağırma gibi tepkilerin ken-

disini küçük düşüreceğinin farkında olan insanlar alacaktır. Bu sayede in-

sanlara ve toplumlara huzur ve güven hakim olacak, herkes yaşamından

ve sahip olduklarından hoşnut olacaktır. İşte insanlardan gizlenen bu ger-

çeğin, insanlara ve toplumlara kazandıracağı nimetlerin bir kısmı bunlar-

dır. Bu gerçeğin bilinmesi, düşünülmesi ve yaşanmasıyla beraber insanlar

daha pek çok güzelliklere kavuşacaklardır. Bu güzelliklere kavuşmak iste-

yen kişilerin yapması gereken şey ise bu büyük gerçeği iyice düşünmek ve

anlamaya gayret etmektir. Allah bir ayetinde şöyle bildirmiştir:

Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-

görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi

aleyhinedir... (En'am Suresi, 104)

Materyalistlerin Mantık Bozuklukları

Bu bölümün başından itibaren maddenin, materyalistlerin iddia ettik-

leri gibi mutlak bir varlık olmadığını, maddenin dışarıdaki aslıyla hiçbir

zaman muhatap olmadığımızı bilimsel delilleriyle gördük. Materyalistler

ise, bütün felsefelerini yok eden bu açık gerçeğe karşı son derece dogmatik

bir tutumla direnmektedirler ve geçersiz karşı mantıklar getirmektedirler. 

Örneğin materyalist felsefenin 20. yüzyıldaki en büyük savunucuların-

dan biri olan koyu Marksist George Politzer, bu konuyla ilgili kendince

önemli bir delil olarak "otobüs örneği"ni vermiştir. Politzer'e göre, maddenin

beynimizdeki kopyasıyla muhatap olduğumuz gerçeğini savunan düşünür-

ler de otoyolda otobüs gördükleri zaman ezilmemek için kaçmaktadırlar. 86

Bir başka ünlü materyalist Johnson ise kendisine maddenin gerçeğiy-

le hiç muhatap olmadığımız anlatıldığında, taşlara tekme atarak bu gerçe-

ği inkar etmeye çalışmıştır.87



Marx, Engels, Lenin gibi ünlü materyalistlerin kitaplarında hep bu

tür örnekler ve "maddenin gerçek mahiyetini  tokat yiyince anlarsınız" gibi öf-

ke dolu cümleler yer almaktadır.

Materyalistlerin yanıldıkları ve anlayamadıkları nokta, "algı" kavra-

mının sadece görme duyusu ile ilgili olduğunu sanmalarıdır. Oysa sadece

görme değil, dokunma, çarpma, darbe, sertlik, acı, sıcaklık, soğukluk, ıs-

laklık gibi tüm hisler, aynı görme gibi insanın beyninde oluşan algılardır.

Örneğin otobüse binmek için otobüsün kapısının soğuk metalini elinde

hisseden bir insan, aslında bu "soğuk metal hissini" beyninde algılar. Bu

çok açık ve bilinen bir gerçektir. Dokunma duyusu, daha önce de belirtil-

diği gibi, bir insanın -örneğin parmaklarından gelen sinir uyarılarının-

beyninin belli bir noktasında

oluşturduğu bir histir. Hisse-

den parmaklarımız değildir.

İnsanlar bunu bilimsel olarak

da açıklandığı için kabul et-

mektedirler. Ancak, konu oto-

büsün kapısını tutmak değil

de, otobüsün insana çarpması

olunca, yani bu dokunma hissi

daha şiddetli ve acı verici

olunca, bu gerçeğin geçerli ol-

madığını sanmaktadırlar. Oy-

sa, acı veya darbe de beyinde

hissedilir. Bir otobüsün çarptı-

ğı bir insan darbenin şiddetini

ve tüm acıyı beyninde hisse-

der. 

Bunu daha iyi anlamak

için rüyaları düşünmek fayda-

lı olacaktır. İnsan rüyasında da

kendisine otobüs çarptığını,

kazadan sonra gözünü hasta-

nede açtığını, ameliyata alın-

dığını, doktorların konuşma-
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larını, ailesinin telaş ile hastaneye gelişini, sakat kaldığını veya canının çok

yandığını görebilir. Rüyasında yaşadığı tüm bu olayların görüntülerini,

seslerini, sertlik hissini, acıyı, ışığı, hastanedeki renkleri, her türlü hissi çok

berrak ve net olarak algılamaktadır. Ve bunların hepsi gerçek yaşamdaki-

ler kadar doğal ve inandırıcıdır. O an, rüyanın içindeki biri ona rüya gör-

düğünü, gördüklerinin bir hayal olduğunu söylese ona inanmaz. Oysa,

gördüklerinin hepsi bir hayaldir ve ne otobüsün, ne hastanenin, ne de rü-

yasında gördüğü bedeninin dış dünyada maddi karşılığı vardır. Rüyasın-

da gördüğü bedenin ve otobüsün maddi karşılıkları olmamasına rağmen,

"gerçek bir bedene" "gerçek bir otobüs" çarpmış gibi hissedebilmektedir. 

Öyle ise materyalistlerin "maddenin gerçek mahiyetini tokat yiyince

anlarsın", "dizine bir tekme gelince, maddenin aslını görüp görmediğin-

den şüphen kalmaz", "köpek görünce kaçarsın ama", "otobüs çarpınca bey-

ninde mi değil mi anlarsın", "madem kopya görüntülerle muhatapsın o za-

man otobana çıkıp arabalardan kaçmadan ortada dur" gibi itirazlarının

hiçbir anlamı ve geçerliliği yoktur. Hızlı bir darbe, can acıtan köpeğin diş-

leri, şiddetli bir tokat, maddenin aslı ile muhatap olduğunuzun kanıtı de-

ğillerdir. Çünkü bahsedildiği gibi bunların aynısını rüyanızda da, maddi

karşılıkları olmadığı halde yaşayabilirsiniz. Ayrıca, bir hissin şiddetli ol-

ması, o hissin beyinde oluştuğu gerçeğini de değiştirmemektedir. Bu, bi-

limsel olarak ispatı olan çok açık bir gerçektir. Bazı insanların otobandan

hızla geçen bir otobüsü veya bu otobüsün sebep olduğu bir kazayı, mad-

denin fiziksel varlığı ile muhatap olduklarının çarpıcı bir delili sanmaları-

nın nedeni, görüntünün insanı aldatacak kadar gerçekçi görülmesi ve his-

sedilmesidir. Mekan görüntülerindeki, örneğin otobandaki derinlik ve

perspektifin kusursuzluğu, mekanda görülen cisimlerin renk, şekil, gölge

olarak mükemmelliği, ses, koku ve sertlik hislerinin çok net olması ve gö-

rüntünün içinde bir mantık bütünlüğü bulunması kimilerini yanıltabil-

mektedir. Ve bazı insanlar bu olaylar neticesinde bunların algı olduğunu

unutabilmektedir. Ama zihinde meydana gelen algılar ne kadar eksiksiz

ve mükemmel olursa olsun, bunların birer algı olduğu gerçeği değişme-

yecektir. İnsan otobanda yürürken bir kaza yaşasa da, depremde yıkılan

bir evin altında kalsa da, yangında alevler tarafından sarılsa da, merdi-

venlere takılıp düşse de tüm bu olayları zihninde yaşar ve asla gerçekleri

ile muhatap olamaz. 

Allah Akılla Bilinir

212



Bir insan otobandaki bir otobüsün önüne atladığında, zihnindeki oto-

büs, zihnindeki bedenine çarpar. O insanın bu kaza sonucunda hayatını

yitirmesi, bedeninin parçalanması da bu gerçeği değiştirmez. Eğer insanın

zihninde gördüğü bu olay ölüm ile sonuçlanırsa, Allah o insana gösterdi-

ği görüntüyü bir perdenin kaldırılması gibi kaldırır ve o kişiye başka bir

görüntü, ahirete ait görüntüleri gösterir. Bu gerçeği şimdi samimiyetle dü-

şünüp anlamayanlar, ölümleriyle birlikte hemen anlayacaklardır. 

Sinirleri Paralel Bağlama Örneği

Politzer'in trafik kazası örneğini ele alalım: Bu kazada, otobüsün al-

tında ezilen kişinin beş duyu organından beynine giden sinirler, bir başka

insanın, örneğin George Politzer'in beynine paralel bir bağlantıyla bağlan-

sa, kazadaki kişiye otobüs çarptığı anda, o sırada evinde oturmakta olan

Politzer'e de otobüs çarpacaktır. Daha doğrusu, kaza geçiren adamın ya-

şadığı hislerin tamamını, bir müzik teybine bağlanan iki ayrı kolondan ay-

nı şarkının dinlenmesine benzer biçimde, Politzer de yaşamaya başlaya-

caktır. Politzer de evinde oturduğu halde otobüsün fren sesini, otobüsün

vücuduna değmesini, kırık kol ve akan kan görüntülerini, kırık ağrılarını,

ameliyathaneye sokuluşunun görüntülerini, alçının sertliğini, kolunun

güçsüzlüğünü hissedecek, görecek ve yaşayacaktır. 

Kazadaki adamın sinirleri kaç kişiye bağlansa bunların hepsi, aynı

Politzer gibi, kazayı başından sonuna kadar yaşayacaktır. Kazadaki adam

komaya girse, hepsi komaya girecektir. Hatta, söz konusu trafik kazasına

ait algıların tümü bir alete kaydedilse ve bu algılar sürekli başa alınarak

bir başka kişiye verilse, bu kişiye de defalarca otobüs çarpacaktır.

Peki o halde, hangisine çarpan otobüs gerçektir? Materyalist felsefe-

nin bu soruya verebileceği çelişkisiz bir cevap yoktur. Doğru cevap, trafik

kazasını hepsinin kendi zihinlerinde tüm ayrıntılarıyla yaşadığıdır. 

Pasta yeme ve taşa tekme atma örnekleri için de durum aynıdır. Pasta

yiyince karnında pastanın şişliğini ve tokluğunu hisseden Engels'in duyu

organlarına ait sinirler paralel olarak ikinci bir kişinin beynine bağlansa, En-

gels pasta yediği ve doyduğu anda o kişi de pasta yiyecek ve doyacaktır. Ta-

şa tekme atınca ayağı acıyan materyalist Johnson'ın sinirleri paralel olarak

bir başka kişiye bağlansa, bu kişi de taşa vuracak ve canı acıyacaktır.

Peki hangi pasta ve hangi taş gerçektir? Materyalist felsefe, buna da
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çelişkisiz bir cevap veremez. Doğru ve çelişkisiz cevap şudur: Hem Engels

hem diğer kişi pastayı kendi zihinlerinde yiyip doymuşlardır. Hem John-

son hem ikinci kişi, taşa tekme atış anını kendi zihinlerinde tüm detayla-

rıyla yaşamışlardır.

Yukarıda Politzerle ilgili olarak verdiğimiz örnekte şöyle bir değişik-

lik yapalım; evinde oturan Politzer'in sinirlerini otobüsün çarptığı adamın

beynine, otobüsün çarptığı adamın sinirlerini de Politzer'in beynine bağ-

layalım. Bu durumda ise, Politzer aslında evinde oturduğu halde kendisi-

ne otobüs çarptığını zannedecek, otobüsün çarptığı adam ise kazanın tüm

şiddetine rağmen, bunu asla fark edemeyecek, çünkü kendisinin evde

oturduğunu düşünecektir. Bu mantık pasta yeme ve taşa tekme atma ör-

nekleri için de düşünülebilir.

Görüldüğü gibi insanın algılarını aşması ve dışarı çıkması mümkün

değildir. Bu durumda bir insanın ruhuna, bedeni ve hiçbir maddi varlığı

olmadığı halde, ortada maddesel bir ortam da olmamasına karşın herşey

seyrettirilebilecektir. Öyle ki kişinin bunu anlaması mümkün değildir,

hatta izlettirilen üç boyutlu mükemmel görüntüleri gerçek zannedip, var-

lığından da son derece emin olacaktır. Çünkü her insan duyu organlarına

hissettirilen algılara bağımlıdır. 

İngiliz felsefeci David Hume bu gerçek üzerindeki düşüncelerini

şöyle ifade etmiştir:

Çok samimi olarak, kendim dediğim şeye dahil olduğum zaman ben sıcak

ya da soğuğa, ışık ya da gölgeye, aşk ya da nefrete, acı ya da lezzete dair özel

bir algıya ya da başka bir şeye daima rastlarım. Ben bir algı olmaksızın her-

hangi bir zamanda kendimi asla yakalayamam ve asla algıdan başka bir şeyi

gözleyemem. 88

Algıların Beyinde Oluştuğu Felsefe Değil, 

Bilimsel Gerçektir

Materyalistler, burada anlattıklarımızın felsefi bir görüş olduğunu id-

dia etmektedirler. Oysa bizim "dış dünya"nın aslyla hiçbir zaman muhatap

olmadığımız bir felsefe değil, bilimsel bir gerçektir. Görüntünün ve hislerin

beyinde nasıl oluştuğu, bütün tıp fakültelerinde detaylı biçimde okutul-

maktadır. Başta modern fizik olmak üzere 20. yüzyıl biliminin ortaya koy-
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duğu gerçekler, maddenin somut bir gerçekliğe sahip olmadığını, herkesin

bir anlamda "beynindeki ekran"ı izlediğini açıkça göstermektedir.

Bunu, ister ateist olsun, ister budist olsun, ister başka bir görüşe ya

da düşünceye sahip olsun, bilime inanan herkes kabul etmek zorundadır.

Bir materyalist kendince Allah'ın varlığını inkar edebilir ama bu bilimsel

gerçeği inkar edemez.

Yaşadıkları devirlerin bilim anlayışı ve bilimsel imkanları yetersiz

dahi olsa, Karl Marx, Friedrich Engels, Georges Politzer ve diğerlerinin bu

kadar kolay ve açık bir gerçeği kavrayamamaları, yine de şaşırtıcıdır.

Ama günümüzde bilimin ve teknolojinin imkanları son derece gelişmiştir

ve bu imkanlar zaten çok açık olan bu gerçeğin kavranmasını daha da ko-

laylaştırmaktadır. Materyalistler ise, hem kısmen de olsa bu konuyu kav-

ramanın, hem de bu konunun kendi felsefelerini ne kadar kesin bir bi-

çimde çökerttiğini fark etmenin verdiği büyük bir korku içindedirler.

Materyalistlerin Büyük Korkusu

Materyalistler yaşadıkları bu korku ve paniği, bir süredir kendi ya-

yın organlarında, konferanslarında, panellerinde yüksek sesle ifade edi-

yorlar. Kullandıkları endişeli ve ümitsiz üsluba bakıldığında, ciddi bir

fikri kriz içinde girdikleri anlaşılıyor. Felsefelerinin sözde temeli olan ev-

rim teorisinin bilimsel yönden çökertilmesiyle zaten ciddi bir şok yaşa-

maya başlamışlardı. Ancak, şimdi Darwinizm'den çok daha önemli bir

dayanaklarını, bizzat maddenin kendisini kaybetmeye başladıklarını an-

ladılar ve çok daha büyük bir şok içindeler. Bu konunun, kendileri açı-

sından "en büyük tehlike" olduğundan, kendi "kültürel dokularını tama-

men yıktığından" söz ediyorlar.

Türkiye'deki materyalist çevrelerin yaşadıkları bu endişe ve paniği

en açık biçimde ifade edenlerden birisi, materyalizmi savunmayı görev

edinmiş bulunan Bilim ve Ütopya dergisinin yazarı ve aynı zamanda bir

öğretim üyesi olan Rennan Pekünlü oldu. Pekünlü, gerek söz konusu der-

gide yazdığı yazılarda, gerekse söz aldığı birtakım panellerde, Evrim Al-

datmacası kitabını bir numaralı "tehlike" olarak gösterdi. Pekünlü'yü en

çok endişelendiren konu ise, kitabın Darwinizm'i geçersiz kılan bölümle-

rinin de ötesinde, asıl olarak şu anda okumakta olduğunuz ve Evrim Al-
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datmacası isimli kitapta da bulunan kısımdı. Okurlarına ve (oldukça az

sayıdaki) dinleyenlerine "sakın kendinizi idealizmin bu telkinlerine kap-

tırmayın, materyalizme olan sadakatinizi koruyun" mesajları veren Pe-

künlü, kendisine dayanak olarak Rusya'daki kanlı komünist devriminin

lideri Vladimir I. Lenin'i bulmuştu. Lenin'in bir asır önce yazdığı Mater-

yalizm ve Ampiryokritisizm isimli kitabı okumayı herkese öğütleyen Pe-

künlü'nün yaptığı tek şey ise, yine Lenin'e ait olan "sakın bu konuyu dü-

şünmeyin, yoksa materyalizmi kaybedersiniz ve kendinizi dine kaptırır-

sınız" şeklindeki cahilce uyarıları tekrarlamak oldu. Pekünlü, söz konusu

materyalist yayın organında yazdığı bir makalede, Lenin'den şu satırları

aktarıyordu:

Duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yadsıdın mı, kuşku-

culuğa (agnostisizm) ve öznelciliğe (subjektivizme) kayacağından, fideizme

(dini inanca) karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin; bu da fideizmin iste-

diği şeydir. Parmağını kaptırdın mı, önce kolun sonra tüm benliğin gider.

Duyuları nesnel dünyanın bir görüntüsü olarak değil de, özel bir öğe olarak

aldığında, diğer bir deyişle materyalizmden ödün verdiğinde, benliğini

fideizme kaptırırsın. Sonra duyular hiç kimsenin duyuları olur, us hiç kim-

senin usu, ruh hiç kimsenin ruhu, istenç hiç kimsenin istenci olur.89

Bu satırlar, Lenin'in büyük bir korkuyla fark ettiği ve hem kendi ka-

fasından hem de "yoldaş"larının kafalarından silmek istediği gerçeğin,

günümüzün materyalistlerini de aynı biçimde tedirgin ettiğini göster-

mektedir. Ama Pekünlü ve diğer materyalistler Lenin'den daha da büyük

bir tedirginlik içindedirler; çünkü bu gerçeğin bundan 100 yıl öncesine

göre çok daha açık, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya konduğunun far-

kındadırlar. Bu konu, tüm dünya tarihinde ilk kez bu kadar karşı konu-

lamaz bir biçimde anlatılmaktadır.

Ama yine de birçok materyalist bilim adamının "maddenin aslıyla

hiçbir zaman möuhatap olmadığımız" gerçeğini son derece yüzeysel bir

bakış açısıyla değerlendirdiği fark edilmektedir. Çünkü burada anlatılan

konu bir insanın hayatında karşılaşabileceği en önemli, en heyecan veri-

ci konulardan biridir. Bu derece çarpıcı bir konu ile daha önce yüz yüze

gelmiş olmaları mümkün değildir. Buna rağmen söz konusu bilim adam-

larının gösterdikleri tepkiler ya da konuşma ve yazılarındaki üslup, son

derece yüzeysel bir kavrayışa sahip olduklarını ele vermektedir.
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Öyle ki bazı materyalistlerin burada anlatılanlara gösterdikleri tepki-

ler, materyalizme olan körü körüne bağlılıklarının onlarda bir tür mantık-

sal tahribat oluşturduğunu ve bu nedenle konuyu anlamaktan çok uzak

olduklarını göstermiştir. Örneğin yine bir Bilim ve Ütopya yazarı ve öğre-

tim üyesi olan Alaettin Şenel, aynı Rennan Pekünlü gibi "Darwinizm'in

çökertilmesi bir yana, asıl tehlike bu konu" mesajları vermiş, kendi fel-

sefesinin bir dayanağı olmadığını hissettiği için de, "öyleyse siz anlattıkla-

rınızı ispatlayın" anlamına gelen isteklerde bulunmuştur. Ancak asıl ilginç

nokta, söz konusu yazarın, tehlike olarak gördüğü gerçeği bir türlü kav-

rayamadığını gösteren satırlar yazmış olmasıdır.

Örneğin Şenel, tamamen bu konuyu ele aldığı bir makalesinde, dış

dünyanın beynin içinde görüntü olarak algılandığını kabul etmiştir. Ama,

"beynimdeki görüntülerin dış dünyada karşılığı olup olmadığını bilmiyorum,

ama aynı şey telefonla konuşma yaptığımda da geçerlidir; telefonla konuşurken

karşımdaki kişiyi göremem, fakat sonradan yüz yüze konuşurken bu konuşmayı

doğrulatabilirim" diye yazmıştır.90

Söz konusu yazar, bu benzetmeyle şunu kastetmektedir: "Eğer algıla-

rımızdan kuşkulanırsak, maddenin aslına bakıp gerçeği kontrol edebili-

riz." Oysa bu çok açık bir yanılgıdır, çünkü bizim maddenin aslına ulaş-

mamız kesinlikle mümkün değildir. Hiçbir zaman zihnimizin dışına çı-

kıp "dışarıda" ne olduğunu bilemeyiz. Telefondaki sesin karşılığı olup

olmadığı telefondaki kişiye doğrulatılabilir. Ama bu doğrulatma da tama-

men zihinde yaşanan bir doğrulatmadan ibarettir.

Nitekim bu kişiler aynı olayları rüyalarında da yaşarlar. Örneğin, Şe-

nel rüyasında da telefonla konuştuğunu, ardından bunu konuştuğu kişiye

onaylattığını görebilir. Veya Pekünlü rüyasında da "büyük bir tehlike"yle

karşı karşıya olduğunu hissedip, karşısındaki insanlara Lenin'in asırlık

eserlerini tavsiye edebilir. Ama, söz konusu materyalistler ne yaparlarsa

yapsınlar yaşadıkları olayların, konuştukları kişilerin aslıyla hiçbir zaman

muhatap olmadıkları gerçeğini inkar edemezler.

Materyalistler Tarihin En Büyük Tuzağına Düşmüşlerdir

Türkiye'deki materyalist çevrelerde baş gösteren ve burada sadece

birkaç örneğine değindiğimiz panik atmosferi, aslında materyalistlerin ta-

rih boyunca karşılaşmadıkları kadar büyük bir hezimetle yüz yüze olduk-



larını göstermektedir. Maddenin aslıyla muhatap olmadığımız gerçeği,

modern bilim tarafından ispat edilmiştir ve dahası çok açık, kesin ve güç-

lü bir biçimde ortaya konmaktadır. Materyalistler körü körüne inandıkla-

rı, bel bağladıkları, güvendikleri maddesel dünyanın, içindeki herşeyle

birlikte tamamen yok olduğunu görmekte ve buna karşı hiçbir şey yapa-

mamaktadırlar.

İnsanlık tarihi boyunca materyalist düşünce hep var oldu ve bu kişi-

ler kendilerinden ve savundukları felsefeden çok emin bir şekilde, kendi-

lerini yaratmış olan Allah'a cahilce baş kaldırdılar. Ortaya attıkları akıl ve

bilim dışı senaryoya göre madde ezeli ve ebediydi ve tüm bunların bir Ya-

ratıcısı olamazdı. (Allah'ı tenzih ederiz) Yalnızca kibirlerinden dolayı,

Allah'ı reddederlerken var maddenin mutlak varlığı olduğu yalanının ar-

dına sığındılar. Bu felsefeden öylesine eminlerdi ki, hiçbir zaman bunun

aksini ispatlayacak bir açıklama getirilemeyeceğini düşünüyorlardı.

İşte bu yüzden, maddenin aslı ile ilgili olarak bu kitapta anlatılan ger-

çekler bu kişileri büyük bir şaşkınlığa düşürmüştür. Çünkü burada anlatı-

lanlar felsefelerini temelden yıkıp atmış, üzerinde tartışmaya dahi imkan

bırakmamıştır. Tüm düşüncelerini, hayatlarını, kibirlerini ve inkarlarını

üzerine bina ettikleri madde, ellerinden bir çırpıda uçup gitmiştir. 

Allah'ın bir sıfatı, inkarcılara tuzak kurmasıdır. Kuran'da Enfal Sure-

si’nde, "Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşı-

lık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenle-

rin) hayırlısıdır" (Enfal Suresi, 30) ayetiyle bu gerçek bildirilir. 

İşte Allah, maddenın aslıyla muhatap olduklarını zannettirerek ma-

teryalistleri tuzağa düşürmüş ve tarihte benzeri görülmemiş şekilde kü-

çültmüştür. Mallarının, mülklerinin, mevkilerinin, ünvanlarının, içinde

bulundukları toplumun, tüm dünyanın ve aslında sadece kopyalarıyla

muhatap oldukları herşeyin aslını bildiklerini sanmışlar, üstelik bunlara

güvenerek cahilce Allah'a karşı büyüklenmişlerdir. Büyük bir akılsızlık

örneği sergileyip böbürlenerek Allah'a isyan etmiş ve inkarda ileri gitmiş-

lerdir. Bunları yaparken de güç aldıkları tek şey madde olmuştur. Ama

öyle bir anlayış eksikliği içine düşmüşlerdir ki, Allah'ın kendilerini çepe-

çevre sarıp kuşattığını hiç düşünmemişlerdir. Allah inkarcıların anlayış-

sızlıkları sonucunda düşecekleri durumu Kuran'da şöyle haber vermiştir:
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Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat (asıl) o inkar

edenler hileli-düzene düşecek olanlardır. (Tur Suresi, 42)

Bu, belki de tarihin gördüğü en büyük yenilgidir. Materyalistler ken-

dilerince büyüklenirken, aslında büyük bir oyuna gelmişler, Allah'a karşı

çirkin bir cesaret göstererek yaptıkları mücadelede kesin olarak yenilmiş-

lerdir. "Böylece Biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli-düzenler

kursunlar diye- oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar, hileli-dü-

zeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar" (Enam

Suresi, 123) ayeti Yaratıcımıza cahilce baş kaldıran bu gibi inkarcıların na-

sıl bir şuursuzluk içinde olduklarını ve nasıl bir sonla karşılaşacaklarını en

açık şekilde haber verir.

Bir başka ayette ise bu gerçek şöyle bildirilir:

(Sözde) Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca

kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. (Bakara Suresi, 9)

İnkarcılar kendilerince tuzak kurmaya kalkışırlarken Allah'ın ayette

bildirdiği "şuuruna varmazlar" ifadesiyle açıklandığı gibi, çok önemli bir

gerçeği fark edememişlerdir: Yaşadıkları tüm olayların zihinlerinde mu-

hatap oldukları kopya görüntüler olduğu ve işledikleri her fiil gibi, kur-

dukları tuzakların da zihinlerinde oluşan bir görüntüsüyle muhatap ol-

dukları gerçeğini... Bu kavrayışsızlıkları sebebiyle de, Allah ile yalnız ol-

duklarını unutarak kendi kendilerini hileli bir düzene düşürmüşlerdir.

Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de Allah inkarcıların tüm hi-

leli düzenlerini temelinden yıkacak bir gerçekle onları yüz yüze getirmiş-

tir. Allah "Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır" (Nisa Sure-

si, 76) ayetiyle, bu düzenlerin daha ilk kuruldukları anda sonuçlarının yı-

kım olacağını da haber vermiştir. Ve müminleri de "onların hileli düzen-

leri size hiçbir zarar veremez" (Al-i İmran Suresi, 120) ayetiyle müjdele-

miştir.

Allah bir başka ayetinde inkar edenlerin aldanışlarını şöyle bildirir:

"onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer; susayan onu bir

su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bu-

lur". (Nur Suresi, 39) Materyalizm felsefesi de bu ayette işaret edildiği gi-

bi, isyan edenler için bir "serap" oluşturur; ona güvenerek ellerini uzattık-

larında, herşeyin bir hayalden ibaret olduğunu anlarlar. Allah onları böy-
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le bir serapla kandırmış, bütün bu algılar bütününü gerçeğiyle muhatap

oluyorlarmış gibi göstermiştir. Profesörler, astronomlar, biyologlar, fizik-

çiler, ünvanları, mevkileri her ne olursa olsun maddeyi kendilerine akıl-

sızca ilah edinmeleri (Allah'ı tenzih ederiz) sebebiyle bu oyuna gelmişler,

birer çocuk gibi aldanmış ve küçük düşmüşlerdir. Beyinlerinde gördükle-

ri kopya görüntülerin mutlak olduğunu sanarak onun üzerine felsefeleri-

ni, ideolojilerini kurmuşlar, hakkında ciddi tartışmalara girmişler, sözde

"entelektüel" anlatımlar kullanmışlardır. Tüm bunlardan dolayı da kendi-

lerini çok akıllı saymışlar, evrenin gerçeği hakkında fikir yürütebilecekle-

rini düşünmüşler ve en önemlisi kendi sınırlı akıllarıyla Allah'ı hakkında

zanlarda bulunmuşlardır.  Allah, onların içine düştükleri bu durumu bir

ayetinde şöyle bildirir:

Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık)

bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. (Al-i İm-

ran Suresi 54)

Dünyada bazı tuzaklardan kurtulmak mümkün olabilir; ancak

Allah'ın inkar edenlere kurduğu bu tuzak öyle sağlamdır ki, asla bir kur-

tuluş imkanları kalmamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kime başvururlarsa

vursunlar, kendilerini kurtaracak, Allah'tan başka bir yardımcı bulmaları

da mümkün değildir. Allah'ın Kuran'da haber verdiği gibi, "kendileri için

Allah'tan başka bir (vekil) koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklar-

dır." (Nisa Suresi, 173) 

Materyalistler böyle bir tuzağa düşeceklerini hiç beklemiyorlardı. 20.

yüzyılın bütün imkanları ellerindeyken rahatça inkarda diretebilecekleri-

ni ve insanları da inkara sürükleyebileceklerini sanıyorlardı. Allah inkar-

cıların tarih boyunca taşıdıkları bu zihniyeti ve uğradıkları sonu Kuran'da

şöyle haber vermiştir:

Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de (onların hilesine karşı) onların

farkında olmadığı bir düzen kurduk. Artık sen, onların kurdukları

hileli-düzenin uğradığı sona bir bak; biz, onları ve kavimlerini

topluca yerle bir ettik. (Neml Suresi, 50-51)

Ayetlerde anlatılan gerçeğin bir anlamı da şudur: Materyalistlere sa-

hip oldukları herşeyin saedce beyinlerindeki kopyalarıyla muhatap ol-

dukları açıklanmış, yani ellerindeki herşey topluca yok edilmiştir. Ve on-
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lar, aslını bildiklerini zannettikleri mallarının, fabrikalarının, altınlarının,

dolarlarının, çocuklarının, eşlerinin, dostlarının, makam ve mevkilerinin,

hatta kendi bedenlerinin ellerinin arasından kayıp gittiğine şahitlik eder-

ken, bir anlamda "yok olmuşlardır". Madde olmaktan çıkmış artık birer

ruh haline gelmişlerdir.

Kuşkusuz bu gerçeğin farkına varmak materyalistler için olabilecek

en dehşet verici olaydır. Çünkü bu, kendi tabirleri ile onlar için henüz

dünyadayken, "ölmeden bir ölüm" hükmündedir.

Allah, "Kendisini tek olarak (ve yapayalnız) yarattığım (şu adam)ı

Bana bırak" (Müddessir Suresi, 11) ayetiyle, her insanın Allah'ın katında

aslında yapayalnız olduğu gerçeğini haber vermiştir. Bu olağanüstü ger-

çek daha pek çok ayette bildirilmiştir:

Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi (bugün de) 'teker teker,

yapayalnız ve yalın (bir tarzda)' bize geldiniz ve size lütfettikler-

imizi arkanızda bıraktınız... (Enam Suresi, 94)

Ve onların hepsi, kıyamet günü O'na, 'yapayalnız, tek başlarına'

geleceklerdir. (Meryem Suresi, 95)

Bu ayetlerde anlatılan gerçeğin bir manası da şudur: Maddeyi cahil-

ce ilah edinenler, (Allah'ı tenzih ederiz) Allah'tan gelmiş ve yine O'na dön-

müşlerdir. İsteseler de, istemeseler de Allah'a teslim olmuşlardır. Şimdi

hesap gününü beklemektedirler ve o gün hepsi tek tek sorguya çekilecek-

lerdir. Her ne kadar anlamak istemeseler de...

Sonuç

Buraya kadar anlattığımız konu, yaşamınız boyunca size anlatılmış

en büyük gerçeklerden biridir. Maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap

olmadığımızı ispatlayan bu konu, Allah'ın varlığının ve yaratışının kav-

ranmasının, O'nun yegane mutlak varlık olduğunun anlaşılmasının anah-

tarıdır. 

Bu konuyu anlayan insan, dünyanın, insanların çoğunun sandığı gi-

bi bir yer olmadığını farkeder. Dünya, caddelerde amaçsızca dolaşanların,

meyhanelerde kavga edenlerin, lüks kafelerde birbirlerine gösteriş yapan-

ların, mallarıyla övünenlerin, hayatlarını boş amaçlara adayanların sandı-

ğı gibi aslını bildiğimiz, mutlak bir yer değildir. Bizim dünyaya dair her
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türlü bilgimiz, beynimizde gördüğümüz kopya görüntülerden ibarettir.

Saydığımız insanların hepsi de, bu kopya görüntüleri zihinlerinin içinde

seyreden birer gölge varlıktır, ama bunun bilincinde değildirler. 

Bu konu çok önemlidir ve Allah'ı inkar eden materyalist felsefeyi en

temelinden çökertir. Marx, Engels, Lenin gibi materyalistlerin bu konuyu

duyduklarında paniğe kapılmaları, öfkelenmeleri, yandaşlarını "sakın dü-

şünmeyin" diye uyarmaları bu yüzdendir. Aslında bu kişiler, algıların be-

yinde oluştuğu gerçeğini bile kavrayamayacak kadar büyük bir akli zaafi-

yet içindedirler. Beyinlerinin içinde seyrettikleri dünyayı "dış dünyanın

aslı" sanmakta, bunun aksini gösteren apaçık delilleri ise bir  türlü anlaya-

mamaktadırlar. 

Bu gaflet, Allah'ın inkarcılara vermiş olduğu akıl eksikliğinin bir so-

nucudur. Çünkü Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi, inkarcıların "Kalpleri

vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler,

kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta da-

ha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır." (Araf Suresi, 179) 

İçinde yaşadığımız çağda, söz konusu gerçek, bilimin ortaya koydu-

ğu kanıtlarla net olarak ispatlanır hale gelmiş bulunmaktadır. Evrenin dı-

şarıda  var olan aslıyla muhatap olmadığımız gerçeği, dünya tarihinde ilk

kez bu denli somut, açık ve anlaşılır bir biçimde izah edilmektedir.

Bu nedenle 21. yüzyıl, insanların yaygın olarak İlahi gerçekleri kav-

rayacakları ve tek mutlak varlık olan Allah'a dalga dalga yönelecekleri bir

tarihsel dönüm noktası olacaktır. 21. yüzyılda, 19. yüzyılın materyalist

sapkın inançları tarihin çöplüğüne atılacak, Allah'ın varlığı ve yaratışı

kavranacak, mekansızlık, zamansızlık gibi gerçekler anlaşılacak,

insanlık asırlardır gözünün önüne çekilen perdelerden, al-

datmacalardan ve batıl inanışlardan kurtulacaktır. 
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u noktaya kadar anlattıklarımızla birlikte, dışarıdaki dünya ile

hiçbir zaman muhatap olmadığımız, maddenin sadece beyni-

mizdeki halini bildiğimiz ve aslında tüm yaşamın "mekansız-

lık" içinde sürdüğü kesinlik kazanmaktadır. Bunun aksini iddia

etmek, akıl ve bilimsellikten uzak bir batıl inanç olacaktır. Çünkü bu anla-

tılanlar, ortaokul kitaplarında dahi aktarılan teknik ve bilimsel birer ger-

çektir.Bu durum, evrim teorisinin de temelini oluşturan materyalist felse-

fenin birinci varsayımını çürütür. Bu varsayım, maddenin mutlak ve son-

suz olduğu varsayımıdır. Materyalist felsefenin ikinci varsayımı ise, za-

manın mutlak ve sonsuz olduğu varsayımıdır ki, bu da diğeri kadar batıl

bir inanıştır.  

Za man Al gı sı

Za man de di ği miz al gı, as lın da bir anı bir baş ka an la kı yas la ma yön -

te mi dir. Bu nu bir ör nek le açık la ya bi li riz. Bir cis me vur du ğu muz da bun dan

be lir li bir ses çı kar. Ay nı cis me beş da ki ka son ra vur du ğu muz da yi ne bir ses

çı kar. Ki şi, bi rin ci ses ile ikin ci ses ara sın da bir sü re ol du ğu nu dü şü nür ve

bu sü re ye "za man" der. Oy sa ikin ci se si duy du ğu an da, bi rin ci ses sa de ce

zih nin de ki bir ha yal den iba ret tir. Sa de ce ha fı za sın da var olan bir bil gi dir.

Ki şi, ha fı za sın da ola nı, ya şa mak ta ol du ğu an la kı yas la ya rak za man al gı sı -

nı el de eder. Eğer bu kı yas ol ma sa, za man al gı sı da ol ma ya cak tır.

Ay nı şe kil de ki şi, bir oda ya ka pı sın dan gi rip son ra da oda nın or ta sın -

da ki bir kol tu ğa otu ran bir in sa nı gör dü ğün de, kı yas ya par. Gör dü ğü in -

san kol tu ğa otur du ğu an da, onun ka pı yı aç ma sı, oda nın or ta sı na doğ ru

yürü me si ile il gi li gö rün tü ler, sa de ce be yin de yer alan bir bil gi dir. Za man

al gı sı, kol tu ğa otur mak ta olan in san ile bu bil gi ler ara sın da kı yas ya pı la -

rak or ta ya çı kar. 

223
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GELECEKGEÇMİŞ

İn san la ra geç miş te, ge le cek te ve ya şim di olu yor gi bi gö zü ken bü tün
olay lar, as lın da mad de ye, za ma na ve me ka na bağ lı ol ma yan
Al lah Ka tın da ay nı an da olup bit miş tir. Ay nı şe kil de 
son suz luk da Al lah Ka tın da ya şan mış, bit miş tir.
Tıp kı bir film şe ri din de ki ka re le rin hep si nin
ay nı an da var ol ması gibi...

ŞİMDİ

Kı sa ca sı za man, be yin de sak la nan bir ta kım bil gi ler ara sın da kı yas

ya pıl ma sıy la var ol mak ta dır. Eğer bir in sa nın ha fı za sı ol ma sa, bey ni bu

tür yo rum lar yap maz ve do la yı sıy la za man al gı sı da oluş maz. Bir in sa nın

"ben otuz ya şın da yım" de me si nin ne de ni, bey nin de söz ko nu su otuz yı la

ait ba zı bil gi le rin bi rik ti ril miş ol ma sı dır. Eğer ha fı za sı ol ma sa, ar dın da

böy le bir za man di li mi ol du ğu nu dü şün me ye cek, sa de ce ya şa dı ğı tek bir

"an" ile mu ha tap ola cak tır.

Za man sız lı ğın Bi lim sel An la tı mı

Bu ko nu da gö rüş be lir ten dü şü nür ve bi lim adam la rın dan ör nek ler

ve re rek ko nu yu da ha iyi açık la ma ya ça lı şa lım. No bel ödül lü ün lü ge ne tik

pro fe sö rü ve dü şü nür Fran ço is Ja cob, Müm kün le rin Oyu nu ad lı ki ta bın da

za ma nın ge ri ye akı şı ile il gi li şun la rı an la tır:

Ter sin den gös te ri len film ler, za ma nın ter si ne doğ ru aka ca ğı bir dün -

ya nın ne ye ben ze ye ce ği ni ta sar la ma mı za im kan ver mek te dir. Sü tün
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fin can da ki kah ve den ay rı la ca ğı ve süt ka bı na ulaş mak için ha va ya

fır la ya ca ğı bir dün ya; ışık de met le ri nin bir kay nak tan fış kı ra cak yer -

de bir tu za ğın (çe kim mer ke zi nin) için de top lan mak üze re du var lar -

dan çı ka ca ğı bir dün ya; sa yı sız dam la cık la rın hay ret ve ri ci iş bir li ğiy -

le su yun dı şı na doğ ru fır la tı lan bir ta şın bir in sa nın avu cu na kon mak

için bir eğ ri bo yun ca zıp la ya ca ğı bir dün ya. Ama za ma nın ter si ne

çev ril di ği böy le bir dün ya da, bey ni mi zin sü reç le ri ve bel le ği mi zin

oluş ma sı da ay nı şe kil de ter si ne çev ril miş ola cak tır. Geç miş ve ge -

le cek için de ay nı şey ola cak tır ve dün ya tas ta mam bi ze gö rün dü ğü

gi bi gö rü ne cek tir. 91

Bey ni miz be lir li bir sı ra la ma yön te mi ne alış tı ğı için şu an da dün ya

üst te an la tıl dı ğı gi bi iş le me mek te ve za ma nın hep ile ri ak tı ğı nı dü şün -

mek te yiz. Oy sa bu, bey ni mi zin için de ve ri len bir ka rar dır ve do la yı sıy la

ta ma men iza fi dir. Ger çek te za ma nın na sıl ak tı ğı nı, ya da akıp ak ma dı ğı nı

as la bi le me yiz. Bu da za ma nın mut lak bir ger çek ol ma dı ğı nı, sa de ce bir

al gı bi çi mi ol du ğu nu gös te rir. 

Za ma nın bir al gı ol du ğu, 20. yüz yı lın en bü yük fi zik çi si sa yı lan Eins -

te in'ın or ta ya koy du ğu Ge nel Gö re ce lik Ku ra mı ile de doğ ru lan mış tır.

Lin coln Bar nett, Ev ren ve Eins te in ad lı ki ta bın da bu ko nu da şun la rı ya zar:

Salt uzay la bir lik te Eins te in, son suz geç miş ten son suz ge le ce ğe akan

şaş maz ve de ğiş mez bir ev ren sel za man kav ra mı nı da bir ya na bı rak -

tı. Gö re ce lik Ku ra mı'nı çev re le yen an la şıl maz lı ğın bü yük bö lü mü, in -

san la rın za man duy gu su nun da renk duy gu su gi bi bir al gı bi çi mi

ol du ğu nu ka bul et mek is te me yi şin den do ğu yor... Na sıl uzay mad di

var lık la rın ola sı lı bir sı ra sı ise, za man da olay la rın ola sı lı bir sı ra sı -

dır. Za ma nın öz nel li ği ni en iyi Eins te in'in söz le ri açık lar: "Bi re yin ya -

şan tı la rı bi ze bir olay lar di zi si için de dü zen len miş gö rü nür. Bu di zi -

den ha tır la dı ğı mız olay lar 'da ha ön ce' ve 'da ha son ra' öl çü sü ne gö -

re sı ra lan mış gi bi dir. Bu ne den le bi rey için bir ben-za ma nı, ya da öz -

nel za man var dır. Bu za man ken di için de öl çü le mez. Olay lar la sa yı -

lar ara sın da öy le bir il gi ku ra bi li rim ki, bü yük bir sa yı ön ce ki bir

olay la de ğil de, son ra ki bir olay la il gi li olur.92

Eins te in, Bar nett'in ifa de le riy le, "uzay ve za ma nın da sez gi bi çim le ri

ol du ğu nu, renk, bi çim ve bü yük lük kav ram la rı gi bi bun la rın da bi linç ten
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Tüm olay lar bi ze bel li bir sı ra la may la gös te ril di ği için, za ma nın hep ile ri doğ ru
ak tı ğı nı dü şü nü rüz. Ör ne ğin bir ka yak çı hep dağ dan aşa ğı doğ ru ka yar, yu ka -
rı doğ ru kay maz ve ya bir su dam la sı su bi ri kin ti sin den yu ka rı doğ ru çık maz,
hep aşa ğı doğ ru dü şer. Bu du rum da bir ka yak çı nın te pe de ki ha li geç miş iken,
aşa ğı ya ulaş tı ğı ha li ge le cek tir. Oy sa eğer ha fı za mız da ki bil gi ler, bir fil min ba -
şa sa rıl ma sı gi bi ter si ne doğ ru gös te ril me ye baş lar sa bi zim için ge le cek, ya ni
aşa ğı in miş ha li geç miş olur, geç miş ise ya ni te pe de ki ha li ise ge le cek olur. 

ZA MA NIN TER Sİ NE İŞ LE Dİ Ğİ BİR DÜN YA DA, 
GEÇ MİŞ, GE LE CEK OLUR DU
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ay rı la ma ya ca ğı nı gös ter miş"tir. Ge nel Gö re ce lik Ku ra mı'na gö re "za ma -

nın da, onu ölç tü ğü müz olay lar di zi sin den ay rı, ba ğım sız bir var lı ğı

yok tur." 93

Za man bir al gı dan iba ret ol du ğu na gö re de, tü müy le al gı la ya na bağ -

lı, ya ni gö re ce li bir kav ram dır.

Za ma nın akış hı zı, onu öl çer ken kul lan dı ğı mız re fe rans la ra gö re de -

ği şir. Çün kü in sa nın be de nin de za ma nın akış hı zı nı mut lak bir doğ ru luk -

la gös te re cek do ğal bir sa at yok tur. Lin coln Bar nett'in be lirt ti ği gi bi "ren gi

ayır de de cek bir göz yok sa, renk di ye bir şey ol ma ya ca ğı gi bi, za ma nı gös -

te re cek bir olay ol ma dık ça bir an, bir sa at ya da bir gün hiç bir şey de ğil -

dir." 94

Za ma nın gö re ce li ği, rü ya da çok açık bir bi çim de ya şa nır. Rü ya da

gör dük le ri mi zi sa at ler sür müş gi bi his set sek de, ger çek te her şey bir kaç

da ki ka hat ta bir kaç sa ni ye sür müş tür. 

Ko nu yu bi raz da ha açık la mak için bir ör nek üze rin de dü şü ne lim.

Özel ola rak di zayn edil miş tek pen ce re li bir oda ya ko nup, bu ra da be lir li

bir sü re ge çir di ği mi zi dü şü ne lim. Oda da ge çen za ma nı gö re bi le ce ği miz bir

de sa at bu lun sun. Ay nı za man da oda nın pen ce re sin den gü ne şin be lir li

ara lık lar la do ğup-bat tı ğı nı gö re lim. Ara dan bir kaç gün geç tik ten son ra, o

oda da ne ka dar kal dı ğı mız so rul du ğun da ve re ce ği miz ce vap; hem za man

za man sa ate ba ka rak edin di ği miz bil gi, hem de gü ne şin kaç ke re do ğup

bat tı ğı na bağ lı ola rak yap tı ğı mız he sap tır. Ör ne ğin, oda da üç gün kal dı ğı -

mı zı he sap la rız. Ama eğer bi zi bu oda ya ko yan ki şi bi ze ge lir de, "as lın da

sen bu oda da iki gün kal dın" der se ve pen ce re de gör dü ğü müz gü ne şin as -

lın da su ni ola rak oluş tu rul du ğu nu, oda da ki sa atin de özel lik le hız lı iş le til -

di ği ni söy ler se, bu du rum da yap tı ğı mız he sa bın hiç bir an la mı kal maz.

Bu ör nek de gös ter mek te dir ki, za ma nın akış hı zıy la il gi li bil gi miz,

sa de ce al gı la ya na gö re de ği şen re fe rans la ra da yan mak ta dır. 

Za ma nın gö re ce li ği, bi lim sel yön tem le de or ta ya kon muş so mut bir

ger çek tir. Eins te in'ın Ge nel Gö re ce lik Ku ra mı or ta ya koy mak ta dır ki za ma -

nın hı zı, bir cis min hı zı na ve çe kim mer ke zi ne uzak lı ğı na gö re de ğiş mek -

te dir. Hız art tık ça za man kı sal mak ta, sı kış mak ta; da ha ağır da ha ya vaş iş -

le ye rek san ki "dur ma" nok ta sı na yak laş mak ta dır. 

Bu nu Eins te in'ın bir ör ne ği ile açık la ya lım. Bu ör ne ğe gö re ay nı yaş -

ta ki ikiz ler den bi ri Dün ya'da ka lır ken, di ğe ri ışık hı zı na ya kın bir hız da



uzay yol cu ğu na çı kar. Uza ya çı kan ki şi, ge ri dön dü ğün de ikiz kar de şi ni

ken di sin den çok da ha yaş lı bu la cak tır. Bu nun ne de ni uzay da se ya hat

eden kar deş için za ma nın da ha ya vaş ak ma sı dır. Ay nı ör nek bir ba ba ve

oğul için de dü şü nü le bi lir; "eğer ba ba nın ya şı 27, oğ lu nun ya şı 3 ol sa, 30 dün -

ya se ne si son ra ba ba dün ya ya dön dü ğün de oğul 33 ya şın da, ba ba ise 30 ya şın da

ola cak tır."95 

Za ma nın iza fi olu şu, sa at le rin ya vaş la ma sı ve ya hız lan ma sın dan de -

ğil; tüm mad de sel sis te min atom al tı se vi ye sin de ki par ça cık la ra ka dar

fark lı hız lar da ça lış ma sın dan ile ri ge lir. Za ma nın kı sal dı ğı böy le bir or -

tam da in san vücudun daki kalp atış ları, hüc re bölün mesi, beyin faaliyet leri

gibi iş lem ler daha ağır iş lemek tedir. Kişi zamanın yavaş lamasını hiç fark

et meden gün lük yaşamını sür dürür.
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Işık hı zı na ya kın bir hız la uzay yol -

cu lu ğu na çı kan ikiz kar deş ler den

bi ri, 30 yıl son ra ge ri dön dü ğün -

de, dün ya da ka lan kar deş di ğe ri ne

gö re çok da ha yaş lı ola cak tır. 

30 YIL ÖN CE

BU GÜN



Kuran'da İzafiyet

Modern bilimin bu bul gularının bize gös ter diği sonuç, zamanın ma-

ter yalist lerin san dığı gibi mut lak bir ger çek değil, göreceli bir al gı olu-

şudur. İşin il ginç yanı ise, 20. yüz yıla dek bilimin far kın da ol madığı bu

ger çeğin, bun dan 14 asır ön ce in diril miş olan Kuran'da bil diril mesidir.

Kuran ayet lerin de, zamanın izafi bir kav ram ol duğunu gös teren açık -

lamalar bulunur. 

Modern bilim tarafın dan doğ rulanan, zamanın psikolojik bir al gı ol -

duğu, yaşanan olaya, mekana ve şart lara göre fark lı al gılanabil diği ger -

çeğini pek çok Kuran ayetin de gör mek müm kün dür. Ör neğin bir in sanın

bütün hayatı, Kuran'da bil diril diğine göre çok kısa bir süredir:

Sizi çağıracağı gün, O'na öv güy le icabet edecek ve (dün yada) pek az

bir süre kal dığınızı sanacak sınız. (İs ra Suresi, 52)

Gün düzün bir saatin den baş ka san ki hiç ömür sür memiş ler gibi on ları

bir arada top layacağı gün, on lar bir bir lerini tanımış olacak lar… (Yu-

nus Suresi, 45)

Bazı ayet ler de, in san ların zaman al gılarının fark lı ol duğuna, in sanın

ger çek te çok kısa olan bir süreyi çok uzun muş gibi al gılayabil diğine işaret

edilir. İn san ların ahiret teki sor guları sırasın da geçen aşağıdaki konuş -

malar bunun bir ör neğidir:

Dedi ki: "Yıl sayısı olarak yer yüzün de ne kadar kal dınız?" Dediler ki:

"Bir gün ya da bir günün birazı kadar kal dık, sayan lara sor." Dedi ki:

"Yal nız ca az (zaman) kal dınız, ger çek ten bir bil sey diniz. (Müminun

Suresi, 112-114)

Baş ka bazı ayet ler de de, zamanın fark lı or tam lar da fark lı bir akış hı-

zıy la geç tiği bil dirilir:

... Ger çek ten, senin Rab binin Katın da bir gün, sizin say mak ta ol duk -

larınız dan bin yıl gibidir. (Hac Suresi, 47)

Melek ler ve Ruh (Ceb rail), ona, süresi el li bin yıl olan bir gün de çıka-

bil mek tedir. (Mearic Suresi, 4)

Gök ten yere her işi O evirip düzene koyar. Son ra (iş ler,) sizin say mak -

ta ol duğunuz bin yıl süreli bir gün de yine O'na yük selir. (Sec de Sure-

si, 5)
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Bu ayet ler, za ma nın iza fi ye ti nin çok açık bi rer ifa de si dir. Bi lim ta ra -

fın dan 20. yüz yıl da ula şı lan bu so nu cun bun dan 1400 yıl ön ce Ku ran'da

bil di ril miş ol ma sı ise, el bet te, Ku ran'ı, za ma nı ve me ka nı tümüy le sarıp

kuşatan Al lah'ın in dir diğinin bir delilidir. 

Kuran'ın daha pek çok ayetin de kul lanılan üs lup açık ça zamanın bir

al gı ol duğunu or taya koy mak tadır. Özel lik le de kıs salar da bu an latımı

gör mek müm kün dür. Ör neğin Al lah Kuran'da bah sedilen mümin bir top -

luluk olan Kehf eh lini üç yüz yılı aş kın bir süre derin bir uy ku halin de tut -

muş tur. Daha son ra uyan dır dığın da ise bu kişiler zaman olarak çok az bir

süre kal dık larını düşün müş ler, ne kadar uyuduk larını tah min edememiş -

ler dir:

"Böy lelik le mağarada yıl lar yılı on ların kulak larına vur duk (derin bir

uy ku ver dik). Son ra iki grup tan han gisinin kal dık ları süreyi daha iyi

hesap et tiğini belirt mek için on ları uyan dır dık." (Kehf Suresi, 11-12)

"Böy lece, araların da bir sor gulama yap sın lar diye on ları dirilt tik (uyan -

dır dık). İç lerin den bir söz cü dedi ki: "Ne kadar kal dınız?" Dediler ki:

"Bir gün veya günün bir (kaç saat lik) kıs mı kadar kal dık." Dediler ki:

"Ne kadar kal dığınızı Rab biniz daha iyi bilir..." (Kehf Suresi, 19)

Aşağıdaki ayet te an latılan durum da zamanın as lın da psikolojik bir

al gı ol duğunun önem li bir delilidir. 
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Zaman ta ma mıy la
algı la ya na bağ lı bir
kav ram dır. Ay nı sü -

re bir ki şi ye uzun ge lir -
ken, baş ka sı için ol -
duk ça kı sa ola bi lir.
Han gi si nin doğ ru tah -
min de bu lun du ğu nu
an la mak için sa at, tak -

vim gi bi kay nak la ra ih ti -
yaç var dır. Bun lar ol ma -

dan za man hak kın da ke sin
bir tah min yürüt mek ola nak sız dır.



"Ya da al tı üs tüne gel miş, ıs sız duran bir şeh re uğ rayan gibisini (gör -

medin mi?) Demiş ti ki: "Al lah, burasını ölümün den son ra nasıl diril -

tecek miş?" Bunun üzerine Al lah, onu yüz yıl ölü bırak tı, son ra onu di-

rilt ti. (Ve ona) Dedi ki: "Ne kadar kal dın?" O: "Bir gün veya bir gün -

den az kal dım" dedi. (Al lah ona:) "Hayır, yüz yıl kal dın, böy ley ken yi-

yeceğine ve içeceğine bak, henüz bozul mamış; eşeğine de bir bak; (bu-

nu yap mamız) seni in san lara ib ret-bel gesi kıl mamız için dir. Kemik -

lere de bir bak nasıl bir araya getiriyoruz, son ra da on lara et giy -

diriyoruz?" dedi. O, ken disine (bun lar) apaçık bel li ol duk tan son ra de-

di ki: "(Ar tık şim di) Biliyorum ki ger çek ten Al lah, her şeye güç yetiren -

dir." (Bakara Suresi, 259) 

Görül düğü gibi bu ayet zamanı yaratan Al lah'ın zaman dan münez -

zeh ol duğunu açık ça vur gulamak tadır. İn san ise Al lah'ın ken disi için tak -

dir et tiği zamana bağım lıdır. Ayet te görül düğü gibi in san ne kadar uy -

kuda kal dığını dahi bil mek ten aciz dir. Böy le bir durum da (mater yalist -

lerin çar pık man tığın da ol duğu gibi) zamanın mut lak ol duğunu id dia et -

mek, son derece akıl dışı olacak tır.

Kader

Zamanın izafi oluşu, bize çok önem li bir ger çeği gös ter mek tedir: Bu

izafiyet o kadar değiş ken dir ki, bizim için mil yar lar ca yıl süren bir zaman

dilimi, bir baş ka boyut ta sadece tek bir saniye bile sürebilir. Hat ta, ev renin

başın dan sonuna kadar geçen çok büyük bir zaman dilimi, bir baş ka bo-

yut ta, bir saniye bile değil, an cak bir "an" sürüyor olabilir. 

İş te çoğu in sanın tam olarak an layamadığı, mater yalist lerin ise an -

layamayarak tüm den red det tik leri kader ger çeğinin özü buradadır. Ka-

der, Al lah'ın geç miş ve gelecek tüm olay ları bil mesidir. İn san ların önem li

bir bölümü ise, Al lah'ın henüz yaşan mamış olay ları ön ceden nasıl bil -

diğini sorar lar ve kaderin ger çek liğini an layamaz lar. Oy sa "yaşan mamış

olay lar", bizim için yaşan mamış olay lar dır. Al lah ise zamana ve mekana

bağ lı değil dir, zaten bun ları yaratan Ken disi'dir. Bu neden le Al lah için

geç miş, gelecek ve şu an hep si bir dir ve hep si olup, bit miş tir. 

Lin coln Bar nett, Genel Görecelik Kuramı'nın bu ger çeğe nasıl işaret et -

tiğin den, Ev ren ve Eins tein isim li kitabın da bah set mek tedir. Bar nett'e göre,

bütün an lamın da var lık ları an cak "bütün yüceliğiy le koz mik bir zihin"
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kav rayabilir..96 Bar nett'in "koz mik zihin" dediği İrade, tüm ev rene hakim

olan Al lah'ın il mi ve ak lıdır. Bizim bir cet velin başını, or tasını, sonunu ve

araların daki tüm birim leri bir bütün olarak tek bir an da kolay ca görebil -

memiz gibi, Al lah da bizim bağ lı ol duğumuz zamanı başın dan sonuna

kadar tek bir an olarak bilir. İn san lar ise sadece zamanı gelin ce bu olay -

ları yaşayıp, Al lah'ın on lar için yarat tığı kadere tanık olur lar. 

Bu arada top lum da yay gın olan kader an layışının çar pık lığına da

dik kat et mek gerekir. Bu çar pık an layış ta, Al lah'ın in san lara bir "alın

yazısı" belir lediği, ama on ların kimi zaman bunu değiş tir dik leri gibi batıl

bir inanış var dır. Ör neğin ölüm den dönen bir has ta için "kaderini yen di"

gibi cahil ce ifadeler kul lanılır. Oy sa kim se kaderini değiş tiremez. Ölüm -

den dönen kişi, kaderin de ölüm den dön mesi yazılı ol duğu için öl memiş -

tir. "Kaderimi yen dim" diyerek ken dilerini al datan ların bu cüm leyi söy -

lemeleri ve o psikolojiye gir meleri de, yine kader lerin dedir.

Çün kü kader Al lah'ın il midir ve tüm zamanı ay nı an da bilen ve tüm

zamana ve mekana hakim olan Al lah için, her şey kader de yazıl mış ve bit -

miş tir. 

Al lah için zamanın tek ol duğunu Kuran'da kul lanılan üs lup tan da

an larız; bizim için gelecek zaman da olacak bazı olay lar, Kuran'da çok tan

olup bit miş olaylar olarak an latılır. Ör neğin, ahiret te in san ların Al lah'a

verecek leri hesabın belir til diği ayet ler, bunu çok tan olup bit miş bir olay

olarak an lat mak tadır:

Sur'a üfürül dü; böy lece Al lah'ın diledik leri dışın da, gök ler de ve yer -

de olan lar çar pılıp-yıkılıver di. Son ra bir daha ona üfürül dü, ar tık on -

lar ayağa kalk mış durum da gözet liyor lar. Yer, Rab binin nuruy la pa-

rıl dadı; kitap kon du; pey gam ber ler ve şahid ler getiril di ve araların da

hak ile hüküm veril di... (Zümer Suresi, 68-69)

İn kar eden ler, cehen neme bölük bölük sev k edil diler... (Zümer Sure-

si, 71)

Bu konudaki diğer ör nek ler ise şöy ledir:

(Ar tık) Her bir nefis yanın da bir sürücü ve bir şahid ile gel miş tir. (Kaf

Suresi, 21)

Gök yarılıp-çat lamış tır; ar tık o gün, 'sark mış-za'fa uğ ramış tır.' (Hak ka

Suresi, 16) 

Allah Akılla Bilinir
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Her şe yin be lir len miş bir ka de ri var dır. Ör ne -
ğin kı rı lan bir an ti ka va zo, ka de rin de tes pit
edi len an da kı rıl mış tır. Bir kaç yüz yıl lık bu va -
zo, da ha ilk imal edi lir ken, kim le rin kul la na ca -
ğı, han gi evin han gi kö şe sin de, han gi eş ya lar -
la bir lik te du ra ca ğı bel li ola rak üre ti lir.

Ve sab ret meleri dolayısıy la cen net le ve ipek le ödül len dir miş tir. Orada

taht lar üzerin de yas lanıp-dayan mış lar dır. Orada ne (yakıcı) bir güneş

ve ne de don durucu bir soğuk görür ler. (İn san Suresi, 12-13) 

Görebilen ler için cehen nem de ser gilen miş tir. (Naziat Suresi, 36) 

Ar tık bugün, iman eden ler, kafir olan lara gül mek tedir ler. (Mutaf fifin

Suresi, 34) 

Suç lu-günah kar lar ateşi gör müş ler dir, ar tık içine ken dilerinin girecek -

lerini de an lamış lar dır; an cak on dan bir kaçış yolu bulamamış lar dır.

(Kehf Suresi, 53)

Görül düğü gibi, bizim için ölümümüz den son ra yaşanacak olan bu

olay lar, Kuran'da yaşan mış ve bit miş olay lar olarak an latıl mak tadır. Çün -

kü Al lah, bizim bağ lı ol duğumuz izafi zaman boyutuna bağ lı değil dir. Yü-

ce Rabbimiz Allah tüm olay ları zaman sız lık ta dilemiş, in san lar bun ları

yap mış ve tüm bu olay lar yaşan mış ve sonuç lan mış tır. Küçük büyük her

tür lü olayın, Allah'ın bil gisi dahilin de ger çek leş tiği ve bir kitap ta kayıt lı

ol duğu ger çeği ise aşağıdaki ayet te haber verilir:

Senin için de ol duğun her han gi bir durum, onun hak kın da Kur'an'dan

okuduğun her han gi bir şey ve sizin iş lediğiniz her han gi bir iş yok tur



ki, ona (iyice) dal dığınız da, Biz sizin üzeriniz de şahid ler dur muş ol -

mayalım. Yer de ve gök te zer re ağır lığın ca hiç bir şey Rab bin den uzak -

ta (sak lı) kal maz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yok tur ki,

apaçık bir kitap ta (kayıt lı) ol masın. (Yunus Suresi, 61)

Mater yalist lerin En dişesi

Mad denin ger çeği ile zaman sız lık ve mekan sız lık konularını ele al -

dığımız bu bölüm de an latılan lar, as lın da son derece açık ger çek ler dir.

Daha ön ce de ifade edil diği gibi bun lar kesin lik le bir fel sefe ya da bir dü-

şün ce biçimi değil, red dedil mesi müm kün ol mayan bilim sel sonuç lar -

dır. Tek nik bir ger çek ol masının dışın da, ak la dayalı ve man tık sal delil ler

de bu konuda baş ka al ter natife im kan tanımamak tadır. Bir in san için ev -

ren, onu mey dana getiren mad delerle ve için deki in san lar la ve zaman la

bir lik te bir görün tü var lık tır. Yani as lı ile muhatap olamadığı, zih nin de

yaşadığı bir al gılar bütünüdür.

Mater yalist ler bu ger çeği an lamakta zor luk çeker ler. Ör neğin tek rar

mater yalist Polit zer'in otobüs ör neğine dönecek olur sak; Polit zer al -

gılarının dışına çıkamayacağı ger çeğini tek nik olarak bil diği hal de, bunu

sadece belir li olay lar için kabul edebil miş tir. Yani Polit zer için otobüs çar -

pana kadar olay lar bey ninin için de oluş mak tadır, ama otobüs çarp tığı an -

da olay lar bir den bey ninin dışına çıkarak mad desel bir ger çek lik kazan -

mak tadır. Buradaki man tık bozuk luğu açık ça or tadadır; Polit zer de "taşa

vuruyorum, ayağım acıyor, demek ki var" diyen mater yalist John son'ın

hatasına düş müş, otobüs çarp masın da his sedilen şid detin de as lın da bir

al gıdan ibaret ol duğunu kav rayamamış tır.

Mater yalist lerin bu konuyu an layamamalarının bilin çal tın daki asıl

nedeni ise, an ladık ların da kar şı kar şıya kalacak ları ger çek ten büyük bir

kor ku duy malarıdır. Lin coln Bar nett, bu konunun sadece "sezil mesinin"

bile mater yalist bilim adam larını kor ku ve en dişeye sürük lediğini şöy le

belir tiyor:

Filozof lar tüm nes nel ger çek leri al gıların bir göl ge dün yası haline ge-

tirir ken, bilim adam ları in san duyularının sınır larını kor ku ve en -

dişe ile sez diler.97
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Mad denin as lı ile muhatap olamadığı ve zamanın bir al gı ol duğu ger -

çeği an latıl dığın da bir mater yalist büyük bir kor kuya kapılır. Çün kü mad -

de ve zaman mut lak var lık olarak bağ lan dığı yegane iki kav ram dır. Bun -

lar adeta tapın dığı birer put tur; çün kü ken disinin mad de ve zaman tara-

fın dan (ev rim yoluy la) yaratıl dığına inan mak tadır.

İçin de yaşadığı ev renin, dün yanın, ken di bedeninin, diğer in san ların,

fikir lerin den et kilen diği mater yalist filozof ların, kısacası hiç bir şeyin asıl -

ları ile kar şılaşamadığını his set tiğin de ise tüm ben liğini bir deh şet duy -

gusu sarar. Güven diği, inan dığı, medet um duğu her şey bir an da ken disin -

den uzak laşıp kay bolur. As lını mah şer günü yaşayacağı ve "o gün (ar tık)

Al lah'a tes lim ol muş lar dır ve uy dur duk ları (yalan cı ilah lar) da on lar dan

çekilip uzak laş mış tır" (Nahl Suresi, 87) ayetin de tarif edilen çaresiz liği

his seder.

Bu an dan itibaren mater yalist ken disini mad denin dışarıdaki as lı ile

muhatap ol duğuna inan dır maya çabalar, bunun için ken din ce "delil"ler

oluş turur; yum ruğunu duvara vurur, taş ları tek meler, bağırır, çağırır ama

as la ger çek ten kur tulamaz.

Mater yalist ler, bu ger çeği ken di kafaların dan at mak is tedik leri gibi,

diğer in san ların da zih nin den uzak laş tır mak is ter ler. Çün kü mad denin

ger çek mahiyeti in san lar tarafın dan bilin diği tak dir de, fel sefelerinin il kel -

liğinin ve cahil bakış açılarının or taya çıkacağının, görüş lerini an latacak

bir zemin kal mayacağının far kın dadır lar. İş te burada an latılan ger çek ten

bu den li rahat sız ol malarının nedeni, yaşadık ları bu kor kular dır. 

Al lah in kar cıların bu kor kularının ahiret te daha da şid det leneceğini

bil dir miş tir. Hesap günü Al lah on lara şöy le ses lenecek tir:

"On ların tümünü top layacağımız gün; son ra şirk koşan lara diyeceğiz

ki: "Nerede (o bir şey) sanıp da or tak koş tuk larınız?" (Enam Suresi, 22)

Bunun ar dın dan in kar cılar, dün yada as lına ulaş tık larını zan nederek

Al lah'a şirk koş tuk ları mal larının, ev lat larının, çev relerinin ken dilerin den

uzak laş tığına ve tamamen yok ol duk larına şahit olacak lar dır. Al lah bu

ger çeği de, "bak, ken dilerine kar şı nasıl yalan söy lediler ve düz mek te

ol duk ları da ken dilerin den kay bolup-uzak laş tı" (Enam Suresi, 24) aye-

tiy le haber ver miş tir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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İnanan ların Kazan cı

Maddenin gerçeğiyle muhatap olmadığımız ve zamanın bir al gı ol -

duğu ger çeği, mater yalist leri kor kutur ken, inanan lar için tam ak si ger çek -

leşir. Al lah'a iman eden in san lar mad denin ar dın daki sır rı kav radık ların da

büyük bir sevinç duy mak tadır lar. Çün kü bu ger çek her tür lü konunun

anah tarıdır. Bu kilit açıl dığı an da tüm sır lar açığa çıkar. Kişi bel ki an lamak -

ta zor luk çek tiği pek çok konuyu bu sayede rahat lık la an lar hale gelir. 

Daha ön ce de ifade edil diği gibi ölüm, cen net, cehen nem, ahiret, bo-

yut değiş tir me gibi konular an laşıl mış ve "Al lah nerede", "Al lah'tan ön ce ne

var dı", "Al lah'ı kim yarat tı", "kabir hayatı ne kadar sürecek", "cen net ve ce-

hen nem nerede", "cen net ve cehen nem şu an var mı" ve bun lar gibi önem -

li sorular böy lece kolay ca yanıt lan mış olur. Ve Al lah'ın tüm bir ev reni na-

sıl bir sis tem le yok tan var et tiği kav ranır. Hat ta öy le ki bu sır sayesin de "ne

zaman" ve "nerede" gibi sorular da an lam sız hale gelir. Çün kü or tada ne

zaman, ne de mekan kal maz. Mekan sız lık kav ran dığı tak dir de cen net, ce-

hen nem, dün ya hep sinin as lın da ay nı yer de ol duğu da an laşılır. Zaman sız -

lık kav ran dığı tak dir de ise her şeyin tek bir an da ol duğu fark edilir; hiç bir

şey için bek len mez, zaman geç mez, her şey zaten olup bit miş tir.

Bu sır rın kav ran masıy la bir lik te, dün ya inanan in san için cen nete

ben zemeye baş lar. İn sanı sıkan her tür mad desel en dişe, kurun tu ve kor -

ku kay bolur. İn san, tüm ev renin tek bir Hakimi ol duğunu, O'nun tüm mad -

desel dün yayı dilediği gibi yarat tığını ve yap ması gereken tek şeyin O'na

yönel mek ol duğunu kav rar. Ar tık o, "her tür lü bağım lılık tan öz gür lüğe

kavuş turul muş olarak" (Al-i İm ran Suresi, 35) Al lah'a tes lim ol muş tur.

Bu sır rı kav ramak, dün yanın en büyük kazan cıdır.

Bu sır la bir lik te yine Kuran'da bah sedilen çok önem li bir ger çek daha

an laşılır: Daha ön ce de bah set tiğimiz, Al lah'ın in sana "şah damarın dan da-

ha yakın" (Kaf Suresi, 16) ol duğu ger çeği… Bilin diği gibi şah damarı in -

sanın için dedir. İn sana ken di için den daha yakın bir mesafe olamaz. Bu du-

rum in sanın zih ninin dışına çıkamadığı ger çeği ile kolay ca açık lanabilir.

Görül düğü gibi bu ayet de, bu sır la bir lik te çok daha iyi an laşıl mak tadır.

İş te ger çek budur. Bilin melidir ki, hiç bir in san için Al lah'tan baş ka

dost ve yar dım cı yok tur. Al lah'tan baş ka hiç bir şey mut lak değil dir;

Kendisi'ne sığınılacak, yar dım is tenecek, kar şılık bek lenecek tek mut lak

var lık O'dur...

Ve her nereye döner sek, Al lah'ın yüzü oradadır…

Allah Akılla Bilinir
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üphesiz dünya üzerinde bir insanın yaratılmış olmasından ve

Yüce Allah'ı tanımasından daha önemli bir olay olamaz. Kitap

boyunca yaptığımız da, her insan için hayatta en çok önem teş-

kil eden bu konuyu anlatmaya çalışmak oldu.

Ancak bu noktaya geldiğimizde şunu belirtmekte fayda görüyoruz;

bir insanın evrenin ve kendisinin yaratılmış olduğunu kavrayabilmesi için

aslında çok fazla bilgiye ihtiyacı yoktur. Küçük bir çocuk da, yetişkin bir

insan da kendi vicdanı ve aklı ölçüsünde yaratıldığını kavrayabilir. Bu ko-

nuda Kuran'da bildirilen Hz. İbrahim (as)'ın konuşması çok güzel bir ör-

nektir.

Hz. İb ra him (as) Al lah'a iman et me yen, put la ra ta pan bir ka vim için -

de ya şı yor du. Ken di si ne Al lah'ın var lı ğı ile il gi li hiç bir bil gi öğ re til me di ği

hal de ak lı ve vic da nı ile ya ra tıl dı ğı nı, üs te lik gök le ri ve ye ri ya ra tan Al lah

ta ra fın dan var edil di ği ni kav ra mış tı. Ku ran'da bu ko nu şöy le an la tı lır:

Ge ce, üs tü nü ör tüp bü rü yün ce bir yıl dız gör müş ve de miş ti ki: "Bu be nim

rab bim dir." Fa kat (yıl dız) kay bo lu ve rin ce: "Ben kay bo lup-gi den le ri sev -

mem" de miş ti. Ar dın dan ay'ı, (et ra fa ay dın lık sa ça rak) do ğar gö rün ce: "Bu

be nim rab bim" de miş, fa kat o da kay bo lu ve rin ce: "An dol sun" de miş ti,

"Eğer Rab bim be ni doğ ru yo la er dir mez se ger çek ten sap mış lar top lu lu ğun -

dan olu rum." Son ra gü ne şi (et ra fa ışık lar sa ça rak) do ğar gö rün ce: "İş te bu

be nim rab bim, bu en bü yük" de miş ti. Ama o da kay bo lu ve rin ce, kav mi ne

de miş ti ki: "Ey kav mim, doğ ru su ben si zin şirk koş mak ta ol duk la rı nız dan

uza ğım." "Ger çek şu ki, ben bir mu vah hid ola rak yü zü mü gök le ri ve ye ri

ya ra ta na çe vir dim. Ve ben müş rik ler den de ği lim." (Enam Su re si, 76-79)

Hz. İb ra him (as) 'ın ör nek tav rın da da gör dü ğü müz gi bi ak lı ve vic -

da nı olan, 'zu lüm ve bü yük len me se be biy le in kar et me yen' her in san, ka -
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ina tın ya ra tıl mış ol du ğu nu; üs te lik de çok bü yük bir dü zen ve uyum ile

ya ra tıl mış ol du ğu nu kav ra ya bi le cek bir an la yı şa sa hip tir.

El bet te göz ler önün de ki bun ca ka nı ta rağ men Al lah'ın var lı ğı nı in kar

eden in san la rın du ru mu, akıl ve vic dan sa hi bi in san lar için ol duk ça şa şır -

tı cı dır. Ni te kim Ku ran'da Al lah'ın ya rat ma gü cü ne inan ma yan lar la il gi li

ola rak şöy le bildirilmiştir:

"Eğer şa şı ra cak san, asıl şaş kın lık ko nu su on la rın şöy le söy le me le ri dir:

"Biz top rak iken mi, ger çek ten biz mi ye ni den ya ra tı la ca ğız?" İş te on lar

Rab le ri ne kar şı in ka ra sa pan lar, iş te on lar bo yun la rı na (ateş ten) hal ka lar

ge çi ri len ler ve iş te on lar -için de ebe di ka la cak la rı- ate şin ar ka daş la rı olan -

lar dır." (Rad Su re si, 5)

Bu ki tap ta an la tı lan lar, si zin için tüm ya şa mı nız da ki en önem li ko nu -

dur. Bel ki bu ko nu yu şim di ye ka dar bu den li önem li gör me miş, hat ta hiç

dü şün me miş ola bi lir si niz. An cak, emin olun, si zi ya rat mış olan Al lah'ı ta -

nı mak, baş ka her şey den çok önem li ve aci li yet li dir. 

O'nun size verdiklerini bir düşünün; Hayatınızı sürdürebilmeniz için

özel yaratılmış, tüm detaylarıyla ince ince düzenlenmiş bir dünyada yaşı-

yorsunuz. Dünyaya gelmek için ve bu düzeni sağlamak için hiçbir şey

yapmadınız; sizin bu konuda hiçbir katkınız olmadı. Sadece bir gün gö-

zünüzü açtınız ve kendinizi sayısız nimet içerisinde buldunuz. Görebili-

yorsunuz, duyabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz...

Tüm bunların nedeni, Allah'ın böyle bir yaratma dilemiş olmasıdır.

Bir ayette şöyle denir:

Al lah, si zi an ne le ri ni zin kar nın dan hiç bir şey bil mez ken çı kar dı ve umu -

lur ki şük re der si niz di ye işit me, gör me (du yu la rı nı) ve gö nül ler ver di.

(Nahl Su re si, 78)

Ayet te de be lir til di ği gi bi, sa hip ol du ğu nuz her şe yi si ze ve ren ve için -

de ya şa dı ğı nız tüm ka ina tı ya ra tan, Al lah'tan baş ka sı de ğil dir. Öy ley se ge -

lin si zi Ya ra tan'a tes lim olun ve ver di ği tüm ni met le re kar şı lık ona şük re -

din, böy le ce son suz bir ka zanç sağ la yın. Eğer ak si ni ya par sa nız nan kör lük

ede cek ve Al lah'ın di le me siy le son su za ka dar sü re cek bir aza bın içi ne ken -

di ni zi at mış ola cak sı nız...

Emin olun ki, Allah vardır ve size çok yakındır...

Her yaptığınızı görür ve bilir, her sözünüzü işitir...

Ve emin olun, siz de dahil olmak üzere tüm insanlar çok yakında Yü-

ce Rabbimiz Allah'a hesap verecektir...

Allah Akılla Bilinir
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