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YAZAR HAK KIN DA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul -
la nan Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du.
1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko -
nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya -
za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer -
siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran-
lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu -
lun mak ta dır.

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın
teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Allah'ın
var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze -

rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın
uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir. Ni te kim ya za rın, bu gü ne ka dar 76 ay rı
di le çev ri len 300’den fazla ese ri, dün ya ça pın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra -
fın dan ta kip edil mek te dir.
Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da
ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya
bir ve si le ola cak tır.

Dar wi nist le rin ve ma ter ya list le rin şu ger çe ği gör me le ri
ge rek mek te dir: Tek ger çek ve mut lak Var lık Al lah'tır. Bu ger çek kar şı -
sın da tüm ba tıl din ler çık maz da dır. Al lah, Yü ce Kud re ti ile tüm var lık -
la rı kap la mış tır. Her şey O'na ait tir, O'nun kon tro lün de dir. 

Bu ki tap ta, ma ter ya list le rin "mut lak mad de" ya nıl gı sı, Dar wi nizm
çık ma zı ve ru hun te red düt süz var lı ğı ko nu edil mek te dir. Ru hun al gı la -
dı ğı dün ya nın yal nız ca bir ha yal ola rak var edil di ği ve tüm ev re ne ha -
kim olan tek mut lak Var lık'ın, yer le rin ve gök le rin Ha ki mi ve Sa hi bi olan
Al lah ol du ğu ha tır la tıl mak ta dır. Bu ger çek le ri gö rüp an la yan şu u ru açık
her in san, ar tık ya şa dı ğı dün ya ya fark lı bir ba kış açı sı ile ba ka cak ve
tek kur ta rı cı sı nın Al lah ol du ğu nu kav ra ya cak tır. İn sa nın asıl ha yat olan
ahi ret te kur tu lu şa er me si için yap ma sı ge re ken, iş te bu an la yış doğ rul -
tu sun da dav ran mak tır. 













Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da
doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar
Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü -

mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da
pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala -

rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko -
yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa lık bir kül li -
yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey gam be rin ha tı ra la rı na
hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra -
fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah (sav)'in müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an -
la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö -
zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı
tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah (sav)'in sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su -
ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel -

ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir.
Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah (sav)'in müh rü,

bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün -
ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Yüce Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve
ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve
in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler
önü ne ser mek tir.

YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA



Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon -
ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus -
ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca,
İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca,
Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay -
gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vehi (Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le
çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et me si ne, pek
ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser -
ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta-
dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı -
mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi,
ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir.
Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül -
müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ya za rın
ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni -
yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me -
mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ la yan, hi da -
yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya
çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da na ge ti ren,
kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be
ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan
zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu
ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran
ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucula-
rın genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri eziyet lerin
temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz liğin fik ren mağ lup
edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşayabilecek -
leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve
kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması
gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy-
le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve
adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.



OKU YU CU YA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her

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

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

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

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

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

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

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

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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10 Darwin'in Açmazı: Ruh

Bilim adam la rı, 20. yüz yı lın baş la rın da bir şey keş fet ti ler: Mad de bil di ği -

miz gi bi de ğil di. Mad de sert de ğil di. Mad de renk li de ğil di. Ko ku, ses ve gö -

rün tü ver mi yor du. Mad de yal nız ca bir ener jiy di. Otur du ğu muz kol tuk, da -

yan dı ğı mız ma sa, için de bu lun du ğu muz ev, kö pe ği miz, kar şı mız da ki in san -

lar, bi na lar, uzay, yıl dız lar, kı sa ca sı tüm mad de sel dün ya, bir ener ji şek li ola -

rak var dı. Do la yı sıy la mad de üze ri ne ku ru lan tüm fel se fe ler, bu bek len me dik

ke şif ile bi lim sel ola rak çök tü. Bi lim, in san be de ni için de ama be de ne ait ol -

ma yan, tüm fi zik sel dün ya yı al gı la yan ama ken di si fi zik sel ol ma yan bir ger -

çe ğin is pa tı nı gös ter di: İn san ru hu nun.

Ruh, ma ter ya list le rin id di ala rı ile hiç bir şe kil de açık la na maz dı. Can lı lı -

ğın ha ya li ev ri mi ne sa yı sız uy dur ma hi ka ye üret miş olan Dar wi nizm, ru hun

var lı ğı kar şı sın da sus kun du. Çün kü ruh, mad de de ğil di. Me ta fi zik bir kav -

ram dı. Me ta fi zik ise, ma ter ya list ler için hiç bir şe kil de ka bul edi le mez di. Çün -

kü me ta fi zik, on la rın söz de ilah laş tır dı ğı şu ur suz olay la rı, te sa düf le ri, bi linç -

siz sü reç le ri or ta dan kal dır mak ta, bi linç li bir ya ra tı lı şın ya ni Al lah'ın var lı ğı -

nın ka nıt la rı nı sun mak tay dı. Za ten ma ter ya list le rin es ki Yu nan'dan be ri ru -

hun var lı ğı na kar şı mü ca de le ver miş ol ma la rı da bun dan dı. 

Es ki Yu nan'dan gü nü mü ze ka dar sü ren bu mü ca de le nin ar tık hiç bir an -

la mı kal ma mış tır. Çün kü in sa nı in san ya pan, "ben be nim" di yen var lık, ya ni

ruh var dır ve Al lah'a ait tir. Bi lim, her şe yin in san ru hu na iz let ti ril di ği ni, iz le -

nen bu gö rün tü ler dı şın da hiç bir ger çek lik ten söz edi le me ye ce ği ni ke sin ola -

rak is pat et miş tir. Bir baş ka de yiş le bi lim, tek mut lak Var lık'ın Al lah ol du ğu -

nu açık ça ilan et miş tir. 

GİRİŞ
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Bi li min bu is pa tı, kuş ku suz ma ter ya list fel se fe yi ilah laş tı ran zi hin le rin

ik na ol ma sı için önem ta şı mak ta dır. Ama as lın da, bi linç ve şu ur sa hi bi olan

her in san, üs tün bir ruh ta şı dı ğı nın far kın da dır. İn san, eğer ak le de bi li yor sa,

se vin di ği, dü şün dü ğü, ka rar ver di ği, mu ha ke me et ti ği, ne şe len di ği, he ye can -

lan dı ğı, sev gi duy du ğu, acı dı ğı, en di şe len di ği, bir el ma nın ta dın dan zevk al -

dı ğı, bir mü zi ği din le mek ten hoş lan dı ğı, uçak lar in şa et ti ği, gök de len ler yük -

selt ti ği, la bo ra tu var lar ku rup ken di si ni in ce le di ği sü re ce, bun la rın tü mü nü

ger çek leş ti re nin ken di ru hu ol du ğu nu an la ya cak tır. 

Ruh sa hi bi in san, ba şı boş ya ra tıl ma mış tır. Bu dün ya da ki var lı ğı nın bir

ama cı var dır. Al lah'ın ru hu nu ta şı mak ta ve bu dün ya da im ti han ol mak ta dır.

Yap tı ğı ve dü şün dü ğü her şey den so rum-

lu tu tu la cak tır. Ya şa mın da, Dar wi -

nist le rin id di a et tik le ri şe kil de

bir rast ge le lik, şu ur suz te sa dü fi

olay lar ve amaç sız lık yok tur.

Her şey Al lah'ın di le me siy le
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ya ra tıl mış tır ve bun la rın tü mü ta bi ol du ğu im ti ha nın bir par ça sı dır. Ölüm ile

son la na cak bu ya şa mın da ge ri de bı ra ka ca ğı sa de ce be de ni ola cak tır. Ru hu ise,

ru hun ba rı na ca ğı ger çek ha yat olan ahi ret te son su za ka dar ya şa ya cak tır. 

Bu, ruh sa hi bi ol du ğu nun far kın da olan, Al lah'ı tak dir ede bi len her in san

için bü yük bir müj de dir. Ama Dar wi nist ler, ruh sa hi bi ol duk la rı nı ka bul et -

me dik le ri sü re ce, bu ger çek ten olan ca güç le riy le kaç ma ya de vam ede cek ler -

dir. Ya şam la rı bo yun ca in kar et tik le ri Yü ce Al lah'ın hu zu ru na çı ka cak la rı ger -

çe ği ne inan ma ya di re ne cek ler dir. Ken di le ri ni, rast ge le oluş muş bir hüc re yı -

ğı nı ola rak gör me yi sür dü re cek, DNA'la rı keş fe den, ato mun ya pı sı nı in ce le -

yen, hüc re nin de rin lik le ri ne inip hay ran lık du yan in san bi lin ci kar şı sın da ise

bo ca la ma ya de vam ede cek ler dir. İn san ru hu, Dar win'in ve Dar win yan daş la -

rı nın bü yük bir aç ma zı dır. İçin den çı ka ma dık la rı, açık la ya ma dık la rı, çö züm -

süz kal dık la rı en te mel ger çek tir. Al lah on la rı; mad de yi yok ede rek, ru hun
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var lı ğı nı -on la rın in kar ede me ye cek le ri şe kil de- bi lim sel ola rak is pat ede rek

ye nil gi ye uğ rat mış tır. Ar tık bu ger çe ğe kar şı ge ti re cek le ri tüm iti raz lar ge çer -

siz ve an lam sız dır. 

Al lah, ayet le rin de şöy le bu yu rur: 

Al lah'ı bı ra kıp kı ya met gü nü ne ka dar ken di si ne ica bet et me ye cek şey le re ta -

pan dan da ha sap mış kim dir? Oy sa on lar, bun la rın tap ma la rın dan ha ber siz -

dir ler. İn san lar haş ro lun du ğu (bir ara ya ge ti ril di ği) za man, (Al lah'tan baş ka

tap tık la rı) on la ra düş man ke si lir ler ve (ken di le ri ne) iba det et me le ri ni de ta nı -

maz lar. (Ah kaf Su re si, 5-6)

Dar wi nist le rin ve ma ter ya list le rin şu ger çe ği gör me le ri ge rek mek te dir:

Tek ger çek ve mut lak Var lık Al lah'tır. Bu ger çek kar şı sın da tüm ba tıl din ler

çık maz da dır. Tü mü, boş bi rer al da nış tır, bir al dat ma ca dır. Al lah, Yü ce Kud re -

ti ile tüm var lık la rı kap la mış tır. Her şey O'na ait tir, O'nun kon tro lün de dir. Ru -

hun var lı ğı nı ve ya ra tıl mış lı ğı in kar et mek, bu ger çek le ri de ğiş tir me ye cek tir. 

Bu ki tap ta, ma ter ya list le rin bü yük ya nıl gı sı, bu nun bi lim sel ka nı tı, bu

ger çek kar şı sın da Dar wi nizm çık ma zı ve ru hun te red düt süz var lı ğı ko nu edil -

mek te dir. Ru hun al gı la dı ğı dün ya nın yal nız ca bir ha yal ola rak var edil di ği ve

tüm ev re ne ha kim olan tek mut lak Var lık'ın, yer le rin ve gök le rin Ha ki mi ve

Sa hi bi olan Al lah ol du ğu ha tır la tıl mak ta dır. Bu ger çek le ri gö rüp an la yan şu u -

ru açık her in san, ar tık ya şa dı ğı dün ya ya fark lı bir ba kış açı sı ile ba ka cak ve tek

kur ta rı cı sı nın Al lah ol du ğu nu kav ra ya cak tır. İn sa nın asıl ha yat olan ahi ret te

kur tu lu şa er me si için yap ma sı ge re ken, iş te bu an la yış doğ rul tu sun da dav ran -

mak tır.
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Bir Dev rin Hu ra fe si: Ma ter ya lizm 

Es ki Yu nan dü şü nür le ri, tüm ci sim le rin atom de ni len kü çük par ça cık lar -

dan mey da na gel di ği ni dü şü nü yor lar dı. Ev re ni ve tüm can lı la rı; hiç bir yön -

len dir me ol ma dan, hiç bir bi linç li mü da ha le ye ma ruz kal mak sı zın, bu atom la -

rın şe kil len dir di ği ni id di a edi yor lar dı. Bu ina nı şa gö re, mad de eze li ve ebe di

idi ve mad de nin dı şın da hiç bir var lık söz ko nu su de ğil di. Var lık la rın ya pı ve

dav ra nış la rın da do ğa üs tü olay la rın mü da ha le si ka bul edi le mez di. Her şey,

mad de nin mut lak var lı ğı inan cı na da ya nı yor du. Mad de eze li ol du ğu na gö re,

ev ren de eze liy di ve bu an la yış ate iz min te me li ni oluş tu ru yor du. Tüm ev ren

eze li ola rak var sa, sap kın ma ter ya list ina nı şa gö re mad de nin ve ev re nin ya ra -

tıl mış ol ma sı im kan sız dı. 

MATERYALİZM YIKIMA UĞRAMIŞ
YOK OLMUŞTUR
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Ma ter ya liz me gö re, ev ren son suz du ve do la yı sıy la ev ren de bir amaç ve

özel ya ra tı lış da yok tu. Ev ren de ki tüm den ge, ahenk, uyum ve dü zen, ma ter -

ya list le re gö re sa de ce te sa düf le rin ese ri idi. Ma ter ya lizm her şe yin, şu ur suz

atom la rın rast ge le bir ara ya gel me le ri so nu cun da mey da na gel di ği ni ve dış

dün ya her ne ka dar mü kem mel bir komp leks lik, den ge ve müt hiş bir dü zen

ser gi le se de, tüm bun la rın amaç sız te sa düf le rin bir so nu cu ol du ğu nu id di a

edi yor du. Ma ter ya list zih ni yet, bu akıl dı şı ön ka bu le es ki Yu nan'dan be ri sa -

hip ti. 

Ma ter ya lizm, "amaç" ve "ya ra tıl mış lık" fi kir le ri ni red det ti ği için, bir Ya -

ra tı cı'nın var lı ğı nı da red de di yor du. (Allah'ı tenzih ederiz) Da ha doğ ru bir de -

yiş le ma ter ya lizm, Al lah'ın var lı ğı nı red det mek için or ta ya atıl mış bir fel se fe

idi. Yer yü zün de Al lah inan cı nı in kar eden pek çok akım, ide olo ji ve fi kir sis -

te mi, ma ter ya liz mi ken di si ne te mel edin miş ti. Ya ni din siz li ğin en et kin di ni

ma ter ya lizm ol muş tu. 

Vir gi ni a Üni ver si te si'nden fi zik pro fe sö rü Stan ley So bott ka, ma ter ya lizm

sap kın lı ğı nı şöy le ta nım la mak ta dır: 

Eğer biz bu na (ma ter ya list gö rü şe) ina nır sak, bu na gö re ya şar sak, ken di -

miz de da hil tüm ya şan tı mı zın ta ma miy le fi zik ka nun la rı na gö re yö ne til -

di ği ni ka bul et mek du ru mun da ka lı rız. Bu du rum da is tek le ri mi ze, ar zu -

la rı mı za, ümit le ri mi ze, ah la ki dü şün ce le ri mi ze, he def le ri mi ze, amaç la rı -

mı za ve ka de ri mi ze hük me den tek ka nun, fi zik ka nun la rı dır. Mad de ve

ener ji bi zim bi rin ci asıl he de fi miz, tüm tut ku la rı mı zın ve is tek le ri mi zin

ama cı ol ma lı dır. Özel lik le bu nun an la mı, ya şan tı la rı mı zın vü cut la rı mı zı

da içe ren mad di ya tı el de et me ama cı na da ya lı ol ma sı, bu na odak lan ma sı

ge rek mek te dir ve ya mak si mum mad de sel hoş nut lu ğu, tat mi ni, zev ki el -

de ede bil mek için en azın dan bu mad di şey le ri dü zen le mek ve ya de ğiş -

tir mek ge rek mek te dir. Baş ka hiç bir amaç gö zet me den sa de ce tüm ener ji -

mi zi bu yön de har ca ma lı yız. Tüm bun lar dan baş ka hiç bir se çe ne ği miz

yok tur çün kü ta ma miy le fi zik ka nun la rı na gö re yö ne til mek te yiz. Bu

inanç lar ve ya is tek ler ta ra fın dan ken di mi zi tu za ğa düş müş gi bi his se de -

bi li riz an cak bun la rı ba şı mız dan bir tür lü de fe de me yiz. Bi ze ta ma men bu

ma ter ya list sis tem ha kim olur. 
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Kı sa ca özel leş ti rir sek bu ma ter ya list fel se fe nin öze ti "Ben bir vü cu dum" şek -
lin de dir.1

Es ki Yu nan'da, ma ter ya liz me gö re din dar in san lar bi lim sel li ğe kar şıy dı -

lar. İş te bu yüz den ma ter ya list ler ta rih bo yun ca Allah inan cı ve bi lim ara sın da

bir an laş maz lık var mış gi bi bir gö rü nüm or ta ya koy ma ya ça lış tı lar. Oy sa bi lim

Al lah'ın var lı ğı na da ir de lil ler gös ter mek tey di, Al lah inan cı ile mü ca de le ha -

lin de olan ise ma ter ya list zih ni yet idi. (Bu el bet te Dar wi nizm'i de kap sı yor du.

Dar wi nizm ile mü ca de le, asıl ola rak onun ma ter ya list kay nak lı ol ma sı ne de -

niy le dir.) Ma ter ya list ler, ta rih bo yun ca var lık la rın bir atom yı ğı nın dan oluş tu -

ğu nu, in san bey ni nin de bir hüc re ağın dan baş ka bir şey ol ma dı ğı nı id di a et -

ti ler. İn san zih ni ne bir açık la ma ge ti re me di ler; bu nu, nö ron la rın et ki leş me si

ola rak açık la ma ya ça lış tı lar. 

Ma ter ya list ler, ken di le ri ni de bir hay van ve ya ma ki ne ola rak ta nım la -

mak tan çe kin me di ler. Şu ur lu bir var lık sta tü sün de ol duk la rı nı in kar et ti ler.

Ken di le ri ni te sa düf le rin var et ti ği ni id di a et ti ler. Oy sa bu bü yük bir al da nış ve

Al lah'ı in kar et mek için kur gu lan mış bü yük bir ya lan dı. 

Mad de nin mut lak ger çek li ği ne ina nan bu in san lar as -

lın da, De la wa re Üni ver si te si Bar tol Araş tır ma Ens ti tü -

sü'nden ku an tum par ça cık fi zik çi si Step hen M. Barr'ın ifa -
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de siy le es ki dö nem pa ga nist le rin den ne re dey se fark sız dı lar. Ma ter ya list ler,

in sa nı, tıp kı es ki pa gan lar gi bi in san dan aşa ğı var lık lar ola rak ta nım la mak -

tay dı lar. Pa gan lar bu nu, söz de mad de yi ilah laş tı ra rak yap mış tı; ma ter ya list

ise ay nı şe yi, ru hu in kar edip her şe yi mad de se vi ye si ne in dir ge ye rek ger çek -

leş tir di. Pa gan lar, ha re ket le rin yö rün ge ler ve yıl dız lar ta ra fın dan kon trol edil -

di ği ni söy le miş ti; ma ter ya list ler ise, ken di le ri nin, be yin le rin de ki elek tron la rın

yö rün ge le ri ta ra fın dan kon trol edil dik le ri ni id di a et ti ler. Pa gan lar, iba det et -

mek için hay van la rın önün de eğil miş ti; ma ter ya list ler ise ken di le ri nin hay -

van dan baş ka bir şey ol ma dı ğı nı id di a et ti ler.2

Ore gon Üni ver si te si Ku ram sal Bi lim ler Ens ti tü sü fi zik pro fe sö rü Amit

Gos wa mi, ma ter ya liz min in san la ra aşı la mak is te di ği te mel man tı ğı şu şe kil de

açık la mış tır: 

Biz ler, bi rer ma ki ne ol du ğu mu za inan ma ya şart lan dı rıl dık. Bu na gö re

tüm ha re ket le ri miz; al dı ğı mız uya rı lar ve geç miş te ki şart lan ma lar ta ra -

fın dan kon trol edil mek te dir. Tıp kı sür gün ler gi bi, hiç bir so rum lu lu ğu -

muz ve ya hiç bir se çi mi miz yok.3

Oy sa in sa nı Al lah ya rat mış tır. İn san, amaç sız ve so rum suz bir var lık de -

ğil dir, ma ter ya list le rin id di ası nın ak si ne şu ur suz bir ma ki ne de ğil dir. İn san,

Al lah'a kar şı so rum lu bir var lık tır ve yap tık la rı nın tü mün den ahi ret te sor gu -

ya çe ki le cek tir.  

İn san la rı bu ger çek ten uzak laş tır ma ya ça lı şan ma ter ya list man tık, es ki

Yu nan'dan be ri ta ri hin her dö ne min de ay nı an la yış ile ta rih sah ne sin de ye ri-

ni al mış tı. Ama bu ina nı şın asıl ola rak yay gın la şıp yer le şik bir fi kir sis te mi ha -

li ni al dı ğı asır 19. yüz yıl ol du. 19. yüz yıl da, kla sik fi zik çi le rin bü yük bir ço -

ğun lu ğu, mad de nin ana öğe le ri nin tıp kı bi lar do top la rı gi bi, can sız, bö lü ne -

me yen atom lar dan oluş tu ğu nu ve ev ren de ki mü kem mel dü zen ve komp leks -

li ğin kay na ğı nın atom la rın rast ge le ha re ket le ri nin bir so nu cu ol du ğu nu sa nı -

yor lar dı. On la ra gö re, yer yü zün de ki can lı lık da da hil ol mak üze re her şey, bi -

linç siz bir sü reç için de te sa düf ese ri var ol muş tu. Atom lar; bi linç siz, şu ur suz

bir lik te lik ler kur muş lar ve şu an da kar şı mız da gör dü ğü müz mü kem mel özel -

lik le riy le dün ya yı, da ha sı akıl ve şu ur sa hi bi olan biz le ri mey da na ge tir miş -

ler di. Ma ter ya list ler, bu id di ala rı sı ra la ya rak in sa nın bir Ya ra tı cı ta ra fın dan
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ya ra tıl ma dı ğı nı ve mad de sel bir var lık tan öte bir şey ol ma dı ğı nı in san la rın zi -

hin le ri ne ka zı mak is ti yor lar dı. Oy sa in sa nın mü kem mel sis tem ve me ka niz -

ma lar la, ola ğa nüs tü bir akıl ve zi hin gü cüy le ya ra tıl mış ol du ğu açık bir ger -

çek tir. Yer yü zün de, ma ter ya list le rin id di a et tik le ri gi bi bi linç siz ve şu ur suz

olay lar, bu nun so nu cun da olu şan bi linç siz ya pı ve sis tem ler yok tur. Her şey,

ki mi za man in sa nın kav ra ma gü cü nü aşan komp leks lik ler ve üs tün lük ler ser -

gi ler ve bu de tay lar, hiç bir te sa dü fi mü da ha le ye ma hal ver me ye cek de re ce de

mü kem mel dir. Yer yü zü, ola ğa nüs tü ya ra tı lı şın de lil le ri ni gös te rir ni te lik te dir. 

Bu ger çek le re rağ men, ma ter ya list ler şu ur suz atom la rın her şe yin te me li

ol du ğu na da ir id di ala rın da ıs rar lıy dı lar. Pe ki ma ter ya list le re gö re her şe yin

se be bi olan atom na sıl bir şey di? 

Atom, bir ba kı ma bir boş luk tur ve bu ger çek ten de doğ ru dur. Bu nu şu

şe kil de açık la ya bi li riz: Nöt ron ve pro ton la rın bir lik te oluş tur du ğu atom çe kir -

de ği ni, sa de ce 1 mm ça pın da, bir top lu iğ ne ba şı bü yük lü ğün de ka bul eder -

sek; çe kir de ğin et ra fın da dö nen elek tron bu çe kir dek ten tam 100 met re uzak -

lık ta bir nok ta da bu lun mak ta dır.4

Çe kir dek le elek tron lar ara sın da ki bu bü yük me sa fe için de ise var olan

şey sa de ce boş luk tur. Hiç bir şe yin, hiç bir mad de nin bu lun ma dı ğı bu 100 met -

re lik boş luk, ger çek an lam da bir "boş luk"tur. İş te bu ne den le uz man la rın ato -

mu bir boş luk ola rak ka bul et me le ri bir ba kı ma doğ ru dur. İn gi liz fi zik çi Sir

Art hur Ed ding ton'un be lirt ti ği gi bi, "mad de ço ğun luk la ha ya let gi bi boş alan -

dan oluş mak ta dır."5

Da ha ke sin ko nuş mak ge re kir se, ato mun %99.9999999'un da hiç bir şey

yok tur.

Ka li for ni ya Üni ver si te si'nden par ça cık fi zik çi si Fred Alan Wolf, atom la

il gi li ola rak bu ger çe ği şu şe kil de açık la mış tır: 

... bi zim ya şa dı ğı mız ge ze gen de ki ha ya tın, ev re nin ne ka dar boş ol du ğu -

nu dü şün dü ğü müz de, bir sür priz ol du ğu nu an la ya bi li riz. As lın da, ev re -

nin %99'dan faz la sı hiç bir şey dir! Ev re nin en di şe ve ri ci bir hız la ge niş le -

mek te ol du ğu nu dik ka te alır sak, da ha ön ce hiç ol ma dı ğı ka dar çok hiç lik

mey da na ge le cek tir! Bu na bu şe kil de bak mak biz de hay ran lık uyan dı rı cı

bir say gı oluş tu rur ken, atom al tı par ça cık la rın mik ro dün ya sı nı dik ka te
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al dı ğı mız da, du rum da ha da fe na la şır. De yim ye rin dey se, hiç bir şey yok -

tur.6

20. yüz yı lın baş la rın da her şe yin en ufak par ça sı ola rak ka bul edi len ato -

mun için de dev bir boş luk ol du ğu, bu boş lu ğun için de de bir çe kir dek ve onun

et ra fın da dö nen elek tron lar ol du ğu bi li ni yor du. Mad de nin de, ato mun da,

onun için de ki te mel par ça cık la rın da iş lev le ri yal nız ca ge nel hat la rıy la an la şıl -

mış tı. Pe ki atom çe kir de ğin de, 10-18 met re lik bir alan da, ya ni san ti met re nin

mil yon da bi ri nin, mil yon da bi ri nin, mil yon da bi ri ka dar lık bir alan da ne var -

dı? İş te bi lim adam la rı bu nu bil mi yor lar dı. 

1960'lı yıl lar da, bi lim sel alan da çok önem li bir ke şif gün de me gel di. Pro -

to nun de rin lik le rin de, is mi ne ku ark de ni len par ça cık lar ol du ğu fark edil di. Bu

ola ğa nüs tü kü çük par ça cık lar, pro to nun ar tı yü kü nün ve nöt ro nun yük süz lü -

ğü nün se be biy di ler. Za man la ya pı lan araş tır ma lar so nu cun da an la şıl dı ki,

ato mun 0.0000001'ini oluş tu ran hac min için de müt hiş bir dün ya var. 

Ma ter ya list ler, ato mun de rin lik le ri ne doğ ru in dik çe ve mad de nin en kü -

çük ya pı ta şı nın ola ğa nüs tü de tay la rı nı gör dük çe, çö zü mü bu ko nu da ki te ori -

le ri ni fark lı bir yön de ge liş tir mek te bul du lar. Tüm ev re nin bi linç siz ce, rast ge-

le bir şe kil de or ta ya çık ma sı için, yal nız ca atom la rın de ğil, ato mun için de ki

dün ya nın, ya ni atom al tı par ça cık la rı nın par ça cık ha re ket le ri nin de na sıl mey -

da na gel di ği ni açık la ma la rı ge re ki yor du. Ye ga ne var lı ğın mad de ol du ğu id -

dia sı, ma ter ya list zi hin ler de ki ye ri ni ko ru mak tay dı. Ta ki, ku an tum fi zi ği keş -

fe di lin ce ye ka dar... 

Ma ter ya liz mi Bi lim sel Ola rak Yok Eden Ke şif: 
Ku an tum Fi zi ği 

Fi zi ki ev re nin in şa edil me şek li, ru hun var lı ğı na işa ret et me ye ye ter li dir.

Be nim ru hu bul du ğum nok ta lar ku an tum me ka ni ği nin iş le yi şi ya da ku -

an tum fi zi ği di ye bi li riz, bun lar, fi zi ki dün ya nın ar dın da ruh la bağ lan tı lı

bir te mel ola bi le ce ği ni gös te ri yor.7 (Ka li for ni ya Üni ver si te si'nden ün lü

par ça cık fi zik çi si Fred Alan Wolf)
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Isa ac New ton'a gö re ışık, "corp pus cu le" adı ve ri len bir mad de akı mıy dı.

Tü müy le par ça cık lar dan olu şu yor du. Bir baş ka de yiş le ku an tum fi zi ği keş fe -

di le ne ka dar ka bul gö ren ge le nek sel New ton fi zi ği nin te me li, ışı ğın bir par ça -

cık yı ğı nı olu şu na da ya nı yor du. 19. yüz yıl fi -

zik çi le rin den Ja mes Clerk Max well ise ışı ğın

dal ga dav ra nı şı gös ter di ği ni öne sü rü yor du.

Ku an tum te ori si, fi zi ğin bu en bü yük tar tış ma -

sı nı uz laş tır dı. 

1905 yı lın da Al bert Eins te in, ışı ğın ku an -

ta la ra, ya ni ener ji pa ket çik le ri ne sa hip ol du ğu

id di ası nı or ta ya at tı. Bu ener ji pa ket çik le ri ne

fo ton adı ve ri li yor du. Par ça cık ola rak ad lan dı -

rıl sa lar da, fo ton lar 1860'lar da Ja mes Clerk

Max well'in id di a et ti ği gi bi dal ga ha re ke ti ne eşit şe kil de göz lem le ne bi li yor du.

Do la yı sıy la ışık, dal ga ve par ça cık ara sın da bir ge çiş gi biy di.8 An cak bu du -

rum, New ton fi zi ği açı sın dan ol duk ça bü yük bir çe liş ki ser gi li yor du.

Eins te in'ın he men ar dın dan Al man asıl lı fi zik çi Max Planck, ışık üze rin-

de ça lış ma lar ya pa rak, ışı ğın hem dal ga hem de par ça cık ha lin de bu lun du ğu

de ğer len dir me si ni yap tı ve tüm bi lim dün ya sı nı şa şırt tı. Ku an tum te ori si adı al -

tın da or ta ya at tı ğı bu te ori ye gö re ener ji, düz ve sü rek li de ğil, ke sik, ko puk ve

nok ta sal pa ket çik ler ha lin de ya yı lı yor du. (Ku an tum ke li me si, La tin ce'de "ni -

ce lik", fi zik te ise "par ça cık" an la mı na gel mek te dir.) Bu dü şün ce Planck sa bi ti

ola rak ma te ma ti ğe ka zan dı rıl dı. Ku an tum ola yın da ışık, hem mad de hem de

dal ga özel li ği gös ter mek tey di. Fo ton de ni len mad de ye, uzay da bir de dal ga

eş lik et mek tey di. Ya ni ışık, uzay da yol alır ken dal ga gi bi, önü ne en gel çı kın ca

ak tif bir par ça cık gi bi dav ran mak tay dı. Bir baş ka de yiş le ışık, önü ne bir en gel

çı ka na ka dar bir ener ji şek li ne bü rü nü yor, bir en gel le kar şı laş tı ğın da ise san ki

mad de sel bir var lı ğı var mış gi bi kum ta ne le ri ni an dı ran par ça cık lar şek li ni alı -

yor du. Bu teo ri, Planck'ın ar dın dan Al bert Eins te in, Ni els Bohr, Lou is De

Brog li e, Er win Schro edin ger, Wer ner Hei sen berg, Pa ul Ad ri an Ma uri ca Di rac

ve Wolf gang Pau li gi bi bi lim adam la rı ta ra fın dan ge liş ti ril di. Her bi ri ne bu bü -

yük bu luş tan do la yı No bel ödü lü ve ril di. 

Isa ac New ton



Amit Gos wa mi, ışı ğın bu ye ni keş fe dil miş özel li ği ile il gi li şun la rı söy lü -

yor du: 

Işık, dal ga ola rak gö rü le bil di ği za man lar da, ay nı an da iki ve ya da ha faz -

la yer de ol ma ye te ne ğin de olur. Bir şem si ye nin de lik le rin den ge çer ve

da ğıl ma özel li ği gös te rir. An cak ışı ğı bir fo toğ raf fil min de ya ka la dı ğı -

mız da, par ça cık ta ne le ri gi bi ara lık lı ve nok ta nok ta bir özel lik gös te rir. O

hal de ışık hem par ça cık hem de dal ga ol ma lı dır. Çe liş ki li, de ğil mi? Söz

ko nu su olan es ki fi zi ğin si per le rin den bi ri: bir den faz la yo ru ma yer ver -

me yen ke sin bir izah. Söz ko nu su olan bir di ğer şey de nes nel lik kav ra-

mı: Işı ğın do ğa sı, ya ni ışı ğın ne ol du ğu, onu na sıl göz lem le di ği mi ze mi

bağ lı?9

Bi lim adam la rı, ar tık mad de nin can sız, kör ve an la şıl maz par ça cık lar ol -

du ğu na inan mı yor lar dı. Bir baş ka de yiş le ku an tum fi zi ği, ma ter ya list bir an -

lam ta şı mı yor du. Çün kü mad de nin özün de, mad de sel ol ma yan bir şey ler var -

dı. Eins te in, Phil lip Le nard ve Comp ton ışı ğın ta ne cik ya pı sı nı araş tı rır ken,

Lou is De Brog li e de dal ga la rın ya pı sı nı in ce le me ye baş la dı. Brog li e'nin keş fi

ise ola ğa nüs tüy dü. Yap tı ğı ça lış ma lar so nu cun da atom al tı par ça cık la rın da

dal ga özel lik le ri gös ter dik le ri ni göz lem le miş ti. Elek tron, pro ton gi bi par ça cık -

la ra da dal ga bo yu eş lik et mek tey di. Ya ni ma ter ya liz min mut lak mad de ola -

rak ta nım la dı ğı ato mun için de, ma ter ya -

list le rin inan cı nın ak si ne mad de de ğil,

as lın da var ol ma yan ener ji dal ga la rı

var dı. Ato mun için de ki bu kü -

çük par ça lar, tıp kı ışık gi -

bi, is te dik le ri za man dal ga

gi bi dav ra nı yor, is te dik le ri

za man da par ça cık özel li ği

gös te ri yor lar dı. Ya ni ma ter -

ya list yo ru ma gö re ato mun

için de "mut lak şe kil de var

olan mad de", ma ter ya list le rin

bek len ti le ri nin ak si ne ki mi za man gö rü le bi lir



olu yor, ki mi za man da yok olu yor du. Bu önem li ke şif, ger çek dün ya zan net ti -

ği miz gö rün tü le rin bi rer göl ge var lık ol du ğu nu, mad de nin, fi zik ten ta ma men

uzak laş tı ğı nı ve me ta fi zi ğe yö nel di ği ni gös te ri yor du.10

Fi zik çi Ric hard Feyn man, atom al tı par ça cık la rı ve ışık la il gi li bu il ginç

ger çe ği şu söz ler le açık lı yor du: 

"Elektronların ve ışığın nasıl davrandıklarını artık biliyoruz. Nasıl mı

davranıyorlar? Parçacık gibi davrandıklarını söylersem yanlış izlenime

yol açmış olurum. Dalga gibi davranırlar desem, yine aynı şey. Onlar

kendilerine özgü, benzeri olmayan bir şekilde hareket ederler. Teknik

olarak buna "kuantum mekaniksel bir davranış biçimi" diyebiliriz. Bu,

daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir davranış biçimidir...

Bir atom, bir yay ucuna asılmış sallanan bir ağırlık gibi davranmaz.

Çekirdeği saran bir bulut veya sis tabakasına da pek benzemez. Daha

önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde davranır. En azın-

dan bir basitleştirme yapabiliriz: Elektronlar bir anlamda tıpkı fotonlar

gibi davranırlar; ikisi de aynı şekilde "acayiptir". Nasıl davrandıklarını

algılamak bir hayal gücü gerektirir; çünkü algılayacağınız şey bildiğiniz

her şeyden farklıdır... Bunun neden böyle olabildiğini hiç kimse bilemi-

yor."11



Tüm bun la rı özet ler sek, ku an tum

me ka nik çi le ri nin söy le dik le ri, nes nel dün -

ya nın bir il lüz yon ol du ğuy du.12 Max Planck Ins -

ti tu de of Physics (Max Planck Fi zik Ens ti tü sü) yö ne ti ci si

Prof. Hans-Pe ter Dürr, bu ger çe ği şu şe kil de özet li yor du: 

Mad de her ne ise, mad de den ya pıl ma mış tır.13

1920'ler de en ün lü fi zik çi ler, Pa ul Di rac'tan Ni les Bohr'a,

Al bert Eins te in'dan Wer ner Hei sen berg'e ka dar her kes, ku an -

tum de ney le ri nin so nuç la rı nı açık la mak için uğ raş tı. So nun da,

1927'de Brük sel'de ki be şin ci Sol vay Fi zik Kon gre si'nde bir grup fi -

zik çi –Bohr, Max Born, Pa ul Di rac, Wer ner Hei sen berg ve Wolf gang

Pau li– Ku an tum Me ka ni ği nin Ko pen hag Yo ru mu ola -

rak ad lan dı rı lan bir uz laş ma ya var dı lar. Bu isim, gru -

bun li der li ğin de ki Bohr'un ça lış tı ğı ye rin adıy dı. Bohr,

ku an tum te ori si nin ön gör dü ğü fi zik sel ger çek li ğin, bir

sis te me da ir bi zim sa hip ol du ğu muz bil gi ol du ğu nu ve

bu bil gi ye da ya na rak or ta ya at tı ğı mız tah min ler ol du -

ğu nu öne sür dü. Ona gö re bi zim bey ni miz de ki bu "tah -

min ler", "dı şa rı da ki" ger çek ile ala ka sız dı. Ya ni "içi miz -
Max Planck



de ki dün ya", Aris to'dan bu ya na fi zik çi le rin me rak et ti ği baş lı ca ko nu olan

"dı şa rı da ki ger çek" dün ya ile il gi li de ğil di. Fi zik çi ler, bu gö rüş ile il gi li es ki

dü şün ce le ri ni bir ke na ra at mış lar ve ku an tum an la yı şı nın fi zik sel sis tem üze -

rin de yal nız ca "bi zim bil gi mi zi" tem sil et ti ği ko nu sun da hem fi kir ol muş lar -

dı.14 Bir baş ka de yiş le bi zim al gı la dı ğı mız mad di dün ya, yal nız ca bi zim bey -

ni miz de ki bil gi ler ile var olu yor du. Ya ni dı şa rı da ki mad de nin as lı ile hiç bir

za man mu ha tap ola mı yor duk. 

Jef frey M. Schwartz, Ko pen hag yo ru mu na gö re or ta ya çı kan so nu cu şu

şe kil de ta nım lı yor du: 

Fi zik çi John Arc hi bald Whee ler'ın söy le di ği ne gö re: "Hiç bir olay, göz lem -

len me den, bir olay de ğil dir."15 

Özet le, ku an tum me ka ni ği nin tüm ge le nek sel yo ru mu, bir "al gı la ya nın"

var lı ğı na bağ lı idi.16

Amit Gos wa mi, bu ger çe ği şu şe kil de ta nım la mış tı: 

20. yüz yı lın baş la rın da Max Planck, ışı ğın hem dal ga hem de par -
ça cık özel li ği gös ter di ği de ğer len dir me si ni ya pa rak "ku an tum
te ori si ni" or ta ya at tı. 

Işık ba zen dal ga
şek lin de ha re -
ket eder. 

Bir am pu lün sı cak te li gi bi sı -
cak ob je ler bi ze ışık ve rir. 

Işık ba zen bir par -
ça cık bom bar dı -
ma nı şek lin de ha -
re ket eder. 



Her İnsan Beyninin İçindeki Televizyonu Seyreder

ADNAN OKTAR:.... Mekanı da anlayamıyor bazı insanlar zamanı
da anlayamıyorlar. Yani epey bir insan anlayamıyor. Her bakan insan
beyninin içindeki görüntüyü görür. Mesela televizyonda bizi seyreden
kardeşlerimizin hepsi televizyonlarını seyrederken beyinlerinin içinde-
ki televizyonu seyrediyorlar, odadaki televizyonu seyredemezler.
Odadaki televizyon simsiyah karanlıktır ve saydamdır, çünkü, dışarıda ışık

yok, dalga boyu var yani dalga var sadece. Renk de yok dışarıda. Dolayısıyla
televizyonun neyini seyredecek o zaman, simsiyah karanlık. Ve televizyon cihazı
da saydamdır. Atomun yapısından dolayı, yani elektron, nötron, proton, çekirde-
ğin birbirlerinden uzak olmasından kaynaklanan, teknik nedenlerden dolayı

madde saydamdır. Ama beynimiz onu saydam olarak algılamıyor bütün olarak
algılıyor ve ayrı dalga boylarını da renk olarak algılıyor. Kırmızı, yeşil, mavi, mor.
Tamamen dalga boyu. Ses de öyle, dışarıda ses yoktur, çıt yoktur dışarıdaki tel-
evizyonda. Bunu da kim söylüyor biliyor musunuz? Bütün dinsizler söylüyor bu
söylediğimi. Ve, bütün Müslüman alimler söylüyor. Bir gerçektir bu, bilimsel bir
gerçektir. Bunun aksini hiç kimse savunamaz. Modern bilimin bize gösterdiği açık
gerçeklerdir. 

Bilim adamları diyor; "insan duygularının sınırlarını, maddenin hakikatini
büyük bir korkuyla fark etti" diyor. Yani modern fiziğin gelişmesiyle dünyanın
gerçeğini anladı insanlar. Bambaşka bir hakikatle karşılaştılar. Maddenin hiç tah-
min ettikleri gibi bir şey olmadığını anladılar. Madde saydam, madde simsiyah.
Güneş mesela, pırıl pırıl zannediyorlar Güneş'i. Güneş simsiyahtır, karanlıktır ve
dedikleri gibi de sıcak değildir. Diyorlar ki işte şu kadar milyon derece sıcaklığı
var, algıdan kaynaklanıyor. Bir başkasına göre de buz gibi soğuktur Güneş, acayip
soğuktur, kemikleri donar gitse. Acayip soğuk gelir. 

Sıcak, soğuk, tatlı, ekşi bütün bu kavramlar beynin algılamasından kay-
naklanıyor. Allah'ın yaratmasıyla oluyor, algıdır. Mesela birisine ekşi olan biri-
sine acı olur, mesela bazı hastalar bazı yiyeceklerin tadını bizim aldığımız
gibi almazlar bambaşka alırlar, mesela acı alır şekerin tadını. O acı olarak
hisseder, biz şeker tadı olarak hissederiz. Beyni öyle algılıyor onun.
Dünyada çok nadir insan tarafından biliniyor bu. Bilmek de istemiyorlar
korkuyorlar ne hikmetse. 

(03 Kasım 2010 tarihli röportaj / www.a9.com.tr /
www.harunyahya.tv)



Şu nu sor du ğu mu zu var sa ya lım: Yu ka rı ya bak ma dı ğı mız da da Ay ha la

ye rin de mi dir? Ay, so nuç ta bir ku an tum ob je si ol du ğu için (ta ma men ku -

an tum ob je le rin den oluş tu ğu için), fi zik çi Da vid Mer min'in de be lirt ti ği

gi bi bu na ha yır de me li yiz. 

Bel ki de en önem li ve ço cuk lu ğu muz da özüm se di ği miz en sin si zan, dı -

şa rı da var olan ob je le rin mad de sel dün ya sı nın, göz lem le yen le rin oluş -

tur du ğu ob je ler den ba ğım sız ol du ğu dur. Bu zan nın le hin de do lay lı ka -

nıt lar bu lun mak ta dır. Ör ne ğin biz Ay'a bak tı ğı mız da, onun kla sik ola rak

he sap lan mış yö rün ge sin de ol ma sı nı bek le di ği miz yer de bu lu ruz. Do ğal

ola rak, biz ona bak ma sak bi le, za man-me kan kav ra mı için de Ay'ın mut -

la ka ora da ol du ğu nu zih ni miz de ta sar la rız. Ku an tum fi zi ği ise bu na ha -

yır der. Biz Ay'a bak ma dı ğı mız da, her ne ka dar çok kü çük mik tar lar da

da ol sa, Ay'ın ola sı dal ga la rı ya yı lır. Biz ona bak tı ğı mız da, dal ga he men
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Ku an tum fi zi ği ne gö re mad de nin var lı ğı, bir
"al gı la ya nın" var lı ğı na bağ lı dır. Do la yı sıy la,
biz Ay'a bak ma dı ğı mız za man Ay ola rak gör -
dü ğü müz ci sim den ya yı lan dal ga lar sö ner
ve dal ga ar tık za man-me kan kav ra mı için de
var ol maz. Ku an tum fi zi ği ne gö re, göz lem ci
ol ma dı ğı sü re ce, Ay gök yü zün de de ğil dir.



sö ner ve dal ga ar tık za man me kan kav ra mı için de ol -

maz. İde a list bir me ta fi zik var sa yı mı be lirt mek da ha

an la şı lır ola cak tır: Eğer ona ba kan bi linç li bir ki şi

bu lun mu yor sa, za man me kan kav ra mı için de hiç -

bir ob je yok tur.17 

Bu el bet te bi zim al gı dün ya mız için ge çer li -

dir. El bet te dış dün ya da Ay'ın var lı ğı aşi kar dır.

Ama biz bak tı ğı mız da an cak Ay'ın ken di al gı

dün ya mız da ki var lı ğı ile kar şı la şı rız. 

Ka li for ni ya Üni ver si te si'nden nö ro bi lim ci

ve psi ki yat ri pro fe sö rü Jef frey M. Schwartz ise, ku an tum fi zi ği nin gös ter -

di ği bu ger çek le il gi li ola rak The Mind and The Bra in (Zi hin ve Be yin) ki ta bın-

da şu sa tır la ra yer ver miş tir: 

Ku an tum fi zi ğin de ki göz lem güç lü bir şe kil de ifa de edi le me mek te dir.

Kla sik fi zik te (New ton fi zi ği) göz lem le nen sis tem ler, onu göz lem le yen ve

araş tı ran bir bi lin cin var lı ğın dan ba ğım sız ola rak bir var lı ğa sa hip tir. An -

cak ku an tum fi zi ğin de, yal nız ca göz lem le me so nu cun da fi zik sel bir ni ce -

li ğin ger çek bir de ğe ri olur.18

Jef frey M. Schwartz, çe şit li fi zik çi le rin ko nuy la il gi li yo rum la rı nı ise şu

şe kil de özet le miş tir: 

Ja cob Bro nows ki'nin "The As cent of Man" ki ta bın da

be lirt ti ği gi bi: "Fi zik bi lim le ri nin bir ama cı, mad de sel

dün ya nın tam bir gö rün tü sü nü ver mek ti. 20. yüz yıl -

da fi zik te ki en bü yük ba şa rı lar dan bi ri ise, bu ama -

cın el de edi le mez ol du ğu nu ka nıt la mak ol du."

Hei sen berg'e gö re ise, ob jek tif ger çek lik "bu har

olup uç muş tur". 1958 yı lın da şun la rı iti raf et miş tir:

"Ku an tum te ori sin de ma te ma tik sel ola rak for mü le

et ti ği miz do ğa nın ka nun la rı, ar tık doğ ru dan par ça -

cık lar la il gi li de ğil dir, par ça cık lar hak kın da ki bil gi miz le il gi li dir."
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Bohr ise, "Fi zi ğin gö re vi nin, do ğa nın na sıl ol du ğu nu bu la bil mek ol du ğu -

nu dü şün mek yan lış tır. Fi zik, do ğa hak kın da bi zim ne söy le ye ce ği miz le

il gi li dir." de miş tir.19

Ül ke miz de de gös te ri len "What the Ble ep Do We Know" (Ne Bi li yo ruz

ki?) bel ge sel fi li min de ki ko nuk fi zik çi ler den Fred Alan Wolf ise bu ger çe ği şu

şe kil de ta nım la mış tır: 

Nes ne le ri oluş tu ran lar, da ha faz la nes ne ler de ğil dir. Nes ne le ri oluş tu ran -

lar fi kir ler, kav ram lar ve bil gi dir.20

80 yıl sü ren in san ze ka sı nın ger çek leş ti re bi le ce ği en il ginç ve has sas de -

ney ler den son ra ke sin ve bi lim sel ola rak is pat lan mış olan ku an tum fi zi ği ne

kar şı hiç bir kar şıt gö rüş yok tur. Ya pıl mış de ney le rin ge tir di ği so nuç la ra öne -

ri le bi len bir kar şıt gö rüş de yok tur. Ku an tum te ori si, yüz ler ce fark lı yön den

müm kün olan her tür lü de ne me ye ta bi tu tul muş ve bi lim adam la rı nın ge liş -

tir di ği her tür lü tes ti geç miş tir.21 Sa yı sız bi lim ada mı na No bel ödü lü ka zan dır -

mış tır ve ha la ka zan dır mak ta dır. Ko şul suz ola rak tek ger çek şek lin de ka bul

edil miş New ton fi zi ği nin ge tir di ği en te mel kav ra mı, mut lak mad de kav ra mı -

nı or ta dan kal dır mış tır. Es ki fi zi ğin des tek çi le ri, mad de nin tek ve ger çek var -

lık ol du ğu na ina nan ma ter ya list ler, ku an tum fi zi ği nin ge tir di ği "mad de siz lik"

ger çe ği kar şı sın da ger çek bir bo ca la ma ya şa mış lar dır. Ar tık tüm fi zik ya sa la -

rı nı me ta fi zik için de ara mak zo run da dır lar. Bu bü yük şok, 20. yüz yıl baş la rın -

da, ma ter ya list le re, şu an bu sa tır lar da ta rif edi le me ye cek ka dar bü yük bir

şaş kın lık ya şat mış tır. Ku an tum fi zik çi si Bryce De witt ve Ne ill Gra ham bu du -

ru mu şu şe kil de ta rif et mek te dir ler: 

Mo dern bi li min hiç bir ge liş me si, in san dü şün ce si üze rin de ku an tum te -

ori si nin or ta ya çı kı şın dan da ha de rin bir et ki bı rak ma mış tır. Yüz yıl lar

bo yun ca olu şan dü şün ce ka lıp la rın dan acı çe ken bir ku şak ön ce nin fi zik -

çi le ri, ye ni bir me ta fi zi ği ku cak la mak zo run da kal dı lar. Bu ye ni yön len -

me nin yol aç tı ğı sı kın tı gü nü mü ze ka dar de vam et ti. Te mel ola rak fi zik -

çi ler cid di bir ka yıp la kar şı laş tı lar: Ger çe ğe olan bağ lı lık la rı.22
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Elek tron la rın Dal ga Özel li ği ve Bi lim sel Ka nı tı

Atom al tı par ça cık la rı nın söz ko nu su il ginç özel li ği ni gös te ren en önem-

li de ney, çift ya rık de ne yi dir. Bu de ney, ışı ğın ve elek tro nun dal ga gi bi dav -

ran dı ğı nı, iki si nin de ay nı öl çü de ga rip özel lik gös ter di ği ni gör mek için ya pıl -

mış tır. Bu ra da ko nu yu da ha iyi an la ya bil mek için de ne yin, elek tron ye ri ne

kum ta ne cik le ri ile ya pıl dı ğı var sa yıl mış tır. 

Bü yük bir par ça cık kay na ğı nı, ör ne ğin bir kum üf le yi ci si ni bir du va rın

kar şı sı na ge ti re lim. Üze rin de iki ta ne ya rık bu lun sun. Du va rın di ğer ta ra fın-

da da bu iki ya rık için den ge çen par ça la rı iz le yen bir ek ran bu lun sun. Par ça -

cık lar, kay nak tan sa lı nır, ya rık üze rin de ha re ket eder ve ek ra na çar par lar. Pek

çok par ça cı ğın ya rık la rın için den geç me si ni ve ek ra na çarp ma sı nı iz le dik ten

son ra, ek ran üze rin de iki yı ğın şek lin de nok ta cık lar oluş tu ğu nu gö rü rüz. Bi -

rin ci yı ğın, ilk ya rık üze rin den ge len par ça cık lar; di ğer yı ğın da di ğer ya rık

üze rin den ge len ler. Olay bek le di ği miz gi bi ge liş miş tir. 

Şim di de ne yi, fark lı şe kil de yap tı ğı mı zı dü şü ne lim. Söz ko nu su de ney

or ta mı nı be lir li bir mad de ile dol du ra lım, ör ne ğin su. Kum ta ne cik le ri ye ri ne

bir tit re şim ale ti kul la na lım. Bu alet or ta mı ha re ket len dir sin ve sü rek li ola rak

tüm yön le re doğ ru su dal ga la rı oluş tur sun. Dal ga lar, par ça cık lar gi bi bel li bir

alan için de sı nır lı de ğil dir. Or ta mın ta ma mı nın içi ne ya yı la bi lir. So nuç ola rak,

ay nı an da her iki ya rık tan da ge çen dal ga lar tek bir or tam için de ya yı lır, bir -

bir le riy le kar şı la şır ve bir bir le ri nin ha re ke ti ni en gel ler ler. Bir dal ga nın te pe

nok ta sı di ğe ri ile kar şı la şın ca, bir bir le ri nin et ki si ni yok eder. Dal ga et ki si gi -

der ve ge ri ye su yü ze yin de bir düz lük ka lır. Bu en gel le me, dal ga la rın en te -

mel özel li ği dir. 

De ney elek tron lar üze rin de ya pıl dı ğın da, kum ta ne cik le rin de ol du ğu gi -

bi bü yük mik tar lar da atom yı ğı nı nın ek ra na çarp ma sı ye ri ne, elek tron la rın

bir bir le ri ni en gel le dik le ri göz lem len miş tir. Bir baş ka de yiş le, par ça cık ola rak

ka bul edi len elek tron lar için bek le nen ol ma mış tır. Do la yı sıy la, elek tron lar en -

gel le me özel li ği gös ter dik le rin den dal ga özel li ği ta şı ma lı, par ça cık ol ma ma lı -

dır lar. Ama elek tron lar dal ga da ola maz lar, çün kü tıp kı par ça cık lar gi bi, ek ra -

na ara lık lı yı ğın lar ha lin de çarp mış lar dır. Bu du rum da göz lem le ri miz, elek -

tron la rın kay nak tan çık tık la rın da ve ek ra na ulaş tık la rın da par ça cık ol duk la rı,
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ama bu nun ara sın da ki her yer de dal ga ol duk la rı dır. Bu ger çek ten de çok ga -

rip tir.23 

Bu de ney sel ka nıt, ma ter ya liz mi or ta dan kal dır mış tır. Ma ter ya liz me gö -

re her par ça cık, mut la ka uzay da bel li bir yer de nes nel bir var lı ğa sa hip tir. Yi -

ne ma ter ya liz me gö re, bir elek tron bir ara lık bo yun ca tek bir gü zer gah iz le me -

li dir ve yö nü bel li ol ma yan dal ga gi bi iki ara lık ara sın da ha re ket et me me li dir.

Ama ma ter ya list le rin bek len ti le ri kar şı lık sız kal mış tır. 

Bu ra da bah set ti ği miz dal ga, su da olu şan dal ga gi bi fi zik sel bir an lam ta -

şı ma mak ta dır. Bu ra da ki dal ga, elek tron dal ga la rı dır. Bu dal ga lar, bi zim fi zik -

sel dün ya mız da ki üç bo yut lu or tam da var ol ma mak ta dır lar. 

Söz ko nu su dal ga kav ra mı nı ün lü fi zik çi Fred Alan Wolf şu şe kil de ta rif

et mek te dir: 

Ku an tum fi zik çi le ri bir ola yın ola sı lı ğı nı be lir le dik le rin de, bir sa yı he sap -

lar lar. Bu sa yı, ku an tum dal ga fonk si yon la rı adı ve ri len iki ma te ma tik

fonk si yo nu nun çar pı mın dan or ta ya çı kar... Bu dal ga fonk si yon la rı za -

man ve me kan için de ha re ket eden ger çek bi rer dal ga ola rak farz edi lir -

ler. An cak as lın da bun lar ger çek dal ga de ğil ler dir, ta ma men ha ya li dir ler.

Tho mas Yo ung'un çift ya rık
de ne yi, ışı ğın ve elek tro nun
dal ga gi bi dav ran dı ğı nı gös ter -
mek için ya pıl mış tır. Eğer kum
ta ne cik le ri bir kay nak tan fır la tı -
lıp iki ya rık tan ge çi ri lir se, kar -
şı da ki ek ran da iki eşit de sen
olu şa cak tır. Bu nu elek tron lar la
de ne di ği miz de yi ne ay nı so nu -
cun oluş ma sı nı bek le riz. An -
cak so nuç bek len di ği gi bi ol -
ma mak ta dır. Elek tron lar, kar şı -
da ki ek ran da dal ga la rın oluş -
tur du ğu gi bi bir de sen oluş tur -
mak ta dır. Bu du rum, mad de yi
oluş tu ran elek tron la rın mad de -
sel özel lik gös ter me dik le ri nin
ka nı tı dır. 
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Bun lar, man ye tik alan ve ya yer çe ki mi ala nı gi bi bir alan de ğil ler dir.

Bun lar öl çü le mez ler. Küt le le ri ve ya ener ji le ri yok tur. Bun lar yal nız ca bi -

zim zih ni miz de ve ha yal gü cü müz de var olur lar. Ya ni, göz lem le di ği miz

ger çek mad de sel var lık lar gi bi var lık la rı yok tur... 

Za man hal ka la rı nı yö ne ten di na mik ka nun la rı, bi ze ait bir hi ka ye yi mey -

da na ge ti rir. Bir baş ka de yiş le, bir za man hal ka sı mey da na ge ti ril di ğin de,

bi linç li ve ya bi linç siz ola rak "dı şa rı da" ola rak tec rü be et ti ği miz dün ya,

hem ken di zih ni miz de hem de nes nel ola rak pay laş tı ğı mı za inan dı ğı mız

ger çek lik te mey da na ge lir.24

Fred Alan Wolf'a gö re, elek tron lar la il gi li ke sin ve bi lim sel olan ger çek;

bil di ği miz fi zik sel ve ya ma te ma tik sel kav ram lar için de an la şıl ma sı nın im kan -

sız ol du ğu dur. An cak biz ler za ten dı şa rı da ki ger çek lik le hiç bir za man bir bağ -

lan tı için de ola ma yız. Ken di al gı la rı mı zı aşa rak dış dün ya nın as lı na ulaş ma -

mız im kan sız dır. 

Çift ya rık de ne yi, tüm atom al tı par ça cık la rı ile de ne ne bi lir. Ama so nuç

hep ay nı ola cak tır. Çün kü ku an tum me ka ni ği, tüm ev re ne ha kim dir. Mil yon -

lar ca atom bir ara ya ge lip bü yük bir nes ne yi ve ya bir in sa nı mey da na ge tir di -

ğin de, söz ko nu su en gel le me et ki si nin göz lem len me ih ti ma li de aza lır. Ama

bu nun an la mı, ku an tum me ka ni ği nin ar tık ge çer siz ol du ğu de ğil dir. Sa de ce

bu iş lem ar tık göz lem le ne me mek te dir. Do la yı sıy la bu ger çek, mad de nin tü mü

için ge çer li dir. Was hing ton Üni ver si te si'nden ma te ma tik çi Tho mas McFar la -

ne'e gö re ku an tum me ka ni ğin de, gün lük ya şan tı mız da kar şı mı za çı kan bü yük

ob je ler de as lın da nes nel ola rak var olan mad de ler de ğil dir ler. Far la ne'e gö re,

nes nel ola rak var olan dün ya nın gö rün tü sü, sa de ce bir il lüz yon dur.25

Ku an tum me ka nik çi le ri nin bi lim sel ola rak is pat et tik le ri şey, nes nel dün -

ya nın yo ğun laş tı rıl mış bir dal ga şek lin de var ol du ğu dur. Ku an tum me ka nik -

çi le ri ne gö re in sa nı al da tan en bü yük prob lem ise bi zim al gı la rı mız la var olan

dün ya da, ger çek li ği ol duk ça ik na edi ci olan de tay, kes kin lik ve net li ğin söz

ko nu su ol ma sı dır. Oy sa dı şa rı da ki dün ya bi ze hiç bir za man ulaş ma mak ta dır.

Biz ler, dı şa rı da ki ger çek li ği, dı şa rı da var olan mad de dün ya sı nın as lı nı hiç bir

za man gö re me yiz. Bi zim zih ni miz de olu şan bir dün ya var dır ve bi zim al gı la -
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rı mız la var ol ma sı na rağ men bu dün ya mü kem mel bir

net lik le oluş mak ta dır. Gün lük ya şan tı mız, dı şa rı da var

olan ger çek lik ile ol duk ça çe liş ki li bir gö rü nüm

sun mak ta dır. Bu du rum da kar şı mı za çı kan so -

ru, fi zik sel ger çek le rin mi, yok sa biz le re doğ ru

ve net gö rü nen le rin mi doğ ru ka bul edil me si ge -

rek ti ği dir. Tho mas J. McFar la ne, bu so ru ya bir

kar şı laş tır ma ya pı la rak ce vap bu lu na bi le ce ği ni be -

lirt mek te dir. 

McFar la ne'e gö re gü nü müz bi lim adam la rı nın,

bu ce va bı bul mak için bun dan 300 yıl ön ce si ne gi dip,

Dün ya'nın düz ol du ğu na ina nan in san lar la kar şı laş tı -

ğı nı dü şü ne bi li riz. Bi lim adam la rı, on la rın ha ta sı nı

dü zelt mek için on la ra ki bar ca yan lış dü şün dük -

le ri ni, Dün ya'nın as lın da yu var lak ol du ğu nu

söy ler ler. On lar ise muh te me len, bi lim adam la rı -

na ne den böy le si ne çıl gın ca bir fik re ka pıl dık la -

rı nı so ra cak lar dır. Bi lim adam la rı ise on la ra, o

dö ne min şart la rı ve bil gi si da hi lin de ken di tez -

le ri ni ka nıt la ya cak tek bir de lil bi le ge ti re me ye -

cek ler dir. An cak on lar gü nü müz in san la rı na, tüm

de ne yim le ri ne da ya na rak ve bu nun la il gi li de lil ler

ge ti re rek Dün ya'nın düz ol du ğu nu ken di le rin ce açık -

lar lar. Da ha sı, yer yü zü nü ölç mek ve yol ha ri ta la rı yap -

mak için ge ze gen geo met ri si kav ra mı nı kul la nır ve

gün lük ya şam la rın da bu nun la çe li şen hiç bir şey bul -

maz lar. Ay nı şe kil de, ge niş bir ara zi ye ve ya de ni-

ze bak tık la rın da da hiç bir eğ ri lik gör me dik le ri ni

söy ler ve Dün ya'nın yu var lak lı ğı nı ka nıt la yan

hiç bir de lil bu lun ma dı ğı nı id di a eder ler. Bu

du rum da, "Dün ya yu var lak tır" id dia sı bir al -

dat ma ca gi bi ka lır. Bi lim adam la rı, hiç bir şey ka -
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nıt la ya ma mış ola rak, za man ma ki ne le ri ne bi ner ve gü nü -

mü ze dö ner ler.26

McFar la ne'e gö re, dost la rı mı zı Dün ya'nın yu var lak

ol du ğu na ik na ede me me mi zin se be bi, el bet te,

Dün ya ile kar şı laş tı rıl dı ğın da çok kü çük olu şu -

muz dur. De ne yi mi miz coğ ra fik ola rak kü çük bir

alan da sı nır lı kal dı ğı için Dün ya, ger çek te öy le ol ma -

dı ğı hal de, düz gi bi gö rün mek te dir. Bir baş ka de yiş le,

Dün ya'nın gö rü nen düz lü ğü as lın da ger çek bir düz lük

de ğil dir, çün kü Dün ya düz de ğil dir. Ama bu, Dün -

ya'nın bü yük lü ğü ne de niy le ya nıl tı cı bir düz lük tür. Dün -

ya'nın yu var lak ol du ğu nu ka nıt la mak için, gün lük de ne yim -

le ri mi zin öte si ne git me miz ge rek mek te dir. Ör -

ne ğin, bir uçak ile Dün ya et ra fın da uça bi lir ve -

ya bir uzay me ki ği ile uza ya çı ka bi li riz. Ama

gün lük de ne yim le ri miz le sı nır lı kal dı ğı mız da,

düz lü ğün bir il lüz yon ol du ğu na da ir hiç bir

ka nı tı mız yok tur. Ay nı şe kil de, Dün ya'nın düz

ol du ğu na inan ma mak için bir ne de ni miz de

yok tur. McFar la ne, ver di ği bu ör nek ten son ra

söz le ri ne şu şe kil de de vam eder: 

Eğer in san lar geç miş te ger çek ko nu sun da bu de re ce al -

dan mış lar sa, biz şu an da al dan ma dı ğı mı zı na sıl bi le -

bi li riz? Gör dü ğü müz gi bi, bi zim şim di ki ger çek

gö rü şü mü zün gün lük de ne yim le ri miz le uyum lu

ol ma sı, on la rı ger çek ha li ne ge tir mez. Bi zim de ne yim -

le ri mi zin bir sı nı rı ol du ğu için, bel ki de nes nel

dün ya fik ri miz ger çek ten de bir il lüz yon dur.

Tıp kı düz dün ya fik ri nin bir il lüz yon ol ma-

sı gi bi.27
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Mad de nin Mut lak lı ğı İd di a sı, Ma ter ya lizm le 
Bir lik te Yok Olup Git miş tir

Ku an tum me ka ni ği nin biz le re gös ter miş ol du ğu so nuç şu dur: Mad de,

ma ter ya list le rin id di a et tik le ri gi bi mut lak ve son suz de ğil dir. Mad de eze li ve -

ya ebe di ol ma dı ğı gi bi çev re miz de gör dü ğü müz var lık lar da sa de ce bi rer

atom yı ğı nı de ğil ler dir. Ku an tum fi zi ği ne gö re mad de, ma ter ya list le rin hiç

he sa ba kat ma dı ğı bo yut lar için de ni te lik de ğiş tir miş ve mad de nin te me li nin

sa de ce bir ener ji şek li ol du ğu bi lim sel ola rak ka nıt lan mış tır. Ma ter ya lizm, ku -

an tum fi zi ği nin gös ter di ği ger çek ler ile bi lim sel an lam da ke sin ola rak çök -

müş tür. 

Pa ul Da vi es ve John Grib bin, ye ni fi zi ğin ma ter ya liz mi ta ma men or ta dan

kal dır dı ğı ger çe ği ni şu şe kil de özet le mek te dir ler: 

Ma ter ya liz me ha yat ve ren bi lim olan fi zi ğin ay nı za man da ma ter ya liz -

min ölü mü için bir sin yal ol du ğu nu söy le mek doğ ru dur. 20. yüz yıl bo -

yun ca ye ni fi zik, bir se ri şa şır tı cı ge liş me ile ma ter ya list dok tri nin te mel -

le ri ni or ta dan kal dır dı. Ön ce, New ton'un me kan ve za man ko nu sun da ki

tah min le ri ni or ta dan kal dı ran gö re ce lik ku ra mı gel di... ve da ha son ra ku -

an tum te ori si gel di ve bi zim mad de gö rün tü mü zü ta ma men de ğiş tir di.28 

Fi zik çi Fred Alan Wolf ise, ma ter ya liz mi ar tık bi lim adam la rı nın da terk

et miş ol duk la rı nı şu şe kil de ha ber ver mek te dir: 

Ço ğu bi lim ada mı da da hil ol mak üze re pek ço ğu muz, ye ni nes nel ma ter -

ya liz mi ka bul et mi yo ruz. Kal bi mi zin de rin lik le rin de, biz den ön ce ki sim -

ya cı la rın yap tık la rı gi bi, tüm ev ren den so rum lu olan şe yin, ma ter ya lizm -

den çok da ha zen gin bir şey ol du ğu na ina nı yo ruz.29

Ma ter ya liz min çö kü şü nün ge tir di ği so nuç ne dir? İn san la rın bü yük bir

kıs mı nı al da tan, on la rı Al lah'ın var lı ğı na inan mak tan alı ko yan en bü yük se -

bep ler den bi ri mad de nin tek mut lak var lık ol du ğu na olan ke sin ka na at le ri dir.

Dış dün ya yı, al gı la dık la rı nın bir bü tü nü ola rak ka bul et mek ye ri ne, gör dük le -

ri her şe yin mut lak ger çe ği ile mu ha tap lar mış gi bi dav ra nır lar. Ma ter ya liz min

sun du ğu mad de nin va ro lu şun da ki amaç sız lı ğı, ken di le ri ne de uy gu lar ve
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dün ya ya ge liş ve dün ya da bu lu nuş amaç la rı nın ol ma dı ğı nı zan ne der ler.

Al lah'ın var lı ğı nın de lil le ri ni gö re mez ve ina na bil mek için Al lah'ın da (Al lah'ı

ten zih ede riz) mad de sel bir var lık ola rak ken di le ri ne gö zük me si ni bek ler ler.

Var lık la rın ya ra tıl ma dık la rı na ina nır ve do la yı sıy la bir Ya ra tı cı'nın var lı ğı nı

as la ka bul et mek is te mez ler. 
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İş te ma ter ya lizm ba ha ne si ne sı ğı nı la rak ya pıl mak is te nen, as lın da Al lah'ın

mut lak var lı ğı nı ve Al lah'ın ya rat ma sı nı red det me ye ça lış mak tır. Ma ter ya liz -

min çö kü şü, bu ba ha ne yi ke sin ola rak or ta dan kal dır mış, Al lah'ın mut lak var -

lı ğı ger çe ği ni tüm de lil le riy le gös ter miş tir. 

De la wa re Üni ver si te si Bar tol Araş tır ma Ens ti tü sü par ça cık fi zik çi si Step -

hen M. Barr, bu ger çe ği şu söz ler le ifa de et mek te dir: 

Bi lim bi zi böy le bir se rü ve nin içi ne sü rük le di. Si lah lar la de ğil; te les kop lar -

la ve par ça cık hız lan dı rı cı la rıy la do nan mış ve de rin ma te ma ti ğin işa ret le-

ri ve sem bol le riy le ko nu şan bi lim, bi ze, çok fark lı kı yı la rı ve bi ze ol duk ça

ya ban cı olan fan tas tik yer le ri ge tir di. Biz ev re ni in ce le me ye de vam et tik-

çe, yol cu lu ğun so nu na gel di ği miz de ar tık bi rer bi rer bi ze ta nı dık ge len sı -

nır taş la rı nı ve en es ki evi mi zin pla nı nı kav ra ma ya baş la dık. Ger çe ği bul -

ma ya ça lış tı ğı mız bu yol cu luk en so nun da bi zi Al lah'a yö nelt mek te dir.30

Mad de nin as lı ile mu ha tap ol du ğu nu dü şün mek yal nız ca bir zan dır. Al gı -

la rı mız la kav ra ya bil di ği miz bu dün ya da, bu na da ir hiç bir ka nıt yok tur. Biz ler,

yal nız ca ken di al gı la rı mız da var olan dün ya yı gö re bi lir, du ya bi li riz. Dı şa rı da -
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ki mad de sel dün ya nın as lı na ula şa bil me miz im kan sız dır. Ev ren eze li ve ebe -

di de ğil dir, bir baş lan gı cı ve bir so nu var dır. Ev re nin hiç bir nok ta sın da, ma -

ter ya list le rin id di a et ti ği şe kil de bir "amaç sız lık" ha kim de ğil dir. Tüm ev ren

ve bu nun için de ki her var lık, bir amaç uğ ru na var edil miş tir. Bun la rın tü mü -

nün gös ter di ği tek bir so nuç var dır: Ev re nin her nok ta sın da ya ra tıl mış lık ha -

kim dir. Ya ra tı lan eser ler ise, çok da ha üs tün bir gü cün, bir Ya ra tı cı'nın var lı -

ğı nı gös te rir. O Ya ra tı cı, tüm alem le ri sa rıp ku şat mış olan Yü ce Al lah'tır. 

Ma ter ya list le rin bu ger çe ğe kar şı mü ca de le le ri ar tık bir an lam ta şı ma -

mak ta dır. Çün kü mo dern fi zik, on la rın tü müy le aleyh le ri ne so nuç ver miş tir.

Al lah ayet le rin de şöy le bil di rir: 

Biz, bir 'oyun ve oya lan ma ko nu su' ol sun di ye gö ğü, ye ri ve iki si ara sın da

bu lu nan la rı ya rat ma dık.

Eğer bir 'oyun ve oya lan ma' edin mek is te sey dik, bu nu, Ken di Ka tı mız'dan

edi nir dik. Ya pa cak ol say dık, böy le ya par dık.

Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar ma da ğın

eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a kar şı) Ni te len di re gel -

dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze.

Gök ler de ve yer de kim var sa O'nun dur. O'nun ya nın da olan lar, O'na iba det

et mek te bü yük lü ğe ka pıl maz lar ve yor gun luk duy maz lar. (En bi ya Su re si,

16-19)
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Darwinistler ve Materyalistlerin En Korktukları 

Konu Maddenin Hakikatidir 

ADNAN OKTAR:... Hayal vehim, materyalizme karşı anlatılacak en

önemli delillerdendir. Lenin bu konuyu duyduğunda adamın şafağı atıyor;

"sakın" diyor, "yaratılışçılarla bu konuya girmeyin, bu konuya girerseniz batarsı-

nız, yapacağınız hiçbir şey kalmaz" diyor, "sakın onlarla bu konuya girmeyin tartış-

mayın" diyor. Lenin'in en çekindiği konudur, Marksistlerin en çekindiği konudur

maddenin hakikati, maddenin beyinde algılanma şekli. Çünkü küçük, mercimek

kadar bir yerde sonsuz alemi görüyoruz, sonsuz alemi yaşıyoruz. Marksizm'in,

Leninizm'in hiç açıklayamayacağı bir şey; ruh. Onu kim seyrediyor? Görüntüyü kim sey-

rediyor tam renkli olarak, sesi kim duyuyor? Dokunma hissini duyan kim? Tat alma his-

sini duyan kim? Leninizm'in, Marksizm'in işte en ızdırap duyduğu, çökmelerine neden

olan en mühim konulardan birisi de budur. Big Bang teorisi bir, bu iki, Darwinizmin

çöküşü üç. 

Big Bang ile zamanın bir başlangıcı olduğu, maddenin başlangıcı olduğu ortaya

çıktı, o çok ağır geldi onlara, oradan bir darbe yediler. İkinci olarak; maddenin hakikati ve

ruh, ruhu açıklayamıyorlar çünkü. Çünkü gören biri var, rengi biliyor adam, ışığı algılı-

yor. Işık beynin içinde oluşuyor, renk de beynin içinde oluşuyor, dışarıda renk ve ışık yok.

Bu, bilimsel olarak hiç açıklanamayacak bir şey, çünkü metafizik üstü metafizik, hiç

açıklanacak gibi değil. Laboratuvara girecek bir konu da değil, incelenebilecek konu da

değil. Çünkü insan beynin içine giremiyor. Mesela sesin duyulması; en kaliteli müzik ale-

tinden daha net duyuyoruz sesi. En kaliteli televizyondan, en kaliteli sinemadan daha

güzel bir görüntü var beynimizin içinde, çok çok kaliteli. İki gram etten oluşuyor bütün

bu makine. Mesela en kaliteli televizyonu alıyorsunuz yine bulanık, iki boyutlu, üç boyut-

lu daha hala yapamadılar. Yapsa bile binlerce alet edevattan oluşuyor, binlerce mühendis

yapıyor, buna rağmen yine yapamıyorlar. Yaptığında da görüntüsünü sadece oluşturu-

yor. Görüntüyü görecek kim? O ayrı bir konu. Görüntüyü görecek varlığı yapmak zaten

imkansız, yani ruhu yapmak imkansız. Bir de görüntüyü gören var. 

Allah hem görüntüyü göreni yapmış, hem de dünyanın en kaliteli televizyonun-

dan, sinemasından daha kaliteli halde üç boyutlu olarak yapmış. O kadar kaliteli üç

boyutlu ki; gerçek mi, hayal mi insanlar fark edemiyorlar. Hangi insan şimdi bizim tel-

evizyondaki görüntümüzün hayal olduğunu söyleyebilir? Televizyon ne kadar uzakta

diyorsun? 2 metre. Halbuki beynin içinde televizyon, beyninin içinde bizi seyrediyor

haberi yok bir çok kişinin. Bu mühim hakikati bir kısım insanlar kısmen anlıyor, bir kısmı

detaylı anlıyor, bir kısmı anlamazlıktan geliyor. İyi anlayanı çok etkiler bu, çok muhteşem

bir şeydir, çok büyük bir olaydır, çok derin bir olaydır. Bu sırrı işte 2012'lerden sonra

insanlar anlamaya başlayacaklar. Maddenin hakikati bilinecek, maddenin gerçeğini göre-

cekler inşaAllah. 
( 29 Eylül 2011 tarihli röportajdan /

www.a9.com.tr / www.harunyahya.tv)



Darwinistler ve Materyalistler Maddenin Hakikatini, 

Bilimsel Gerçekleri Anlamazlıktan Gelirler

ADNAN OKTAR:... Darwinistler, materyalistler görenin, duyanın kim olduğunun

farkında değiller. Yani onlar zaten onu devreden çıkartıyor, hiç önemli görmüyorlar. Şimdi

beyine elektrik gidiyor, biri beyinde görüyor. Asıl gören o zaten. Duyan biri var. Kulaksız

duyan, gözsüz gören, değil mi? Ve düşünen biri var. Asıl insan budur. 

Darwinistler bu konunun hiç üzerinde durmuyorlar. Maddenin hakikatini anlamaz-

lıktan geliyorlar. Görüntünün beyinde oluştuğunu anlamazlıktan geliyorlar. Mesela inter-

nette, bilgisayarda yazıyı okuyan bir adam, beyninin içindeki yazıyı okur. İnternette şu

an bizi izleyen, beyninin içindeki görüntüyü izliyor. Bilgisayarı asla izleyemez.

Bilgisayar dış dünyada var, ama saydam ve karanlıktır. O kişi beyninin içindeki renkli bil-

gisayarı izliyor. Bilgisayarda hiçbir şekilde renk olmaz bir kere. İkincisi, saydamdır.

Üçüncüsü, ışıksız. Zifiri karanlıktır. Dolayısıyla dışarıdaki bilgisayar hiçbir işe yarayabile-

cek gibi değil o anlamda. Beynimizde Allah'ın oluşturduğu bilgisayar esastır. Evrimciler

bunu bilir mi? Bilir. Düşünür mü? Düşünmez. Çünkü bilimsel olarak inceliyorlar, araştı-

rıyorlar. Bunun var olduğunu hiçbiri inkar etmez. Bana bir tane evrimci getirin, "bu böyle

değildir" desin. Hepsi kabul ediyor. Ama düşünüyor mu? Düşünmek istemiyorlar. 

Evrimci olmak için bir kere, işine gelmeyen her yerde sürekli düşünmeme sanatı

gerekir. Evrim, yalan söyleme sanatıdır. Fakat bir de aynı zamanda düşünmeme sanatı-

dır. Çok ustaca düşünmeme, çok ustaca yalan söyleme sanatının adına Darwinizm denir.

Bak, çok ustaca düşünmemek ve çok ustaca yalan söylemek. Sözlükleri de değiştirmek

lazım aslında. "Darwinizm nedir?" dediğinde, bakın herkes sözlüğünde bunu değiştirsin.

Darwinizm deyince iki nokta üst üste koyacaksınız, "çok kapsamlı yalan söyleme sanatıdır,

çok kapsamlı düşünmeme sanatıdır." Ondan sonra açıklamalar devam edebilir. İlk ve net

anlamı, tam karşılığı budur. Bunun böyle olduğunu da herkes bilir. "Darwinizm nerede

yalan söyledi?" derlerse bize, ben onlara en az ama en az üç bin maddelik liste vere-

yim. Yalanın en çok kullanıldığı pagan dinidir. 

Putperestlerde en fazla üç beş yalan olur.  "Put yarattı" diye yalan söyler,

o kadar. Bunların putunda binlerce yalana ihtiyaç oluyor. Darwinizm yalanla

beslenen bir puttur. Onun gıdası budur. Puta sürekli yalan atmaları gerekiyor.

O put yalana doymaz. Yalan olmadan da hayatını devam ettiremez Darwinizm

putu. Onun için onun mabedine girenler, sürekli ona yalan atarlar, önüne. O da

sürekli onları yer. 

(14 Ağustos 2010 tarihli röportaj /
www.a9.com.tr / www.harunyahya.tv)



Bir Ener ji Şek li: Işık 

Max Planck'ın bu lu şu na gö re ışık, hem dal ga hem de par ça cık özel li ği

gös ter mek te dir. Planck'tan son ra sa yı sız de ney ve göz lem, bu ger çe ği ke sin

ola rak or ta ya çı kar mış tır. Bu du rum da ışık için şu söy le ne bi lir: Işık, dal ga şek -

lin de ha re ket eden bir ener ji dir. Bu ta nı mın da ha iyi an la şıl ma sı için bir baş -

ka dal ga çe şi di ni, su da mey da na ge len dal ga la rı ör nek ve re bi li riz. Su dal ga la -

rı su dan mey da na gel mez ler. Dal ga, su da ha re ket eden ener ji den mey da na

gel mek te dir. Eğer bir ha vu zun bir ucun dan di ğer ucu na dal ga ha re ket eder se,

bu ha vu zun sağ ta ra fın da ki su yun, ha vu zun sol ta ra fı na geç me si an la mı na

gel mez. Su ol du ğu yer de kal mış tır. Ha re ket eden şey dal ga dır, ya ni ener ji dir.

Ban yo kü ve ti su ile do luy ken eli ni zi su yun için de ha re ket et tir di ği niz de dal -

ga mey da na ge ti rir si niz, çün kü su ya ener ji ve rir si niz. Ener ji, su da dal ga şek -

lin de ha re ket eder. 

Tüm dal ga lar ha re ket eden ener ji dir ve ge nel lik le bir araç kul la na rak, ör -

ne ğin su yu kul la na rak ha re ket eder ler. 

Işık dal ga la rı, su dal ga la rı na gö re bi raz da ha kar ma şık tır lar ve ha re ket

et mek için bir ara cı ya ih ti yaç duy maz lar. Boş luk için de de ha re ket eder ler.

Işık sa de ce baş lan gıç aşa ma sın da mad de ye ba ğım lı dır. Işık, bir ke re oluş tu -

rul du ğun da, her han gi bir mad de sel ele man ol ma dan, ba ğım sız şe kil de ha re -

ket ede bi lir. Işık ener ji si, hiç bir mad de nin ol ma dı ğı yer de bu lu na bi lir.31 Hem

ışık hem de ısı, elek tro man ye tik ışı nım ola rak bi li nen ener ji nin fark lı şe kil le -

ri dir. Elek tro man ye tik ışı nı mın tüm fark lı şe kil le ri, uzay da ener ji dal ga la rı
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şek lin de ha re ket eder ler. Bu, bir gö lün üze ri ne

atı lan taş la rın oluş tur du ğu dal ga la ra ben ze ti le -

bi lir. Na sıl bir göl de ki dal ga la rın fark lı boy la rı

ola bi li yor sa, elek tro man ye tik ışı nı mın da fark lı

dal ga boy la rı olur. 

An cak elek tro man ye tik ışı nı mın dal ga boy la-

rı ara sın da çok bü yük fark lar var dır. Ba zı dal ga

boy la rı ki lo met re ler ce ge niş lik te ola bi lir. Baş ka dal ga

boy la rı ise, bir san ti met re nin tril yon da bi rin den da ha

ufak tır. Bi lim adam la rı, bu fark lı dal ga boy la rı nı sı nıf la -

ra ayı rır lar. Ör ne ğin san ti met re nin tril yon da bi ri ka dar

kü çük dal ga boy la rı na sa hip olan ışın lar, ga ma ışın la rı ola -

rak bi li nir. Bun lar çok yük sek ener ji ta şır lar. Dal ga boy la rı ki -

lo met re ler ce ge niş lik te olan ışın la ra ise "rad yo dal ga la rı" adı ve -

ri lir ve bun lar çok za yıf bir ener ji ye sa hip tir. Bu ne den le ga ma

ışın la rı bi zim için öl dü rü cü iken, rad yo dal ga la rı nın bi ze hiç bir et -

ki si ol maz.

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken nok ta, dal ga boy la rı nın ola ğa -

nüs tü de re ce de ge niş bir yel pa ze de da ğıl mış ol ma la rı dır. En kı sa dal ga

bo yu, en uzun dal ga bo yun dan tam 1025 kat da ha kü çük tür. 1025, 1

ra ka mı nın ya nı na 25 ta ne sı fır ek len me siy le olu şan bir sa yı -

dır. 10, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 şek lin de ya za bi -

le ce ği miz bu sa yı nın bü yük lü ğü nü da ha iyi kav ra mak için

ba zı kar şı laş tır ma lar yap mak ye rin de olur. Ör ne ğin Dün ya'nın

dört mil yar yıl lık öm rü bo yun ca ge çen sa ni ye le rin top lam sa yı sı,

sa de ce 1017'dir. Eğer 1025 sa yı sı nı say mak is ter sek, ge ce gün düz

hiç dur ma dan say ma mız ve bu işi Dün ya'nın ya şın dan 100 mil -

yon kez da ha uzun bir za man bo yun ca sür dür me miz ge re kir!

Eğer 1025 ta ne is kam bil ka ğı dı nı üst üs te diz me ye kalk sak, Sa -

man yo lu ga lak si si nin çok dı şı na çık ma mız ve göz lem le ne bi lir ev -

re nin yak la şık ya rı sı ka dar bir me sa fe git me miz ge re kir.
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Ev ren de ki fark lı dal ga boy la rı, iş te bu ka dar ge niş bir yel pa ze içi ne da ğıl -

mış tır. Ama ne il ginç tir ki, bi zim Gü ne şi miz, bu ge niş yel pa ze nin çok dar bir

ara lı ğı na sı kış tı rıl mış tır. Gü neş'ten ya yı lan fark lı dal ga boy la rı nın % 70'i, 0.3

mik ron la (bir mik ron mi li met re nin bin de bi ri dir) 1.50 mik ron ara sın da ki da -

ra cık bir sı nı rın için de dir. Bu ara lık ta üç tür ışık var dır: Gö rü le bi lir ışık, ya kın

kı zıl öte si ışın lar ve bi raz da ya kın mor öte si ışın lar.

Bu üç tür ışık sa yı ca çok gi bi du ra bi lir. Ama ger çek te üçü nün top la mı,

elek tro man ye tik yel pa ze nin için de tek bir bi rim yer kap la mak ta dır! Bir baş ka

de yiş le, Gü neş'in ışı ğı nın tü mü, üst üs te diz di ği miz 1025 ta ne is kam bil ka ğı dı -

nın tek bir ta ne si ne kar şı lık gel mek te dir. Gü neş'in ışın la rı nın bu da ra cık ara -

lı ğa yer leş ti ril miş ol ma sı nın önem li ne de ni ise, Dün ya üze rin de ki ya şa mı des -

tek le ye cek olan ışın la rın yal nız ca bu ışın lar olu şu dur.

İn san gö zü nü, gö rün tü ve re bil mek için uya ran ışık ise, ge niş fre kans sı -

ra la rı ara sın da ol duk ça dar bir şe ri di, ge niş lik ola rak bir *ok tav dan da ha az

bir ala nı tem sil eder. Öy le ki, re ti na yı uya ran ışık la rın dal ga boy la rı san ti met -

re nin mil yon da 75'i ile 39'u ara sın da de ği şir. Nö rop si ko lo ji pro fe sö rü Ric hard

L. Gre gory'e gö re, "bu şe kil de ba kıl dı ğın da ne re dey se kör sa yı lı rız."32

Bu ger çe ği dik ka te al dı ğı mız da, dı şa rı da ola rak al gı la dı ğı mız ışı ğın sa de -

ce kü çük bir kıs mı nı gör mek te ol du ğu mu zu an la rız. Bir baş ka de yiş le, re ti na -

mı zın el de et ti ği ışık ile ol duk ça kü çük bir fre kan sın mey da na ge tir di ği gö -

rün tü le re sa hip ola bi li riz. Bu nun

dı şın da ki fre kans la ra ait dün ya, bi -

zim için bi lin mez dir. 

Pe ki aca ba ol duk ça dar ara lık -

Rad yo fre kan sı
ve öl çüm ci ha zı



ta ki fre kans la rı nı gö re bil di ği mi zi san dı ğı mız ışık ger çek ten de dış dün ya da bi -

zim ta nı dı ğı mız şe kil de mi dir? 

Işı ğın özel li ği, mad de ler üze rin de ger çek leş tir di ği et ki dir. Ge nel lik le,

mad de bir du ra ğan lı ğa sa hip tir. Bi zim her tür lü it me ve çek me bas kı la rı mı za

di renç gös te rir. Ve biz her han gi bir şe yi it ti ği miz de ve ya ken di mi ze çek ti ği -

miz de, ken di üze ri miz de it me ve çek me et ki le ri ni his se de riz. New ton bu na

"et ki tep ki pren si bi" adı nı ver miş tir. Işık da, mad de üze rin de et ki ve tep ki de

bu lu nur ama ışık par ça cık la rı nın du ra ğan bir ya pı sı yok tur. Işı ğın, ob je ler üze -

rin de et ki ve tep ki de bu lun du ğu nu gö re bi li riz (la zer ışı ğı nın me tal le ri kes me-

si ve za rar gör müş re ti na yı ta mir et me si ör nek le rin de ol du ğu gi bi), ama hiç bir

mad de nin ışı ğa et ki ve tep ki de bu lun du ğu nu gö re me yiz. Fi zik çi ler, ışık üze -

rin de et ki ve tep ki nin ol ma ma sı nı, du ra ğan küt le nin yok lu ğu ola rak ad lan dı -

rır lar.33 Du ra ğan küt le, bir yer de ol du ğu gi bi du ran, ya ni sa bit bir var lı ğı olan

küt le dir. Işık için ise du ra ğan lık söz ko nu su de ğil dir. O her za man ha re ket ha -

lin de dir. Do la yı sıy la ışık, küt le si ol ma yan ve bu se bep le "mad de" özel li ği gös -

ter me yen bir ener ji şek li dir. Fred Alan Wolf, bu du ru mu şu şe kil de açık la mış -

tır: 

Biz ışı ğı gör dü ğü müz de, as lın da hiç bir şe -

kil de ışı ğı gör me yiz. Bi zim gör dü ğü müz,

ışı ğın mad de üze rin de ki et ki ve tep ki si nin

bi zim du yu or gan la rı mız üze rin de gös ter -

di ği et ki nin so nuç la rı dır. Biz mad de yi ha -

re ket eder ken gö rü rüz. Işık, ger çek ten de

bu dün ya nın dı şın da bir şey dir...34

Işık, dal ga şek lin de ha re ket eden bir ener ji dir.
Işık dal ga la rı, su dal ga la rı na ben zer ler. An cak
bu ra da ki ener ji, su da ki ener ji nin ak si ne, ha re ket
et mek için bir ara cı ya ih ti yaç duy maz. Boş luk
için de ha re ket eder. Işık ener ji si, hiç bir mad de -
nin ol ma dı ğı yer de bu lu na bi lir. 
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Dı şa rı da ki Işık As lın da Ne re de? 

Işık, bi ze dış dün ya yı gö rü nür kı lan, dı şa rı da -

ki gö rün tü nün oluş ma sı na ve si le olan şey mi dir?

Dı şa rı çık tı ğı nız da et ra fı nız da ki tüm mad de sel

var lık la rın var ol ma sı na ama kap ka ran lık bir

oda da mad de nin bi zim için ta ma men yok ol -

ma sı na se bep olan şey ışık mı dır? Eğer ışık ol ma sa, et -

ra fı mız da ki dün ya bi zim için ta ma men yok mu ola cak? 

Bi zim al gı la dı ğı mız dış dün ya nın sa de ce gö rü nür

ışı ğın var lı ğıy la var lık bul du ğu id dia sı, yal nız ca bi zim

zan nı mız dır. As lın da dış dün ya da ışık yok tur, zi fi ri bir

ka ran lık ha kim dir. Ne lam ba lar, ne ara ba far la rı, ne

de Gü neş ger çek te bi zim bil di ği miz an lam da bir

ışık saç maz. Işık, in san la rın be yin le rin de sa de ce

bir al gı ola rak olu şur ve ya şa dık la rı dün ya yı ay dın la -

tır. 

Bu nun tek nik açık la ma sı şu dur: Gü neş ve di ğer ışık

kay nak la rı, fark lı dal ga boy la rın da elek -

tro man ye tik par ça cık lar (fo ton lar) sa -

çar lar. Bu par ça cık lar, ya pı la rı nın

ön gör dü ğü şe kil de ev re ne ya yı -

lır. Ör ne ğin bir çok rad yo ak -

tif par ça cık vü cu du mu -

zun için den ge çip gi -

der. On la rı an -
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cak kur şun lev ha lar dur du ra bi lir. Bu par ça cık la rın ba zı la rı o den li ağır ve o ka -

dar bü yük mik tar da ener ji yük lü dür ler ki, ço ğu za man çarp tık la rı mo le kü lü

par ça la ya rak yol la rı na pek sap ma dan de vam eder ler. Bu, rad yas yo nun kan se -

re yol aç ma sı nın al tın da ya tan ne den dir. Da ha güç süz bir tür rad yas yon olan

rönt gen ışın la rın dan ya rar la nı la rak rönt gen ma ki ne le ri üre til miş tir. Bu maki-

nelerin yap tı ğı iş, rad yo dal ga la rı nın oluş tur du ğu et ki yi "gö rü le bi len ışı ğa" çe -

vir mek, ya ni göz le ri miz ta ra fın dan al gı la na bi lir ha le ge tir mek tir. Ya ni ışık, göz

ta ra fın dan al gı lan dı ğı ve be yin ta ra fın dan yo rum lan dı ğı sü re ce var olur. Dı şa -

rı da ise bil di ği miz ma na da bir ışı ğın var lı ğı, bir ay dın lık söz ko nu su de ğil dir.



Rad yo dal ga la rı, par ça cık içer me dik le ri için çar pış ma anın da in sa -

na za rar ver mez ler. Bu dal ga lar hiç bir du yu muz ta ra fın dan al gı la na -

maz, an cak ev le ri miz de ki rad yo lar bun la rı ku lak la rı mız ta ra fın dan du -

yu la bi lir ses dal ga la rı na çe vi rir. Rad yo da bir ya yın yok ken du yu lan hı -

şır tı, as lın da Gü neş ve tüm yıl dız lar ta ra fın dan ev re nin baş lan gı cın dan

bu ya na ya yı lan koz mik fon rad yas yo nu nun "se si dir". Bu ra da "ses" ke -

li me si ile kas te di len, bu dal ga la rın rad yo la rı mız ta ra fın dan iş le ne rek

ku lak la rı mız ta ra fın dan du yu la bi lir ha le ge ti ril me si ve bu nun ar dın dan

bey ni miz de oluş tur duk la rı al gı dır. Ya ni, ger çek te bi zim için var ol ma -

yan, fi zik sel an lam da da mad de sel var lı ğı ol ma yan dal ga lar, rad yo ta ra -

fın dan ku la ğın duy du ğu ve bey nin yo rum la dı ğı bir şek le dö nüş tü rü lür. 

Ay nı du rum te le viz yon için de ge çer li dir. Bi zim için ger çek te gö rü -

nür ol ma yan çe şit li ışık dal ga la rı, te le viz yon ta ra fın dan

yo rum la na rak, bi zim al gı la ya bi le ce ği miz şek le dö -

nüş tü rü lür. 

"Işık" de di ği miz al gı ya kay nak lık eden fo ton -

lar ise çok da ha ha fif par ça cık lar dır ve ço ğun luk -

la ilk çarp tık la rı atom dan se ker ler. Üs te lik bu -

nu ya par ken çarp tık la rı ye re pek bir za rar da

ver mez ler. Fre kans la rı, ya ni tit re şim hız la rı

ne de niy le da ha faz la ener ji yük lü olan mor
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op tik si nir

kon jok ti va

kor ne a

iris
pu pil

lens

re ti nal da mar lar

* Işık da, tıp kı ses ler gi bi ok tav lar dan olu şur. Işık ok ta vı, ışık ışın la rı nın fre kans la rı ile be lir le nir.
Ör ne ğin, 48. ok tav kı zıl öte si ışın lar, 49. ok tav gö rü nür ışık ve 50. ok tav ise ul tra vi yo le ışık tır. İn -
fro son ve ul tra son tit re şim le rin den, rad yo dal ga la rı na ve mik ro dal ga la ra; kı zıl öte si, gö rü nür ışık,
ul tra vi yo le ışık, ga ma ışın la rı, so lar ışın la ra ka dar her ışık dal ga sı, elek tro man ye tik öl çüm de fark-
lı ok tav la rı tem sil eder ler. 

Rad yo dal ga la rı nor mal şart lar da du yu la rı mı zın hiç bi ri
ta ra fın dan al gı lan maz . Rad yo lar, bun la rı ku lak la rı mız ta -
ra fın dan du yu la bi lir ses dal ga la rı na çe vi rir ler. 

öte si (ul tra vi yo le) ışın la rı, cil di mi ze nü fuz ede bi lir ve ba zen ge ne tik şif re miz -

de bo zul ma la ra ne den ola bi lir. Bel li sa at ler de gü neş ışı ğı na çok faz la ma ruz

kal ma nın kan se re ne den ola bil me si bun dan dır. 

Fre kans la rı ge re ği kı zıl öte si (en fra ruj) ola rak ad lan dı rı lan fo ton lar ise

çarp tık la rı yü zey de ener ji le ri nin bir kıs mı nı bı ra kır lar ve bu ra da ki atom la rın

tit re şim hı zı nı, ya ni ısı sı nı ar tı rır lar. Bu yön le riy le kı zıl öte si ışın lar, ısı ışın la-

rı ola rak da ad lan dı rı lır. Ak kor ha li ne gel miş bir kö mür so ba sı ve ya bir elek -

trik so ba sı bol mik tar da kı zıl öte si ışın ya yar. Bu ışın lar cil di miz ta ra fın dan sı -

cak lık his si ola rak al gı la nır. Ger çek te dı şa rı da "sı cak lık" di ye bir şey de yok -

tur. Sı cak lık de di ği miz şey, ışık dal ga la rı nın mey da na ge tir dik le ri ener ji den

iba ret tir. Sı cak lı ğı al gı la ya nın, his se de nin

var lı ğı ol mak sı zın, "sı cak" di ye bir

şe yin var lı ğı nı id di a

et mek im kan -

sız dır. 
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Fo ton la rın bir kıs mı da var dır ki fre kans la rı mor öte si ve kı zıl öte si ışın -

la rın ara sın da kal mış tır. Bun lar gö zü mü zün ar ka sın da ki re ti na ta ba ka sı na

düş tü ğün de bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elek trik sin ya li ne çev ri lir ler. Biz de

ger çek te fi zik sel bi rer par ça cık olan fo ton la rı "ışık" ola rak al gı la rız. Eğer gö zü -

müz de ki hüc re ler fo ton la rı "ısı par ça cık la rı" ola rak al gı la sa lar dı, o za man bi -

zim için ışık, renk ve ka ran lık ola rak ad lan dır dı ğı mız kav ram lar hiç bir za man

ol ma ya cak, ci sim le re bak tı ğı mız da on la rın sa de ce "sı cak" ve ya "so ğuk" ol duk -

la rı nı his se de cek tik. Bir baş ka de yiş le dı şa rı da ki dün ya nın var lık şek li, bi zim

du yu la rı mı zın onu al gı la ma şek li ne bağ lı dır. Dı şa rı da ısı ve ışık yok tur. Çev -

re miz, çe şit li fre kans lar da ve dal ga şek lin de do la şıp du ran par ça cık lar la çev -

ril miş tir. Bun la rı bi zim için "gö rü lür ve his se di lir ha le ge ti ren şey", yal nız ca

bey ni miz de ki al gı mer kez le ri dir. 

Gö zü mü zün re ti na ta ba ka sı na dü şen fo ton lar, bu ra da ki al gı hüc re le ri ta -

ra fın dan elek trik akı mı na dö nüş tü rü lür ler. Bu elek trik akı mı si nir ler ta ra fın -

dan be yin de ki gör me mer ke zi ne ta şı nır. Be yin de ki gör me mer ke zi bu elek trik

akım la rı nı yo rum la ya rak bir gö rün tü oluş tu rur. Fi zik ki tap la rın da ışı ğın bu

özel li ği şöy le ifa de edil mek te dir:

Işık ke li me si fi zik sel ve ya ob jek tif bir ma na da, elek tro man ye tik dal ga lar -

la ve ya fo ton lar la il gi li ola rak kul la nıl dı. Ay nı ke li me psi -

ko lo jik bir ma na da elek tro man ye tik dal ga lar ve fo -

ton lar, göz re ti na sı na çarp tı ğı va kit in san da uya -

nan his le il gi li ola rak da kul la nıl mak ta dır. Işık
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Fre kans la rı ne de niy le da ha faz la
ener ji yük lü olan mor öte si ışın -
lar, cil de nü fuz ede bi lir ve ba zen
ge ne tik şif re de bo zul ma la ra se -
bep ola bi lir. 



ke li me si nin hem ob jek tif hem de sub jek tif kav ram la rı nı bir lik te ifa de

ede lim: Işık, bir in san gö zün de, re ti na nın uya rıl ma sın dan do ğan gör me

et ki le riy le var lı ğı nı gös te ren bir ener ji şek li dir.35

Dı şa rı da var ol du ğu nu zan net ti ği miz can lı ve ışık lı dün ya, dı şa rı da mad -

de sel bir var lı ğı olan ama bu var lı ğın as lı nı bi zim hiç bir şe kil de gö re me di ği -

miz, biz de al gı ola rak mey da na ge len bir ha yal dir as lın da. Gü neş li bir gün de

sey ret ti ği miz de niz man za ra sı ger çek te tü müy le bir ka ran lık tan iba ret tir. Ora -

da hiç bir ışıl tı, de ni zin par lak lı ğı, ha va nın net li ği ve gü ne şin göz alı cı ışık la rı

yok tur. Bi ze ait bu can lı ve ışık lı gö rün tü yü al gı la ma mı zı sağ la yan şey, yal -

nız ca bey ni mi ze ile ti len elek trik sin yal le ri dir. Işık; bey ni miz de mey da na ge -

len bir al gı ol ma sı nın dı şın da, dı şa rı da da yal nız ca bir ener ji şek li ola rak var -

dır. Do la yı sıy la, mad de nin var lık se be bi ola rak dü şü nü len ışık, bi zim için yal -

nız ca bir ha yal den iba ret tir.

Bu ger çe ğe bak tı ğı mız da il ginç bir so nu ca va rı rız: As lın da gö zü mü zün

"gör me" gi bi bir özel li ği yok tur. Göz, sa de ce fo ton la rı elek trik sin ya li ne çe vi -

ren bir ara bi rim dir. İd rak et me ka bi li ye ti ne sa hip de ğil dir. Çev re mi zi sar dı -

ğı nı dü şün dü ğü müz pı rıl pı rıl dün ya yı sey re den göz de ğil dir. Işık ve ya renk

his si göz de oluş maz. Bu ko nu, gör me

ile il gi li önü müz de ki bö lüm ler de de -

tay lı an la tı la cak tır.
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Ger çek te dı şa rı da ısı ve ışık
yok tur. Çe şit li fre kans lar da
do la şıp du ran par ça cık la rı
gö rü lür ve his se di lir ha le ge -
ti ren ise bey ni miz de ki al gı
mer ke zi dir. 



Renk ler Yal nız ca Bey ni miz de mi? 

Işık sa de ce bey ni miz de olu şan bir al gı dan iba ret tir. Do la yı sıy la, kay na ğı

ışık olan ve tüm ya şa mı mı zı çev re le miş olan renk ler de, bey nin yo ru mun dan

baş ka bir şey de ğil dir. 

Her bir fre kans ta ki fo ton la ra renk adı ve ri lir. Fo to nun tit re şim bo yu tu na

gö re renk le ri bir bi rin den ayırt ede riz. Ya ni, kır mı zı bi zim için fark lı tit re şim

bo yu tu nun, sa rı ise baş ka bir tit re şim bo yu tu nun mey da na ge tir di ği renk ler -

dir. Ka ğıt be yaz dır, çün kü her fre kan sı yan sı tır ve bun la rın bi le şi mi be ya zı

mey da na ge ti rir. Yap rak ye şil dir, çün kü yal nız ca ye şil renk his si ve ren fre -

kans lar da ki fo ton la rı yan sı tır, ge ri ka lan la rı emer. Cam say dam dır, çün kü fo -

ton lar he men he men hiç bir en gel le kar şı laş ma dan ca mın için den ge çe rek bi ze

ula şa bi lir ler. Si yah bir ku maş, tüm fo ton la rı so ğur du ğu için ge ri ye hiç bir şey

yan sı maz. Ya ni bu ra dan gö zü mü ze fo ton lar ulaş maz, biz de onu ka ran lık ya -

ni si yah ola rak al gı la rız. Ay na gö rün tü yü kop ya lar, çün kü yan sıt ma yü ze yi

pü rüz süz dür ve ge len ışın lar çar pıp sek tik le ri an da bir bir le ri ne olan pa ra lel -

lik le ri he men he men hiç bo zul maz.

Ren gin al gı lan ma sı gö zün re ti na ta ba ka sın da ki ko ni hüc re le rin de baş lar.

Re ti na da, ışı ğın bel li dal ga bo yu na tep ki ve ren üç ana ko ni hüc -

re gru bu var dır. Bu hüc re grup la rı nın bi rin ci si kır mı zı, ikin ci -

si ma vi, üçün cü sü ise ye şil ışı ğa has sas tır. Bu üç fark lı ko ni

hüc re si nin fark lı oran lar da uya rıl ma la rı so nu cun da mil yon -

lar ca fark lı renk to nu or ta ya çı kar. An cak, ışı ğın ko ni hüc -

re le ri ne ulaş ma sı

renk le rin oluş ma sı

için ye ter li de ğil dir.

John Hop kins Üni ver -

si te si Tıp Fa kül te -

si'nden araş tır ma cı

Je remy Nat hans, göz -

de ki hüc re le rin renk -

le ri oluş tur ma dı ğı nı

şöy le be lir tir:
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Gü neş'ten bi ze ula şan gö rü le bi lir ışık, kı -
zıl öte si ışın lar ve ya kın mor öte si ışın lar,
elek tro man ye tik yel pa ze nin için de tek bir
bi rim yer kap la mak ta dır. Ya ni Gü neş'ten
bi ze ula şan ışık, üst üs te di zi len 1025 ta -
ne is kam bil ka ğı dı nın tek bir ta ne si ne
denk gel mek te dir. Dün ya'da ki ya şa mı
des tek le yen ye ga ne ışın lar, yal nız ca bu
ışın lar dır. 



Bir ko ni hüc re si nin tek ya pa bil di ği, ışı ğı ya ka -

la yıp onun yo ğun lu ğu hak kın da bil gi ver mek -

tir. Renk hak kın da si ze hiç bir şey söy le mez.36

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

hip ol duk la rı pig ment ler sa ye sin de elek trik sin yal le ri ne

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

elek trik sin yal le ri ni be yin de ki özel bir böl ge ye ile tir ler.

İş te ha ya tı mız bo yun ca gör dü ğü müz ren ga renk dün -

ya mı zın oluş tu ğu yer be yin de ki bu özel böl ge dir. 

Pe ki bey nin bu bö lü mün de hiç renk var mı dır? 

Bey nin bu özel böl ge si, tıp kı bey nin di ğer böl ge le ri gi -

bi kap ka ran lık tır. Ora da hiç bir ışık, hiç bir renk yok tur. Bey nin

bu böl ge sin de kır mı zı, ye şil, sa rı renk yok tur. Be yaz yok tur. Ren ga renk çi çek-

li bah çe ler, gö zü mü zü ka maş tı ran gü neş ışı ğı nın hiç bir yan sı ma sı yok tur.

Mas ma vi gök yü zü, yem ye şil ağaç lar yok tur. Ka fa ta sı nın içi zi fi ri ka ran lık tır.

Göz le ri miz den içe ri ye doğ ru ışı ğın gir di ği ni zan ne de riz. Oy sa, ne göz le ri mi -

zin dı şın da, ne de göz le ri mi zin ar ka sın da ışık tan eser yok tur. 

Renk le rin olu şu mu, nes ne le rin ışı ğı yan sıt ma özel lik le rin den kay nak lan -

mak ta dır. Dış dün ya da ışık ol ma dı ğı na gö re, renk le rin var lı ğı da söz ko nu su

de ğil dir. O hal de "dı şa rı da" ola rak ka bul et ti ği miz renk li dün ya ne re de dir? Bu

renk li dün ya, ne dı şa rı dan bi ze doğ ru dan ula şa bi lir, ne de bey ni mi zin için de

olu şur. Renk li dün ya, bi zim al gı la dı ğı mız şey dir. Biz öy le yo rum la dı ğı mız

için bu şe kil de dir. 

Cam brid ge Üni ver si te si ma te ma tik ve teo rik fi zik bö lü mün den Pe ter

Rus sell bu du ru mu şu şe kil de ta rif eder: 

"Dı şa rı da ki" dün ya nın, bi zim tec rü be et ti ği miz den ol duk ça fark lı ol du ğu
ger çe ği pek çok ki şi yi şa şırt mak ta dır. Ye şil renk le il gi li de ne yim le ri mi zi
de ğer len di rin. Fi zik sel dün ya da be lir li bir fre kans ta ışık var dır ama ışı -
ğın ken di si ye şil de ğil dir. Göz den bey ne ile ti len elek trik im puls la rı da
ye şil de ğil dir. Ora da hiç bir renk yok tur. Gör dü ğü müz ye şil renk, bu ışık
fre kan sı na ce vap ve ren zi hin de gö rü len bir ni te lik tir. Zih nin yal nız ca
nes nel de ne yi mi ola rak var olur.37 (vur gu ori ji na li ne ait tir.)
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Cam brid ge Üni ver si te si ma te ma tik ve teo rik fi zik bö lü mün den Pe ter

Rus sell bu du ru mu şu şe kil de ta rif eder: 

"Dı şa rı da ki" dün ya nın, bi zim tec rü be et ti ği miz den ol duk ça fark lı ol du ğu

ger çe ği pek çok ki şi yi şa şırt mak ta dır. Ye şil renk le il gi li de ne yim le ri mi zi

de ğer len di rin. Fi zik sel dün ya da be lir li bir fre kans ta ışık var dır ama ışı -

ğın ken di si ye şil de ğil dir. Göz den bey ne ile ti len elek trik im puls la rı da

ye şil de ğil dir. Ora da hiç bir

renk yok tur. Gör dü ğü müz

ye şil renk, bu ışık fre kan sı -

na ce vap ve ren zi hin de gö -

rü len bir ni te lik tir. Zih nin

yal nız ca nes nel de ne yi mi

ola rak var olur.37 (vur gu

ori ji na li ne ait tir.)

Bi zim "dı şa rı sı" ola rak
al gı la dı ğı mız me kan da
as lın da hiç renk yok tur.
Bi zim ışık ve renk ola -
rak yo rum la dı ğı mız fo -
ton ha re ket le ri, zi fi ri ka -
ran lık bir or tam da ger -
çek le şen fi zik sel olay -
lar dan baş ka bir şey de -
ğil dir.
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Dı şa rı da var olan dün ya, biz de al gı ola rak mey da na ge len bir ha yal dir as lın -
da. Gü neş li bir gün de sey ret ti ği miz de niz man za ra sı, yal nız ca bey ni mi ze ile -
ti len elek trik sin yal le ri nin oluş tur du ğu bir gö rün tü dür. Bu gö rün tü nün dış
dünyada var olan as lı na hiç bir za man ula şa ma yız. 



Işık, ke li me nin tam an la mıy la renk li de ğil dir. Işık, par lak lık ve renk al gı -

la rı nı ve rir. Ama bu nu, an cak uy gun bir göz ve si nir sis te mi ile ba şa ra bi -

lir.38

Göz de olu şa cak bir ha sar ve ya ya pı sal bir fark lı lık, ge len fo ton la rı fark lı

elek trik sin yal le ri ne dö nüş tü re cek ve be yin de ki gör me mer ke zi ay nı özel lik te

da hi ol sa, göz ta ra fın dan iş le nen sin yal ler, ay nı cis min çok fark lı şe kil ler de al -

gı lan ma sı na ne den ola cak tır. Renk kör le riy le nor mal gö ren le rin bel li renk le ri

çok fark lı al gı la ma la rı ve yo rum la ma la rı bun dan dır.

Bü tün bu açık la ma la rın or ta ya çı kar dı ğı ger çek ise şu dur: "Dı şa rı sı" ola -

rak al gı la dı ğı mız me kan, ka ran lık tır. As lın da ka ran lık kav ra mı da al da tı cı

ola bi lir. Ora da hiç bir renk yok tur. Cı vıl cı vıl renk ler le bi ze su nul muş olan üç

bo yut lu, ay dın lık dün ya tü müy le ya nıl tı cı dır. Bi zim ışık ve ya renk ola rak yo -

rum la dı ğı mız fo ton ha re ket le ri, zi fi ri ka ran lık bir or tam da ger çek le şen fi zik -

sel olay lar dan baş ka bir şey de ğil dir. Göz de da hil ol mak üze re tüm vü cu du -

muz ve üç bo yut lu, ren ga renk bir me kan ola rak gör dü ğü müz tüm mad di

alem, bu boş lu ğun için de yer alır.

Bu nu bi zim gör dü ğü müz şe kil de

yo rum la yan, yal nız ca be yin dir.

Ama işin il ginç ya nı, tüm bun la rı

al gı la yan gö zün ve tüm bun la rı
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Renk, ki şi nin al gı la ma bi çi mi ile il gi li ol du ğu na gö re,
bi zim al gı la dı ğı mız dün ya nın, baş ka la rı için de ay nı
olup ol ma dı ğı nı bil me mi ze im kan yok tur. Bi ri si için
kır mı zı olan bir nes ne, bel ki de bir baş ka sı için fark lı
renk te dir. Onun kır mı zı al gı sı ile ken di mi zin ki ni kı -
yas la ma mız ola nak sız dır. 



yo rum la yan bey nin de zi fi ri ka ran lık olu şu dur. Işık ve renk, onu yo rum la yan

bey nin için de de de ğil dir. 

Bi linç ve be yin ko nu sun da sa yı sız ça lış ma sı bu lu nan Tufts Üni ver si te si

fel se fe pro fe sö rü Da ni el C. Den nett, bu ger çe ği şu şe kil de özet le mek te dir: 

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

sa de ce renk siz, fark lı dal ga boy la rın da ki elek tro man ye tik ışın la rı bı rak -

mış tır.39

Den nett, bir baş ka ki ta bın da, renk le rin mey da na ge li şi hak kın da ise şun -

la rı söy le mek te dir:

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

Nes ne ler ışı ğın fark lı dal ga boy la rı nı yan sı tır lar, an cak bu ışık dal ga la rı -

nın ren gi yok tur.40

Renk, ki şi nin dı şa rı da ki ışı ğı al gı la ma bi çi mi ile il gi li ol du ğu na gö re, bi -

zim al gı la dı ğı mız dün ya nın, baş ka la rı için de ay nı olup ol ma dı ğı nı bil me mi-

ze im kan yok tur. Bir baş ka sı nın kır mı zı ola rak gör dü ğü ren gin bi zim için de

ay nı kır mı zı ol du ğu nu hiç bir za man bi le me yiz. "Ren ga renk" kav ra mı, bel ki

bi zim için mil yon lar ca fark lı ren gin bir ara da olu şu ile ifa de et ti ği miz bir kav -

ram dır. Ama bir baş ka sı, çok da ha sı nır lı sa yı da renk net li ği ve çe şit li li ği gö -

rü yor ve bu nu yi ne "ren ga renk" ola rak yo rum lu yor ola bi lir. Bi zim al gı mız ile,

bi zim le bir lik te ay nı nes ne ye ba kan kar şı mız da ki ki şi nin al gı sı nı kar şı laş tır ma

im ka nı mız yok tur. Biz, ay nı şe ye bak tı ğı mı zı zan ne de riz. Ama bel ki de bi zim

ve kar şı mız da ki ki şi nin al gı la dı ğı şey, bir bi rin den son de re ce fark lı dır. Dış

dün ya yı al gı la yış şek li miz, beş du yu muz la sı nır lı ol du ğu na gö re, ma vi nin

kar şı mız da ki ki şi için de ay nı ma vi, kah ve nin ta dı nın kar şı mız da ki ki şi için de

ay nı tat ol du ğu nu hiç bir za man bi le mez ve bu nu ta rif ede me yiz.
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Dün ya da renk yok tur; renk sa de ce ba ka nın gö zün de

ve bey nin de olu şur. Nes ne ler ışı ğın fark lı dal ga boy -

la rı nı yan sı tır lar, an cak bu ışık dal ga la rı nın ren gi

yok tur.40

Renk, ki şi nin dı şa rı da ki ışı ğı al gı la ma bi çi mi ile il gi-

li ol du ğu na gö re, bi zim al gı la dı ğı mız dün ya nın, baş -

ka la rı için de ay nı olup ol ma dı ğı nı bil me mi ze im kan

yok tur. Bir baş ka sı nın kır mı zı ola rak gör dü ğü ren gin

bi zim için de ay nı kır mı zı ol du ğu nu hiç bir za man bi -

le me yiz. "Ren ga renk" kav ra mı, bel ki bi zim için mil -

yon lar ca fark lı ren gin bir ara da olu şu ile ifa de et ti ği -

miz bir kav ram dır. Ama bir baş ka sı, çok da ha sı nır lı

sa yı da renk net li ği ve çe şit li li ği gö rü yor ve bu nu yi ne

"ren ga renk" ola rak yo rum lu yor ola bi lir. Bi zim al gı -

mız ile, bi zim le bir lik te ay nı nes ne ye ba kan kar şı mız -

da ki ki şi nin al gı sı nı kar şı laş tır ma im ka nı mız yok tur.

Biz, ay nı şe ye bak tı ğı mı zı zan ne de riz. Ama bel ki de

56 Darwin'in Açmazı: Ruh

İn san gö zün den ba kıl dı ğın -
da çi çek le rin gö rü nü mü.

Ay nı çi çek le ri arı lar böy le
gö rü yor.



bi zim ve kar şı mız da ki ki şi nin al gı la dı ğı şey, bir bi rin den son de re ce fark -

lı dır. Dış dün ya yı al gı la yış şek li miz, beş du yu muz la sı nır lı ol du ğu na gö -

re, ma vi nin kar şı mız da ki ki şi için de ay nı ma vi, kah ve nin ta dı nın kar şı -

mız da ki ki şi için de ay nı tat ol du ğu nu hiç bir za man bi le mez ve bu nu ta -

rif ede me yiz.

Renk kör lü ğü, renk le rin yal nız ca bey ni miz de oluş tu ğu nun önem li de lil -

le rin den dir. Bi lin di ği gi bi göz de ki re ti na da olu şan kü çük bir fark lı lık renk

kör lü ğü ne se bep olur. Bu du rum da ki bir çok in san, ye şil ile kır mı zı yı bir bi rin -

den ayırt ede mez. Bi zim için ye şil olan bir şey, on la rın dün ya sın da ta ma men

fark lı renk te dir. Bu nun tek se be bi, renk kav ra mı nı fark lı al gı lı yor olu şu muz -

dur. Bi zim "ye şil" ol du ğun dan emin ol du ğu muz bir şe yi, kar şı ta ra fın "gri"

ola rak gö rü yor ol ma sı, onun ya nıl dı ğı nı gös ter mez. Han gi si nin doğ ru al gı ol -

du ğu nu hiç bir za man bi le me yiz. Çün kü her iki si de al gı dır ve bu nun ger çek -

li ği ni test et me ve kar şı laş tı ra bil me im ka nı mız yok tur. Ye şil al gı sı da, gri al gı -

sı da ki şi le rin ken di de ne yim le ri dir ve bu ki şi sel de ne yim le rin ger çek li ği o ki -

şi nin yo ru mu na kal mış tır. 

Bu ra da var ma mız ge re ken so nuç şu dur: Var lık la ra yük le di ği miz tüm ni -

te lik ler, "dış dün ya da ki asıl la rı na" de ğil bey ni miz de ki gö rün tü le ri ne ait tir.

Biz ler hiç bir za man al gı la rı mı zı aşıp, dı şa rı ya ula şa ma ya ca ğı mız için mad de -

le rin ya da renk le rin ger çek var lı ğı nı da gö re me yiz. Ün lü dü şü nür Ber ke ley

de bu ger çe ğe şu söz le riy le dik kat çek mek te dir:

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

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

ki sin de yiz ve 'şey ler' an cak bi zim zih ni miz de var dır...41
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Dış dün ya ile il gi li her tür lü bil gi ve ni te li ği, an cak du yu or gan la rı mız ara cı lı ğıy la öğ -
re ni riz. Du yu or gan la rı mız va sı ta sıy la ge len elek trik sin yal le ri ke sil di ğin de, dı şa rı da
var olan dün ya, "yal nız ca bi zim için" yok ola cak tır. 



Avus tral ya'nın Ade lai de Üni ver si te si'nde gö rev ya pan Ox ford Üni ver si -

te si'nden Ge rard O'Bri en, bir rad yo ko nuş ma sın da bu ko nuy la il gi li şun la rı

söy le mek te dir: 

Dış dün ya ya bak tı ğı mız da nes ne le ri renk li ola rak gö rü yo ruz ve bu renk -

le rin de ger çek te tüm gör dü ğü müz nes ne le re ait ol du ğu nu dü şü nü yo ruz.

Ama şu an da, bu nun bu şe kil de olup ol ma dı ğı ile il gi li ol duk ça il ginç bir

so ru söz ko nu su. Bir çok fel se fe ci bi zim gör dü ğü müz renk le rin, bu renk -

le rin özel lik le ri nin ger çek te dün ya nın içi miz de mey da na ge len tem si li

gö rün tü sü nün özel lik le ri ol du ğu nu id di a edi yor lar. Bu na gö re dün ya nın

ken di si ne ait böy le renk ler bu lun mu yor. Bu ne den le bi zim zi hin le ri mi zin

dı şın da olan, bi zim ya şa dık la rı mız dan ba ğım sız olan dün ya as lın da

renk siz... Sö zün ge li şi, siz el ma ya bak ma dı ğı nız za man yi ne kır mı zı

renk te mi? Dü şün dü ğü müz za man dün ya nın bi zim gör dü ğü mü zü dü -

şün dü ğü müz renk te ol du ğu nu san mak as lın da bi zim şo ven ce yak la şı mı -

mız. Çün kü ar tık bu ge ze ge ni pay laş tı ğı mız di ğer can lı la rın fark lı renk

sis tem le ri ol du ğu nu ve ba zı du rum lar da renk ler ara sın da biz den da ha az

ayı rım yap tık la rı nı ve bu nun so nu cun da dün ya yı ger çek te bi zim gör dü -

ğü müz den fark lı renk ler de al gı la dık la rı gö rü şü nü bi li yo ruz. Bu ne den le

biz dün ya yı be lir li renk ler de gö rü yo ruz, fa kat bel ki de hay van lar fark lı

renk gru bu için de gö rü yor lar. Ne den şim di bi zim gör dü ğü mü zün doğ ru

ol du ğu nu dü şü ne lim? Dün ya nın ger çek te sa hip ol du ğu renk le rin bi zim

gör dük le ri miz ol du ğu nu ne re den bi le bi li riz? Bel ki de bun lar sa de ce, bi -

zim ve yer yü zün de ki hay van la rın oluş tur du ğu gö rün tü le rin özü ne iliş -

kin dün ya yı kod la ma nın iki fark lı yo lu.42

O'Bri en'ın ko nuy la il gi li tes pi ti, ger çek ten de "dı şa rı da ki ger çek li ğin" na -

sıl bir şey ol du ğu nu sor gu la ma ba kı mın dan önem li dir. Bi zim dı şı mız da ki di -

ğer can lı la rın da dı şa rı da ışık gör dük le ri ne ve ya renk le ri bi zim gi bi al gı la dık -

la rı na da ir hiç bir de lil yok tur. Bi zim ka na ati mi zin en doğ ru ol du ğu nu gös te -

ren bir bi lim sel de li le de ulaş ma mız müm kün de ğil dir. Bu du rum da dış dün -

ya ile il gi li yal nız ca zan la rı mız ve tah min le ri miz söz ko nu su dur. Çün kü dış

dün ya yı bil di ği miz şe kil de al gı la ma mız, sa hip ol du ğu muz beş du yu ya bağ lı -

dır. 
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Her İnsan Tüm Hayatını Beynindeki Monitörün Başında Geçirir,
Hiçbir İnsan Beyinden Dışarı Çıkmamıştır

ADNAN OKTAR:... İnsanlar beyninin içinde yaşadıklarını bilmiyorlar.
Dışarıda yaşadıklarını zannediyorlar. Dışarıda insanların bedeni vardır, fakat

maddenin yapısından dolayı, atomun yapısından dolayı saydamdır madde. Bu
bilim adamlarının ittifakla söylediği yani dinsiz-dindar her ikisinin de ittifakla
söylediği bir sözdür. Ayrıca dışarıda ışık yok. Bu hiç bilinmiyor dünyada.

İnsanlar, "pırıl pırıl, güneşli, aydınlık bir ortam var" diyor... Güneşli havada gezi-
niyor. 

Güneşli havada, Güneş'i gören hiçbir zaman için gerçek Güneş'i göremez.
Çünkü gerçek Güneş simsiyah karanlıktır. Güneş dalga yayar, insanın beyni o dalgayı
ışık olarak görüyor, ışık olarak algılıyor. Dışarıda ışık yok. Hangi bilim adamına sorar-
sanız sorun bunu bilirler ve madde; çekirdek, nötron ve protonun birbirlerine uzak-
lıklarından dolayı ve şiddetli uzak olduğu için saydamdır, yani cam gibi saydamdır
madde. Dolayısıyla dışarıda ne renk var, ne ışık var, ne de bizim anladığımız tarzda
bir madde var. O tarzda bir madde yok, yani saydam olan madde vardır. Dışarıda
renk diye bir şey yoktur, çünkü dalga boylarını beyin renk olarak algılar. Dışarıda dal-
galar var, o dalgalar beynimize geldiğinde kimini kırmızı, kimini yeşil, kimini mavi
olarak alır. Dışarıda renk yok, bu çok önemli bir şey. Yemyeşil ormanlık diyor mesela
bakıyor insanlar, öyle bir şey yok dışarıda. O beynin yorumu. Dolayısıyla bütün
bunlar beynin içinde şu kadarcık (mercimek kadar) yerde oluyor. Ufak bir yerde olu-
yor. Şimdi mesela biri diyor ki "benim muhteşem bir yatım var", beraber gidiyorlar,
yata bakıyor çok muhteşem bir yat. Bir gözünü kapatsın, gözüne yandan bastırsın,
hafifçe beyaz kısmına şu yan içten bastırsın, yat bir böyle gelir bir böyle gider bastır-
dıkça, bir böyle gelir, bir böyle gider. Neden böyle olur? Çünkü dışarıda yatın aslı
ile muhatap olmuyor ki görüntüsü ile muhatap oluyor da onun için. Yani beyninin
içerisinde... Dışarıda yat var, ama dışarıdaki yat saydamdır ve simsiyah karanlıktır.
Yatın görüntüsü beynine düşüyor, beyninde görüyor. 

Her insan bir monitörün başında yaşar. Nasıl iş yerinde insanlar bir monitö-
rün başında görevini yapıyor, hiç ayrılmıyorlar, sürekli monitörün başında
yaşıyorlar. Veyahut güvenlik memurları oluyor, karşısında bir monitör olu-
yor değil mi?... İşte insan aynı öyle  yaşıyor şu an beyninin içerisinde.
Elektrikten oluşan bir ekran var, onun başında yaşar insanlar. Bu yalnız bir
inanç, felsefe falan değil. Bu bilimsel bir gerçek. Hiçbir insanın reddedemeye-
ceği bir gerçektir bu. 

( 30 Aralık 2009 tarihli röportaj/ 
www.a9.com.tr / www.harunyahya.tv)



Dış Dün ya yı Ta nı tan 5 Du yu

Eğer bil di ği miz her şey ken di zih ni miz de gö rü len du yu sal gö rün tü ler se,

bi zim al gı la rı mı zın dı şın da bir fi zik sel ger çek lik ol du ğu nu ne re den bi le -

bi li riz? Bu yal nız ca bir tah min de ğil mi dir? Be nim ce va bım: Evet'tir. Bu

bir tah min dir; ama yi ne de en inan dı rı cı olan dır.43 Pe ter Rus sell

Dış dün ya de di ği miz şey, atom la rın bir bir le riy le yap tık la rı elek tron alış -

ve ri şin den, rad yo dal ga la rı nın ha va da sü rük le ni şin den, ha va mo le kül le ri nin

tit re şi min den iba ret tir. Pe ki, bir nes ne yi nes ne ha li ne ge ti ren atom lar ve mo -

le kül ler ve rad yo dal ga la rı nı mey da na ge ti ren ener ji kay nak la rı aca ba ger çek -

te var mı dır? Bun la rın var lı ğı nı biz le re ka nıt la yan ne dir? Mey da na ge tir dik le -

ri mad de sel var lık lar mı; gör dü ğü müz, kok la dı ğı mız, his set ti ği miz ci sim ler

mi; yok sa duy du ğu muz ve ya iz le di ği miz rad yo dal ga la rı mı? Yok sa beş du -

yu muz dan biz le re ula şan elek trik sin yal le ri mi? Bu elek trik sin yal le ri or ta dan

kalk tı ğın da ne ola cak? Dış dün ya yok mu ola cak? 
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Dış dün ya, yo ğun laş tı rıl mış bir dal ga şek li ola rak var dır. An cak bi zim al -

gı la dı ğı mız dün ya, dış dün ya nın as lı de ğil dir. Do la yı sıy la, bi ze ula şan elek -

trik sin yal le ri or ta dan kalk tı ğın da, bi zim için dış dün ya ger çek ten de yok ola -

cak tır. Çün kü dış dün ya ile il gi li her tür lü bil gi ve ni te li ği, an cak du yu or gan -

la rı mız ara cı lı ğıy la öğ re ni riz. Bi ze dış dün ya ile il gi li ve ri len bil gi, yal nız ca

du yu or gan la rı mı zın bi ze ilet ti ği şe kil de dir. Bi ze ula şan bu bil gi ler, bir di zi iş -

lem so nu cun da elek trik sin ya li ne dö nüş tü rü lür ve bu sin yal ler bey ni mi zin il -

gi li nok ta la rın da yo rum la nır. Do la yı sıy la iç ti ği miz bir içe cek, sey ret ti ği miz

bir film, kok la dı ğı mız bir çi çek bey ni mi zin bu yo ru mu nun bir so nu cu dur. 

An cak bu ra da şu ger çe ği tek rar ha tır lat mak ta fay da var dır: Bey ni miz de

ger çek te ne renk ler, ne ses ler, ne de gö rün tü ler var dır. Bey ni miz de var olan

şey sa de ce elek trik sin yal le ri dir. Kar şı mız da sey ret ti ği mi zi zan net ti ği miz uç -

suz bu cak sız man za ra, bak ma ya do ya ma dı ğı mız ren ga renk bir çi çek, yük sek

ses li mü zik, ta dı na hay ran kal dı ğı mız mü kem mel bir ye mek as lın da yal nız ca

bey ni mi ze ula şan elek trik sin yal le rin den iba ret tir. Bu, kuş ku suz dış dün ya nın

yok lu ğu an la mı na gel me mek te dir. Du yu or gan la rı mız dan bey ni mi ze ile ti len

elek trik sin yal le ri nin ke sil me si, dı şa rı da var olan dün ya yı or ta dan kal dır ma -

ya cak tır. Böy le bir du rum da dış dün ya, "sa de ce bi zim için" yok ola cak tır.

Çün kü, bi ze ait dış dün ya, yal nız ca elek trik sin yal le ri nin bey ni miz de yo rum -

lan ma sın dan iba ret tir. 

Map ping The Mind (Zih nin Ha ri ta sı nı Çı kar mak) isim li ki ta bın da bi lim

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

Her bir du yu or ga nı ken di ne uy gun uya rı ya ce vap ve re cek şe kil de ya ra -
tıl mış tır. Bu uya rı lar ise, mo le kül ler, dal ga lar ve ya tit re şim ler şek lin de -
dir. Tüm bu çe şit li lik le ri ne rağ men du yu or gan la rı te mel de ay nı gö re vi
gö rür ler: Ken di le ri ne öz gü uya rı la rı elek trik sin yal le ri ne dö nüş tü rür ler.
Bir uya rı ise sa de ce bir uya rı dır. Kır mı zı renk de ğil dir ve ya Be et ho ven'ın
Be şin ci Sen fo ni si'nin ilk no ta sı de ğil dir, sa de ce bir elek trik ener ji si dir.
As lın da, bir du yu yu di ğer le rin den fark lı ha le ge tir mek ye ri ne, du yu or -
gan la rı hep si ni ben zer ha le, ya ni elek trik sin yal le ri ne dö nüş tü rür ler. 

Öy le ise, tüm du yu la ra iliş kin uya rı lar, bir bi rin den ta ma men fark sız bir

form da bey ne, elek trik akım la rı şek lin de gi rer ler ve bu ra da ki si nir hüc re -
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le ri ni uya rır lar. Tüm olan bu dur. Bu elek trik sin yal le ri ni tek rar ışık dal -

ga la rı na ve ya mo le kül le re dö nüş tü ren bir ge ri dö nü şüm sis te mi yok tur.

Bir elek trik akı mı nın gö rün tü ye ve bir di ğe ri nin ko ku ya dö nüş me si ise,

bu elek trik akı mı nın han gi si nir hüc re le ri ni et ki le di ği ne bağ lı dır.44

Bu, ger çek ten de son de re ce şa şır tı cı ve önem li bir ko nu dur. Dün ya hak -

kın da al dı ğı mız tüm his ler, gö rün tü ler, tat lar, ses ler, as lın da ay nı mal ze me -

den, elek trik sin yal le rin den mey da na gel mek te dir. Elek trik sin yal le ri ni bi zim

için an lam lı ha le ge ti ren, on la rı lez zet li bir yi ye cek, gü zel bir man za ra, ha re -

ket li bir mü zik şek li ne dö nüş tü ren ise bu elek trik sin yal le ri nin bey ni miz de et -

ki leş ti ği böl ge dir. Ama onu his se den ve al gı la yan var lık baş ka dır. Be yin ve

elek trik sin yal le ri, bir ye me ğin ta dı nı, bir çi çe ğin ren gi ni ve ko ku su nu his se -

dip on dan zevk ala maz. Ma ter ya list bi lim adam la rı nın fark ede me dik le ri şey,

al gı la yıp his se de nin, be yin den fark lı bir şey, ya ni "ruh" ol du ğu dur. 

Ka li for ni ya Üni ver si te si'nden nö ro bi lim ci ve psi ki yat ri pro fe sö rü Jef frey

M. Schwartz, al gı nın be yin den ba ğım sız mey da na gel di ği ger çe ği ni şu söz ler -

le açık la mak ta dır: 

Her bi linç du ru mu, muh te me len tek ve eş siz olan bel li bir his se sa hip tir.

Bir ham bur ge ri ısır dı ğı nız da edin di ği niz de ne yim, bir bif te ği çiğ ne mek -

ten fark lı dır. Her tür lü tat de ne yi mi, bir Cho pin etü dü nü din le mek ten

ve ya şim şek li bir fır tı na yı sey ret mek ten ve ya bir içe ce ğin ko ku sun dan

fark lı dır. Gör sel kor teks te kır mı zı nın oluş tu ğu ye rin be lir len me si, bi zim

kır mı zı yı al gı la ma mız ve ya kır mı zı al gı sı nın ne den Al fre do ye me ği nin

ta dın dan ve ya (Be et ho ven'in ese ri) "für Eli se"yi din le mek ten fark lı ol du -

ğu nu açık la mak tan uzak tır... En de tay lı MR'lar bi le al gı la ma nın ve ya fark

et me nin fi zik sel kay nak la rı dı şın da bir şey ver me mek te dir. Bu nun na sıl

bir duy gu ol du ğu nu açık la ma nın ya nı na bi le yak la şa ma mak ta dır. Ki şi -

nin bi rin cil ola rak kır mı zı yı al gı la ma sı ko nu su nu açık la ya ma mak ta dır.

Bu nun fark lı in san lar için de ay nı ol du ğu nu ne re den bi le bi li riz? Ne den

be yin me ka niz ma la rı üze rin de ça lış mak, hat ta mo le kü ler se vi ye de ça lış -

mak, bu so ru la ra hiç bir şe kil de bir ce vap sağ la ya ma mak ta dır?45
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Bütün hayatımızı beynimizin içinde yaşarız. Görduğumuz insanlar, kokladığımız
çiçekler, dinlediğimiz müzik, tattığımız meyveler, elimizde hissettiğimiz ıslaklık...
Bunların hepsinin beynimizdeki halini biliriz. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler ne
sesler ne de görüntülervardır. Beyinde bulunabilecek tek şey elektrik sinyalleridir.
Kısacası biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluşturduğu bir dunyadayaşarız. Bu
bir görüş veya varsayım değil, dünyayı nasıl algıladığımızla ilgili bilimsel bir açıkla-
madır.

Düşünme

Konuşma

Tat alma

Koku alma
İşitme

Görme

Dokunma

Hareket



Pe ter Rus sell ise, bu ger çe ği şu şe -

kil de açık la mış tır: 

Ne za man fi zik sel gö rü nüm ay -

rın tı la rı nı araş tır ma ya kalk sak,

hep eli miz boş dö nü yo ruz. Fi zik -

sel ile il gi li ola rak edin di ği miz

her fi kir yan lış çı kı yor. Mad de ci -

lik fik ri göz le ri mi zin önün de

bu har la şıp gi di yor. Ama mad de -

sel dün ya ya olan inan cı mız git gi de kök le şi yor – bi zim de ne yim le ri miz le

sü rek li ola rak tak vi ye olu yor – öy le ki, bun la rın fi zik sel bir te me li ol ma-

sı ge rek ti ği ne da ir zan nı mı za sı kı sı kı ya ya pı şı yo ruz. Dün ya'nın tüm ev -

re nin mer ke zin de ol du ğu zan nın dan hiç bir za man şüp he et me yen or ta -

çağ as tro nom la rı gi bi, dış dün ya nın fi zik sel bir kö ke ni ol du ğu zan nı mı zı

hiç bir za man sor gu la mı yo ruz. Ger çek ten de, bu nun ya nı tı nın doğ ru ca

bi ze ba kı yor ola bi le ce ği ni fark et ti ğim de ol duk ça şa şır dım. Bel ki de dı şa -

rı da ger çek ten de hiç bir şey yok. Ya ni, hiç bir "şey". Fi zik -

sel gö rü nüm di ye bir şey yok. Bel ki de her şe yin

sa de ce be yin sel bir gö rü nü mü var.46

Be yin üze ri ne ya pı lan ça lış ma lar, al gı la ya -

nın kim ol du ğu na da ir so ru la ra hiç bir za man ce -



vap ver me ye cek tir. Çün kü bi lim adam la rı nın be yin de ara dık la rı şey, as lın da

in sa nın fi zik sel be de nin den fark lı, ken di ben li ğin de var olan şey dir. 

Stan ford Üni ver si te si nö rop si ko lo ji pro fe sö rü Karl Prib ram bi lim ve fel -

se fe dün ya sın da, al gı yı his se de nin kim ol du ğu ile il gi li bu önem li ara yı şa şöy -

le dik kat çek miş tir:

Yu nan lı lar dan be ri, fi lo zof lar "ma ki ne nin için de ki ha ya let", "kü çük in sa -

nın için de ki kü çük in san", vb. üze ri ne dü şü nüp dur muş lar dı. "Ben" – ya -

ni bey ni kul la nan var lık- ne re de dir? Asıl bil me yi ger çek leş ti ren kim? As -

si si li Aziz Fran cis'in de söy le miş ol du ğu gi bi: "Ara dı ğı mız şey ba ka nın

ne ol du ğu dur."47

Şu ur, yal nız ca Al lah'ın in sa na ver di ği ru hun sa hip ol du ğu bir özel lik tir. İn -
san sa hip ol du ğu ruh ile dü şü nüp al gı la yan, ka rar alıp yo rum ya pa bi len bir var -
lık ha li ne ge lir. Sa hip ol du ğu bi linç ve akıl, bu ru hun in sa na ka zan dır dı ğı özel -
lik ler dir. Al lah aye tin de şöy le bu yu rur:

Böy le ce sa na em ri miz den bir ruh vah yet tik. Sen, ki tap ne dir, iman ne dir bil -

mi yor dun. An cak Biz onu bir nur kıl dık; onun la kul la rı mız dan di le dik le ri -

mi zi hi da ye te er di ri riz. Şüp he siz sen, dos doğ ru olan bir

yo la yö nel tip-ile ti yor sun. (Şu ra Su re si, 52) 

Bu ko nu iler le yen bö lüm ler de de -

tay lı ola rak açık la na cak tır. 
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Beyindeki görüntü merkezi deni-

len yer kapkaranlık, ışığın asla

ulaşmadığı, belki de hiç karşılaş-

madığınız kadar karanlık bir yer-

dir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta

ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı sey-

redersiniz.



Bey nin İçin de ki Man za ra yı Sey re den Kim?

Bir ci sim den ge len ışık, re ti na üze ri ne dü şer ve da ha son ra iş lem gör me-

si için be yin de otuz ka dar fark lı gör me mer ke zi ne ile ti lir. Göz mer ce ğin den

ge çen ışık, gö zün ar ka ta ra fın da ki ağ ta ba ka nın üze ri ne baş aşa ğı ve iki bo yut -

lu bir gö rün tü bı ra kır. Ağ ta ba ka da ki çu buk ve ko ni hüc re ler, ba zı kim ya sal

iş lem ler den son ra bu gö rün tü yü elek trik sel akı ma dö nüş tü rür. Bu elek trik sel

akım lar, göz si nir le ri ara cı lı ğı ile bey nin ar ka kıs mın da yer alan gör me mer ke -

zi ne gö tü rü lür. Be yin ise bu ge len sin ya li an lam lı ve üç bo yut lu gö rün tü ler

ha li ne ge ti rir. Cra ig Ha mil ton'un be lirt ti ği gi bi, "bu şim di ye dek hiç kim se nin

tat min edi ci bir çö zü me ulaş tı ra ma dı ğı bir prob lem dir. Fa kat yi ne de bi zim

an la ma mız ge re ken, göz le ri ni zin her bi ri res min fark lı bir kıs mı nı gö rür ve

bey ni niz ise bu nu bir bü tün ha li ne ge ti rir".48 Ya pı lan bu ta nım lar, ol duk ça ge -

nel an lam da gö zün na sıl gör dü ğü nü ta rif et mek te dir. Göz ler, bi ze dış dün ya -

da ki, as lı nı hiç bir za man bi le me ye ce ği miz bir gö rün tü nün olu şum saf ha la rı -

nın ilk aşa ma sı nı tem sil eder ler. Dı şa rı da var olan dün ya, göz den ge çen ışık

sa ye sin de, elek trik sin yal le ri yo luy la, içi miz de, bey ni mi zin ol duk ça kü çük bir

nok ta sın da var olur. Ba şı mı zı kal dı rıp et ra fı mı za şöy le bir bak tı ğı mız da gör -

dü ğü müz gö rün tü uç suz bu cak sız da ol sa, as lın da bey ni mi zin için de ki bu kü -

çük nok ta da olu şur. Bu uç suz bu cak sız gö rün tü nün as lı nın, gör dü ğü müz gö -

rün tü ye ben ze yip ben ze me di ği ni ise hiç bir za man bi le me yiz. 

Bey nin için de, olup bi ten le ri iz le yen bir kü çük in san yok tur.
Be yin üze ri ne ya pı lan ça lış ma lar, al gı la ya nın kim ol du ğu so -
ru su na hiç bir za man ce vap ver me ye cek tir. Çün kü al gı la yan,
in sa nın fi zik sel ben li ğin den ba ğım sız olan "ruh"tur. 



Cam brid ge Üni ver si te si ma te ma tik ve teo rik fi zik bö lü mün den Pe ter

Rus sell, bu ger çe ği şu şe kil de özet ler: 

Bir ağa ca bak tı ğım da, doğ ru dan ağa cı gö rü yor mu şum gi bi ge lir. Ama bi -

lim, ta ma men fark lı bir şe yin ger çek leş ti ği ni söy le mek te dir. Göz den gi -

ren ışık re ti na da kim ya sal re ak si yon la rı te tik ler, bun lar bey ne gi den si nir

lif le ri bo yun ca ha re ket eden elek tro kim ya sal im puls lar mey da na ge ti rir -

ler. Be yin al dı ğı ve ri le ri ana liz eder ve son ra dı şa rı da var olan şe ye da ir

ken di gö rün tü sü nü mey da na ge ti rir. Da ha son ra ben, ağaç gö rün tü sü nü

gö rü rüm. Ama be nim asıl gör dü ğüm ağa cın ken di si de ğil dir, sa de ce zih -

nim de olu şan gö rün tü sü dür. Bu, tec rü be et ti ğim her şey için ge çer li dir.

Bil di ği miz, al gı la dı ğı mız ve ha yal et ti ği miz her şey, her renk, ses, duy gu,

her dü şün ce, her his zi hin de mey da na ge len bir şe kil dir. Bun la rın tü mü

zih nin ken di şe kil len dir me si dir.49

Tüm bun lar, bi zi önem li bir ger çe ğe gö tür mek te dir: Biz ha ya tı mız bo -

yun ca, dün ya yı bi zim dı şı mız da zan ne de riz. Oy sa dün ya, her şe yiy le bi zim

içi miz de dir. Biz ler, dı şı mız da zan net ti ği miz dün ya yı as lın da bey ni mi zin için -

de ki kü çü cük bir nok ta da gö rü rüz. 

Dı şa rı da ki dün ya nın as lı nı doğ ru dan gö re me di ği mi ze ve her şey be yin-

de olu şan bir al gı ol du ğu na gö re, aca ba gö ren ger çek ten "göz"mü dür? Biz ler,

ha ya tı mız bo yun ca tüm dış dün ya yı göz le ri miz le gör dü ğü mü zü zan ne de riz.

Oy sa gö zün gör me iş le vi ni ger çek leş tir me si için ya pı lan bi lim sel ta nım, gö re -
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Göz mer ce ğin den ge çen
ışık, gö zün ar ka ta ra fın -
da ki ağ ta ba ka nın üze ri -
ne baş aşa ğı ve iki bo yut -
lu bir gö rün tü bı ra kır. Ağ
ta ba ka da ki çu buk ve ko -
ni hüc re ler, bu gö rün tü -
yü elek trik sel akı ma dö -
nüş tü rür. Bu akım lar,
bey nin ar ka kıs mın da ki
gör me mer ke zi ne gö tü rü -
lür. Be yin ise, bu ge len
sin ya li an lam lı ve üç bo -
yut lu gö rün tü ler ha li ne
ge ti rir. 



nin göz ol ma dı ğı nı an lat mak ta dır. Göz ler ve göz le re ait olan mil yon lar ca si nir

hüc re si, sa de ce gör me ola yı nın ger çek leş me si için bey ne me saj ile ten kab lo

gö re vi ne sa hip tir ler. Re ti na, ken di üze ri ne dü şen ışık par ça cık la rı nı al gı lar ve

bun la rı elek trik sin ya li ne dö nüş tü re rek bey ne ile tir. Ya ni bu ra da söz ko nu su

olan; ha va dan ge len ışık dal ga la rı, yağ, pro te in ve su dan oluş muş re ti na ve

ile ti len elek trik sin yal le ri dir. Be yin de; bah çe de ko şu şan ço cuk lar, ma vi bu lut -

suz bir gök yü zü, de ni zi ya ra rak yü zen ge mi ler yok tur. Var olan şey, sa de ce

elek trik sin yal le ri dir. 

Pe ki bey ni miz de tüm bu al gı la rın oluş tu ğu, gö rün tü le rin can lan dı ğı, ses -

le rin du yul du ğu, ko ku la rın oluş tu ğu bir yer var mı dır? Bey ni dik kat li ce in ce -

le ye cek ol sak, bir bi riy le et ki le şim için de ki nö ron lar ve bun la rın ara sın da ki

kim ya sal ve elek trik sel bağ lan tı lar la kar şı la şı rız. Ama bey nin hiç bir ye rin de

renk le rin, şe kil le rin, ya zı la rın ve dış dün ya ya ait di ğer şey le rin gö rün tü le ri ni

bu la ma yız. Bey nin hiç bir ye rin de, yap rak la rı ha re ket eden ye şil bir ağaç, alış -

ve riş ya pan ka la ba lık, ev ler, ara ba lar, mo bil ya lar yok tur. Bey nin hiç bir ye rin -

de bi ze gü lüm se yen bir dos tu muz, an ne miz ve ya ba ba mız yok tur. Oku mak ta

ol du ğu nuz bu ki ta bın gö rün tü sü, bey nin hiç bir ye rin de bu lun ma mak ta dır.

Kı sa ca sı, et ra fı mız da gör dü ğü mü zü zan net ti ği miz dün ya, ne dı şa rı da ne de

be yin de dir. 

Gö rün tü nün be yin de ol du ğu nu id di a eden bi lim adam la rı nın şu so ru ya

ce vap ver me le ri ge rek mek te dir. Eğer be yin de bir gö rün tü mey da na ge li yor sa,

bu du rum da bu gö rün tü yü iz le yen kim dir? 

Ka li for ni ya Üni ver si te si, Psi ko lo ji Bö lü mü ve Nö ro bi lim Prog ra mı pro fe -

sö rü ve Be yin ve Al gı la ma Mer ke zi Baş ka nı Vi la ya nur S. Ra mac han dran,

Phan toms in the Bra in (Bey nin Al da nış la rı) isim li ki ta bın da bu du ru mu şu şe -

kil de açık la mış tır:

Elin de tut tu ğu bar dak ta ki içe ce ğe bak tı. "Göz kü re min içi ne bu bar da ğın
ters bir gö rün tü sü dü şü yor. Açık ve ko yu renk li gö rün tü le rin ha re ket le ri
re ti na mın üze rin de ki fo to re sep tör le ri ak tif leş ti ri yor ve şe kil ler, bir yol
bo yun ca –bu yol op tik si nir dir- tek tek pik sel ler ha lin de ak ta rı lı yor. Bey -
ni min için de ki ek ran da da gö rün tü le ni yor. Bu bar da ğı da ay nen bu şe kil -
de gör mü yor mu yum? El bet te, bey ni min tek rar gö rün tü yü çe vi rip dü -
zelt me si ge re ki yor."
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Onun fo to re sep tör ler ve op tik hu su sun da ki bil gi le ri et ki le yi ci ol sa da,

bey nin için de bir yer ler de gö rün tü le rin iz len di ği bir ek ran ol du ğu şek lin -

de ki açık la ma sın da cid di bir man tık ha ta sı var dır. Çün kü eğer iç nö ron -

la ra bağ lı bir ek ran da bar da ğın gö rün tü sü nü iz le ye bi li yor ol say dı nız,

bey ni ni zin için de bu nu gör me si için bir baş ka kü çük in sa na ih ti yaç du -

yar dı nız. Bu da prob le mi çöz me ye cek tir, çün kü bu kez onun ka fa sı nın

için de gö rün tü yü iz le ye bil me si için da ha da kü çük bir in sa na ih ti yaç du -

ya cak tı nız ve bu böy le ce son su za dek de vam ede cek ti. So nuç ola rak ise

id rak so ru su nun ger çek ce va bı nı bu la ma dan hiç bit me yen göz ler, gö rün -

tü ler ve kü çük in san lar ile ba şa çık ma nız ge re ke cek ti.50

Ra mac han dran'ın bu ra da de ğin mek te ol du ğu nok ta son de re ce önem li -

dir. Bey nin için de gö rün tü ol du ğu nu var say dı ğı mız da, bu gö rün tü yü bey nin

için de iz le yen bir ki şi nin var lı ğı ge re ke cek tir. Be yin le rin için de gö rün tü ler,

gö rün tü le ri iz le yen kü çük in san lar ve on la rın be yin le rin de ki gö rün tü yü iz le -

yen kü çük in san lar ke sin ti siz ola rak de vam ede cek tir. (De tay lı bil gi için bkz.

Ku le de ki Kü çük Adam, Ha run Yah ya, Araş tır ma Ya yın cı lık) Bey nin için de ki

gö rün tü yü iz le yen bir var lık ol ma dı ğı na gö re, bey nin için de ki gö rün tü id dia-

sı ger çek dı şı ve man tık sız dır. Bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık sız dır, ses siz dir.

Bey nin için de renk ler, bir bi rin den gü zel gö rün tü lü çi çek ler, sı cak lık his si ve -

ren man gal ate şi ve cı vıl cı vıl öten kuş lar yok tur. 

O hal de bey nin için de olu şan şey ne dir? Ra mac han dran, bu nun tek nik

açık la ma sı nı şu şe kil de ya par: 

... id rak ko nu su nu an la mak için ilk adım be yin de ki gö rün tü ler fik rin den

kur tul mak ve nes ne ler ile olay la rın dış dün ya da ki tem si li ta rif le ri üze rin -

de dü şün mek tir. Bu say fa da ya zı lı olan pa rag raf lar gi bi bir pa rag raf, tem -

si li ta rif ifa de si ni çok iyi açık la ya bi le cek bir ör nek tir. Eğer Çin'de ki ar ka -

da şı nı za da ire ni zin na sıl gö rün dü ğü nü an lat mak is te sey di niz, da ire ni zi

Çin'e nak let me niz ge rek me ye cek tir. Tek yap ma nız ge re ken da ire ni zi ta -

nım la yan bir mek tup yaz mak tır. Fa kat mek tu bu nuz da ki ke li me le ri ya da

pa rag raf la rı mey da na ge ti ren mü rek kep hiç bir şe kil de fi zik sel an lam da

oda nı za ben zer lik gös ter mez. Mek tup, si zin da ire ni zin tem si li bir ta ri fi -

dir. 
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Be yin de ki tem si li ta ri fin an la mı ne dir? El bet te mü rek kep dam la la rı de ğil,

fa kat si nir ile ti le ri nin di lin den söz edil mek te dir. İn san bey nin de gö rün -

tü le rin iş len me si için çok sa yı da alan bu lun mak ta dır, bun la rın her bi ri

gö rün tü den be lir li tür de bil gi le ri al mak ta uz man laş mış kar ma şık nö ron

ağın dan olu şur. Her bir nes ne, bu alan la rın içe ri sin de sa de ce o nes ne ye

ait bir di zi fa ali ye ti ha re ke te ge çi rir. Ör ne ğin bir ka le me, ki ta ba ya da bir

in san yü zü ne bak tı ğı nız da her du rum için fark lı bir si nir sel fa ali yet şek li

te tik le nir ve si zin ne ye bak tı ğı nız la il gi li da ha üst be yin mer kez le ri ni

"bil gi len di rir." Bu fa ali yet le rin bi çi mi, ay nen ka ğı dın üze rin de ki mü rek -

kep dam la la rı nın si zin oda nı zı tem sil ve ya sem bo li ze et me si gi bi, gör sel

nes ne le ri tem sil eder ya da sem bo li ze eder. Gör sel sü reç le ri an la ma ya ça -

lı şan biz bi lim adam la rı için he de fi miz bey nin bu sem bo lik ta rif le ri oluş -

tur mak için kul lan dı ğı şif re yi çöz mek tir, tıp kı bir şif re çö zü cü nün ya ban -

cı bir met ni de şif re et me ye ça lış ma sı gi bi...51

Fa kat tek ba şı na bu ha ri ta nın var lı ğı gör me yi açık la ya maz çün kü bey nin

için de ön ce den de be lirt ti ğim gi bi pri mer gör me kor tek si nin üze rin de

gös te ri len le ri iz le yen kü çük bir in san yok tur.52

70 Darwin'in Açmazı: Ruh

Be yin de bah çe de ko şu şan ço cuk lar,
ma vi bu lut suz gök yü zü, de ni zi ya ra rak
yü zen ge mi ler yok tur. Var olan şey, sa -
de ce elek trik sin yal le ri dir. 



Ric hard L. Gre gory ise, bu nu şu şe kil de ta -

nım lar: 

Göz le rin, be yin de, nes ne le rin al gı la rın dan

olu şan bir gö rün tü oluş tur duk la rı dü şün -

ce si nin ca zi be sin den ka çın mak önem li dir.

Be yin de gö rün tü fik ri, bü tün bun la rı gö re -

cek bir iç gö zün de bu lun ma sı nı be ra be rin -

de ge ti rir. Ama bu da, bu gö rün tü yü gö re -

bi le cek bir baş ka gö zün bu lun ma sı nı baş ka

gö rün tü ler için baş ka göz le ri vs. ge rek ti re -

cek tir. Bu ise hiç bir so nu ca ulaş ma dan son -

su za ka dar bu şe kil de de vam eder.53

Io wa Üni ver si te si Nö ro lo ji De part ma nı

pro fe sö rü ve baş ka nı An to ni o Da ma si o, "ol duk -

ça dü rüst bir şe kil de şu nu söy le ye bi li rim; bi lin -

cin ilk prob le mi, na sıl 'be yin de bir film' oluş tu -

ra bil di ği miz dir,"54 açık la ma sı nı ya par ken, bi lim adam la rı nın bu ko nu ile il gi-

li için de bu lun duk la rı aç ma zı açık ça iti raf et mek te dir. Açık tır ki, 21. yüz yıl bi -

li mi, "Gö ren kim?" so ru su nu ce vap sız bı rak mak ta dır. Bi lim adam la rı, bey nin

için de bir iz le yi ci nin ol du ğu var sa yı mı nı kuş ku suz terk et miş ler dir. Ama bu

du rum, be yin de olu şan gö rün tü kav ra mı nı bi lim adam la rı açı sın dan da ha bü -

yük bir prob lem ha li ne ge tir miş tir. Bey nin için de ki tek bir nok ta, bi ze, sa yı sız

de ta ya sa hip olan, mü kem mel net lik te ve ku sur suz ay rın tı lar ta şı yan bir dün -

ya sun mak ta dır. Hem de ke sin ti siz ola rak. Bu nun tek nik ve bi lim sel açık la ma -

sı bu dur. Pe ki aca ba olu şan "gö rün tü" ne re de dir? 

Ox ford Üni ver si te si'nden psi ko log ya zar Su san Black mo re, şu yo ru mu

ya par: 

Crick, "göz le ri mi zin önün de gör dü ğü müz dün ya nın can lı gö rün tü -

sü"nün bağ lan tı la rı nı bul mak is te di ği ni söy lü yor. Da ma si o ise bu nu

"bey nin için de ki si ne ma" ola rak ad lan dı rı yor. Ama eğer gör sel dün ya bü -

yük bir il lüz yon ise, bu du rum da bu ki şi ler ara dık la rı şe yi hiç bir za man
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bu la ma ya cak lar, çün kü ne bey nin için de ki si ne ma ne de can lı gö rün tü

be yin de bu lun ma mak ta dır. Bun lar da il lüz yo nun bir par ça sı dır.55

Su san Black mo re'a gö re mu ha tap ol du ğu muz her şey, yal nız ca bir il lüz -

yon dur. As lın da il lüz yon ta nı mı bu ra da or ta ya çı kan du ru mu tam ola rak

açık la ya ma mak ta dır. İl lüz yon, zih ni miz de mey da na ge len olay la rı fi zik sel

ger çek ler le kar şı laş tır dı ğı mız da or ta ya çı kan bir du rum dur. An cak bu ra da in -

san, dı şa rı da ki dün ya ile ya ni kar şı laş tır ma ya pa bi le ce ği bir fi zik sel ger çek lik -

le mu ha tap de ğil dir. Bun la rın tü mü, zih nin üret ti ği şey ler dir ve zi hin, dı şa rı -

da ki ger çek li ği hiç bir za man gö re me mek te, du ya ma mak ta, his se de me mek te -

dir. Bun lar yal nız ca bi ze ait ger çek ler dir. Bu du rum da bu ra da ger çek le şen du -

ru mu il lüz yon de ğil, da ha çok ha yal ola rak ta nım la mak da ha doğ ru ola cak tır. 
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Sa hip ol du ğu muz dün ya, sa de ce bi zim al gı la rı mız da olu şur. Bu dün ya yı

bi zim gör dü ğü müz gi bi gö ren, bi ze ait al gı la rı his se dip al gı la yan, bi zim dün -

ya mı za şa hit olan hiç kim se yok tur. Gör dük le ri miz, bey ni mi zin de bir par ça-

sı de ğil dir. Be yin de sa hip ol du ğu muz bu ha ya li gö rün tü ye ait tir. Bi zim al gı -

la rı mız; bi ze sey ret ti ri len, bi zim için var edil miş bir dün ya yı oluş tu rur lar. Dı -

şa rı da ger çek, mad de sel bir dün ya var dır ama in san bu na hiç bir za man ula şa -

ma mak ta dır. Ku an tum fi zi ği nin ka şif le rin den Er win Shrö din ger'in be lirt ti ği

gi bi, "her ki şi nin dün ya gö rün tü sü, ken di zih ni nin oluş tur du ğu kav ram dır ve

dai ma öy le ka la cak tır. Bu dün ya gö rün tü sü nün, baş ka bir var lı ğa sa hip ol du -

ğu hiç bir za man ka nıt la na maz".56

Gö zü mü zün önün de zan net ti ği miz bir nes ne ye, ör ne ğin bir ki ta ba ba ka -

rak edin di ği miz de ne yi mi, onu sa de ce dü şü ne rek de edi ne bil me miz bu ger çe -

ğin önem li de lil le rin den dir. Bey nin için de, ger çek te var ol ma yan bir var lı ğın

gö rün tü sü nü el de et mek te yiz. Was hing ton Üni ver si te si'nden psi ko log Mic ha -

el Pos ner ve nö ro log Mar cus Ra ich le, bey nin bu ola ğa nüs tü me ka niz ma sı için

şu söz le ri söy le mek te dir ler: 

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

dol dur mak ta dır; göz le ri ni zi ka pa tın ve o man za ra yı dü şü nün. Bu şe kil de

o man za ra nın bir gö rün tü sü nü ça ğı ra bi lir si niz, ke sin lik le si zin göz le ri -

niz le gör dü ğü nüz man za ra ka dar can lı, ke sin ti siz ya da ek sik siz de ğil dir.

Fa kat ha la man za ra nın te mel özel lik le ri ne sa hip olan ni te lik te dir. Her iki

du rum da da man za ra nın bir gö rün tü sü zi hin de oluş mak ta dır. Ger çek

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

edi le bil me si ba kı mın dan "al gı" ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Al gı re ti na ya

çar pan ve da ha son ra be yin de iş lem den ge çi ri le cek olan sin yal le ri gön de -

ren ışı ğın ürü nü ola rak oluş mak ta dır. Fa kat bu sin yal le ri gön der mek

için hiç bir ışık re ti na ya çarp ma dı ğın da bir gö rün tü yü na sıl oluş tu ra -

bil mek te yiz?57

Bir nes ne yi, bu nes ne nin as lı yok ken zih ni miz de var eden şey, as lı nın var

ol du ğu nu zan net ti ği miz de onu zih ni miz de var eden me ka niz ma ile ay nı dır.

Do la yı sıy la, dış dün ya ola rak gör dü ğü müz gö rün tü le rin var lı ğı, yal nız ca bir

ya nıl sa ma, bir ha yal dir. Gör dü ğü müz her şey, kar şı mız da ki renk li dün ya,
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dost la rı mız, çev re miz de ki in san lar, hat ta ken di be de ni miz bu ha ya lin bir par -

ça sı dır. Tüm bun la rın kay na ğı san dı ğı mız şey, ya ni dış dün ya nın as lı, biz ler

için dai ma bir bi lin mez ola rak ka la cak tır. 

Bu göl ge dün ya; ça lış tı ğı mız iş ye ri ni, evi mi zi, çev re miz de ki in san la rı,

ara ba mı zı, ye di ği miz ye me ği, sey ret ti ği miz fil mi, kı sa ca sı ya şan tı mız da ki her

şe yi kap sar. Evi mi ze gir di ği miz de, ger çek evi miz den içe ri gir di ği mi ze da ir bir

his du ya rız. Oy sa ger çek evi mi zin, ona tı pa tıp ben ze yen, hat ta gö rün tü ol du -

ğu na da hi ih ti mal ver me di ği miz bir kop ya sı nı zih ni miz de iz le riz. Evin için de

kar şı laş tı ğı mız her ke sin gö rün tü sü nü yi ne zih ni miz de sey re de riz. Bü tün ha -

ya tı mız, bey ni mi zin için de ki kü çük bir me kan da ge çer. 

Bu ko nu üze rin de araş tır ma ya pan nö ro log ve psi ko log la rın bir ço ğu, bu -

ra ya ka dar ki so nu ca ra hat ça ula şır lar. Ama "al gı la ya nın kim" ol du ğu so ru su -

nun ce va bı nı ver mek ten ge nel lik le uzak du rur lar. Be yin de kü çük in san lar

arar, tüm bun la rı al gı la yan bir mad de sel var lı ğı bul ma ya ça lı şır lar. Bu nu ki -

tap lar, ma ka le ler, kon fe rans lar bo yun ca tar tı şır, ko nu yu çö ze me miş di ğer bi -

lim adam la rı nı ör nek gös te rir ve işin için den çı ka ma dık la rı nı id di a eder ler.

Oy sa tüm tek nik ve bi lim sel ger çek le rin açık ça gös ter di ği so nuç, bü tün bun -

la rı al gı la yan, gö ren ve his se de nin, in sa nın sa hip ol du ğu ruh

ol du ğu dur. Bi lim adam la rı nın be yin de ara dık la rı

şey, ya ni "gö ren var lık" ruh tur. Bi zim "dış dün ya"

ola rak ka bul et ti ği miz ya şa ma ait her şey, bu ru ha

iz let ti ri len gö rün tü ler den iba ret tir. Bu ger çek, ba -

zı bi lim adam la rı nın yü ce li ği ne inan dık la rı ma ter -

ya liz mi or ta dan kal dır mak ta dır. Her şe yin mad -
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mu ha tap ol du ğu muz dan hiç bir za man şüp he
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de sel var lık lar dan

iba ret ol du ğu nu id -

di a eden ma ter ya list -

ler için ru hun var lı ğı,
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İn sa na sa hip ol -

du ğu ru hu ve ren

Al lah'tır. Bu ru ha

işit ti ren, iz let ti ren,

his set ti ren Al lah'tır.

Mü kem mel net lik te,

ku sur suz de tay lı ve

ola ğa nüs tü can lı lık ta

bir dün ya yı biz ler

için yal nız ca ha yal

ola rak ya ra tan, ru ha

tüm bun la rı ya şı yor muş his si ve ren, her şe yi yok tan var eden Yü ce Al lah'tır.

Al lah, ayet le rin de bu ger çe ği in san la ra ha ber ver miş tir: 

İş te gay bı da, mü şa he de edi le bi le ni de bi len, üs tün ve güç lü olan, esir ge yen

O'dur.

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 (sü la le'den), bas ba ya ğı bir su dan yap mış tır.

Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona Ru hun dan üf le di. Si zin için de

ku lak, göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az şük re di yor su nuz? (Sec de Su re si, 6-9)
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Ses ler Yal nız ca Bey ni miz de Var dır 

Duy ma iş le mi nin sis te mi, gör me ile ay nı dır. Ses ola rak bi ze ula şan bil gi -

ler, tıp kı gö rün tü de ol du ğu gi bi yal nız ca elek trik sin yal le ri dir. Dış ku lak, çev -

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

ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır. İç ku lak ise, bu tit re şim le ri

se sin yo ğun lu ğu na ve sık lı ğı na gö re elek trik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne

gön de rir. Be yin de bu me saj lar, söz ko nu su sin yal le rin iş le me ko nu lup yo rum -

lan dı ğı duy ma mer ke zi ne ile ti lir. Böy le ce duy ma iş le mi ger çek le şir. 

An cak bu ra da dik kat edil me si ge re ken önem li bir nok ta var dır: Tıp kı gö -

rün tü ler gi bi, ses ler de bey ni mi zin dı şın da bir yer ler de de ğil dir. Özel lik le in -

san bi lin ci ko nu sun da ki ça lış ma la rı ile ta nı nan Cam brid ge Üni ver si te si ma te -

ma tik ve teo rik fi zik bö lü mün den Pe ter Rus sell bu du ru mu şu şe kil de açık lar: 

Pis ko pos Ber ke ley bi zim al gı la rı mız dı şın da hiç bir şe yin ol ma dı ğı nı sa -

vu nur ken, bu nu, eğer onu du ya cak hiç kim se yok sa, dev ri len bir ağaç ses

çı ka rır mı tar tış ma sı ta kip et ti. O dö nem ler de se sin ha va da na sıl ile til di -

ği ne ve ya ku la ğın ya da bey nin na sıl iş lev gös ter di ği ne da ir hiç bir şey bi -

lin mi yor du. Gü nü müz de bu ra da dev re ye gi ren iş lem ler hak kın da çok

daha fazla şey biliyoruz ve bunun cevabı açıkça "hayır"dır. Fiziksel ger-

çek lik te hiç bir ses yok tur, yal nız ca ha va da ba sınç dal ga la rı var dır. Ses

yal nız ca, bir al gı la yı cı nın onu tec rü be et me si ile var olur –bu al gı la yı cı ya
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Dı şa rı dan ge len ses ler, dış ve or ta ku lak ta ra fın dan iç ku la ğa doğ ru iler le yen sı vı dal -
ga la ra dö nüş tü rü lür. Bu dal ga lar, bir di zi iş lem den son ra elek trik sin yal le ri ha lin de
bey ne ile ti lir ve bey ni miz de ses ola rak al gı la nır. Do la yı sıy la dı şa rı da ki ses, bi zim için
yal nız ca onu al gı la dı ğı mız sü re ce var dır. Duy du ğu muz her şey, bey ni mi zin için de ki
bu elek trik sin yal le ri nin bir ürü nü dür. 

Ses dal ga la rı

Tek bir no ta dan

ge len komp leks

ses dal ga sı 

Üzen gi

Kok le a

Kok lea nın ya yı lan 

gö rün tü sü

Zar da ki ha re ke tin gö re ce li

ge niş li ği
Ana zar

Tüy hüc re le ri

Fark lı fre kans la ra ayar lan mış fark lı nö ron -

lar da son la nan işit me si nir lif le ri

İşit me

kor tek si

İşit me 

kor tek si

Ya tay ke sit 

düz le mi

Ta la mus

BBe yin sa pıBe yin cik

Mo tor 

kor teks

Kok lea nın ke si ti
İşit me 

si ni ri 

lif le ri
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in san dır, ya bir ge yik ve ya bir kuş ya da bir ka rın ca.58 (vur gu ori ji na li ne

ait tir.) 

Dı şa rı da ki ses, bi zim için, an cak biz onu al gı la dı ğı mız sü re ce var dır. An -

cak, bu ra da be lir til me si ge re ken önem li bir nok ta da ha var dır: Tıp kı gö rün tü -

ler gi bi ses ler de bey ni mi zin için de de ğil dir ler. Be yin de var olan şey, yi ne sa -

de ce elek trik sin yal le ri dir. "Ger çek" ola rak al gı la dı ğı mız her tür lü ses, bey ni -

mi zin için de ki bu elek trik sin yal le ri nin bir ürü nü dür. Bir dos tu muz la soh bet

eder ken, onun üç bo yut lu gö rün tü sü nü bey ni miz de mü kem mel şe kil de al gı -

lar; on dan ge len se si de, söz ko nu su de rin lik his si ni onay lar şe kil de du ya rız.

Dos tu muz uzak ta ise, se sin uzak tan gel di ğin den emin olu ruz. Oy sa bu ses, ne

uzak ta ne de ya kın da dır. Yal nız ca elek trik sin ya li ola rak var dır. 
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Bir baş ka de yiş le bu ses, bey ni mi zin için de de de ğil dir. Bey ni mi zin için -

de de rin bir ses siz lik ha kim dir. Ne ka dar ka la ba lık ve gü rül tü lü bir or ta mın

için de olur sak ola lım, bey ni mi zin için de hiç ses yok tur. Elek trik sin yal le ri nin

ilet ti ği uya rı lar, bi ze dı şa rı da ka la ba lık ve gü rül tü lü bir dün ya nın var ol du ğu

bil gi si ni ve rir. Oy sa ne dı şa rı da ki bu ka la ba lık ve gü rül tü lü dün ya ya ula şa bi -

lir, ne de on la rı bey ni mi zin için de oluş tu ra bi li riz. Ses, bi zim al gı la dı ğı mız bir

şey dir. 

Pe ter Rus sell, bu ger çe ği şu şe kil de açık la mak ta dır: 

Bir ke ma nın mü zi ği ni du yu yo rum, ama duy du ğum ses zih nim de or ta ya

çı kan bir ni te lik. Bu nun gi bi bir ses dış dün ya da yok tur, sa de ce tit re şen

ha va mo le kül le ri var dır."59 

Do la yı sıy la ses le ri işi tir ken de, gö rün tü ile il gi li ola rak ya şa dı ğı mız ay nı

ya nıl gı ya dü şe riz. Ses le rin dış dün ya dan gel di ği ni zan ne de riz. Oy sa bi zim al -

gı la dı ğı mız ses ler, bi zim için mey da na ge ti ril miş göl ge dün ya nın bir par ça sı -

dır. Tıp kı bu dün ya ya ait gö rün tü ler, tat lar, ko ku lar ve his ler gi bi, ses ler de bi -

ze ait bu al gı dün ya sı nın bir kıs mı nı oluş tu rur. Dış dün ya da var ol -

du ğu nu dü şün dü ğü müz ka la ba lık or ta mın gü rül tü sü, bi ze ses -

le nen ar ka da şı mı zın se si ve din le di ği miz mü zik, yal nız ca

bi ze ait bu al gı dün ya sın da olu şur. Tüm bun la rın dı -

şa rı da ki ger çek lik ile mu ta bık olup ol ma dı ğı nı

bil me mi ze im kan yok tur. Çün kü bey -

ni mi zin dı şı na çı ka rak asıl dün ya -

ya ulaş ma mız hiç bir za man müm -

kün de ğil dir. 
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Ko ku lar ve Lez zet ler de Yal nız ca

Bey ni miz de Mey da na Ge lir

Pi şen gü zel bir ye me ğin ko ku su nun, ger çek ten ye mek ten gel di ği ni zan -

ne de riz. Ye mek pi şer ken, baş ka la rı nın da bi zim le ay nı ko ku yu al gı la dı ğı nı

dü şü nür ve or tak bir his si pay laş tı ğı mı za ina nı rız. Ama bu yal nız ca bir zan -

dır. Bi ze ula şan şey, ko ku mo le kül le ri nin elek trik sin ya li ne dö nüş tü rü lüp

bey ni mi ze ulaş mış ha li dir. Bir baş ka de yiş le, "ko ku" de di ği miz şey de tıp kı

gör me ve duy ma gi bi, elek trik sin yal le rin den olu şan bir al gı dır. Dı şa rı da ki

ko ku mo le kül le ri, hiç bir za man bey ni mi ze ulaş maz. 

Ün lü dü şü nür Ge or ge Ber ke ley, bu ger çe ği şu söz ler le açık la mış tır:

Ön ce renk le rin, ko ku la rın vb. ger çek te var ol du ğu sa nıl dı; ama da ha son -

ra, bu çe şit gö rüş ler red de dil di ve gö rül dü ki bun lar an cak du yum la rı mız

sa ye sin de var dır.60

Ko ku al gı sı, fi zik sel an lam da hiç bir ko ku mo le kü lü nün ger çek te var ol -

ma dı ğı rü ya lar sı ra sın da da en ger çek çi şe kil de his se di le bi len bir al gı dır. İn -

san lar rü ya lar da, gö rün tü yü son de re ce net ve mü kem mel şe kil de gör dük le ri,

se si en ku sur suz ha liy le duy duk la rı gi bi, ko ku yu da ay nı şek liy le al gı la ya bil -

mek te dir ler. Do la yı sıy la, bu ra dan yo la çı ka rak, ko ku nun al gı la na bil me si için

onun mad de sel var lı ğı nın şart ol ma dı ğı nı an la mak ko lay ola cak tır. 
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Ko ku yo lu

Ta la mus

İş lem mer ke zi

Tat al gı
kor tek si

İş lem mer ke zi

Ko ku al gı kor -
tek si

Omu ri lik Tat
to mur cu ğu

Dil

Ko ku
epi tel yu mun da ki
nö ron lar

Ko ku
so ğa nı

Si nir ler

Bu du rum, tat al ma al gı sı için de ge çer li dir. İn san di lin de ki tat al gı la yı cı

böl ge le rin gö re vi de, tıp kı di ğer du yu or gan la rın da ol du ğu gi bi, ge len uya rı-

yı elek trik sin ya li ne dö nüş tür mek tir. Do la yı sıy la biz ho şu mu za gi den bir pas -

ta yı ye di ği miz za man, onun hiç bir za man ger çek ta dı na ula şa ma yız. Onun

ger çek gö rün tü sü nü gör me di ği miz, ger çek ko ku su nu duy ma dı ğı mız gi bi,

ger çek lez ze ti ni de ala ma yız. Al dı ğı mız tad, bey ni mi ze elek trik sin ya li ola rak

ile ti len uya rı la rın mey da na ge tir di ği et ki dir. Bir baş ka de yiş le, ha ya tı mız bo -

yun ca sev di ği miz bir yi ye ce ğin, çi ko la ta nın, mey ve nin bi zim al gı dün ya mız -

da mey da na ge len şek li ile mu ha tap olu ruz. Beş du yu muz yo luy la bey ni miz -

de mey da na ge ti ri len al gı lar, biz le re bun la rın gü zel gö rü nüm lü, gü zel ko ku lu

ve lez zet li ol du ğu nu söy ler. Ama bu tü müy le bi ze ait bir bil gi dir. Bi zim zih -

ni miz de bi ze al gı lat tı rı lan ni te lik ler dir. Bu nun dı şın da, dış dün ya hak kın da

hiç bir fik ri miz yok tur. 
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Do kun ma His si Yal nız ca

Bey ne İle ti len Elek trik Sin yal le ri dir

Al gı la dı ğı mız dış dün ya, öy le si ne ger çek çi dir ki, al gı la rı mı zın oluş tur du -

ğu bir dün ya da ya şı yor ol ma mız bi lim sel bir ger çek ol ma sı na rağ men, in san -

la rın bü yük bir ço ğun lu ğu al gı nın mü kem mel li ğin den do la yı ya nı lır lar. İn -

san la rı ya nıl tan en bü yük et ki ler den bi ri ise, do kun ma his si ne sa hip ol ma la rı -

dır. İn san lar, gör dük le ri, kok la dık la rı ve ya tat tık la rı şey le rin ger çek li ğin den

şüp he du ya bi lir ler. Ama nes ne le re do ku na bil me al gı sı, dış dün ya nın ger çek

var lı ğı na ula şa bi li yor his si ve re rek on la rı ya nıl ta bi lir. Oy sa, do kun duk la rı şe -

yin bir elek trik sin ya li ola rak bey ne ile til di ği ger çe ği, bu ko nu da ki tüm ön

yar gı la rı or ta dan kal dır mak ta dır. Di ğer tüm al gı la rı mız gi bi, do kun ma his si

de be yin de olu şur. Bir şe yi his set me miz, an cak onun la il gi li bey ni miz de al dı -

ğı mız bil gi ye bağ lı dır. Bey ni miz al gı la maz sa, mad de ye do kun ma mı za rağ -

men, onu his set me miz müm kün de ğil dir. 

Pe ter Rus sell, bu du ru mu şu şe kil de açık lar: 

Mad de nin ka tı bir ma ter yal ol du ğu na da ir fik ri miz ise, tıp kı ye şil renk

gi bi, bi linç te mey da na ge len bir va sıf tır. Bu, "dı şa rı da ola nın" bir mo de li -

dir. Ama tıp kı di ğer mo del ler gi bi, dı şa rı da ger çek te olan dan ol duk ça

fark lı dır.61
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Pe ter Rus sell'ın vur gu la dı ğı ger çek lik kav ra mı, son de -

re ce doğ ru dur. Dı şa rı da ki mad de ye do ku nur ken onun la

iliş ki miz, yal nız ca eli mi zin elek tron la rı nın söz ko nu su

nes ne nin elek tron la rı nı it me sin den iba ret tir. Ya ni ger -

çek te ona do kun ma yız bi le. Dı şa rı da ki nes ne ile ara mız -

da hiç bir te mas yok tur. Bu na rağ men olu şan his, onun ni -

te li ği ni al gı lı yor muş iz le ni mi ve rir bi ze. Bir ağaç göv de si -

nin sert ol du ğu nu, pa mu ğun yu mu şak ol du ğu nu al gı la ya bi -
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Bir mad de ye do kun du ğu muz de edin di ği miz his, bi ze yal nız ca elek trik sin ya li ola rak ulaş mak ta dır.
Bir baş ka de yiş le, biz de olu şan mad de his si, yal nız ca elek trik sin yal le ri yo luy la mey da na gel mek -
te dir. Do la yı sıy la, dı şa rı da var olan mad de nin as lı na hiç bir za man do ku na ma yız. Biz de olu şan al gı -
dan yo la çı ka rak, fi zik sel ger çek lik te o nes ne nin ne ye ben ze di ği ni, dış dün ya nın na sıl bir yer ol du -
ğu nu bil me mi ze im kan yok tur.

Re sim de tek bir tu şa bas ma ey le mi
ile par ma ğı mız dan bey ne ka dar ger -
çek le şen iş lem ler gö rül mek te dir. 

De ri 

Me iss ner yu va sı

Ran vi ce no du

Schwann
hüc re si 

Mye lin kı lı fı

Ak son

Si nir hüc re le ri -
nin yö nü

Si nir 
in puls la rı nın
yö nü

Du yu

kor tek si

BE YİN

Ta la mus 

Yol la rın ke siş me
nok ta sı

Omu ri lik

Si nir im puls la rı -
nın yö nü. 

Omu ri li ğin
ke si ti 

Omu ri lik yum ru su

Hüc re çe kir de ği 



li riz. İki si ni fark lı ni te lik ler de al gı la rız ama as lın da mo le kü ler dü zey de ger -

çek le şen iş lem, elek tron la rın bir bir le ri ni it me sin den iba ret tir. Do kun du ğu -

muz mad de den ge len sert lik his si, bir ke di nin tüy le rin den ve ya bir du va rın

pü rüz lü yü ze yin den edin di ği miz his, bi ze yal nız ca elek trik sin ya li ola rak

ulaş mak ta dır. Bir baş ka de yiş le, fi zik sel ola rak ger çek le şen de ne yi mi miz, biz -

de olu şan his ile tü müy le fark lı dır. Do la yı sıy la, dı şa rı da var olan mad de nin

hiç bir za man as lı na do ku na ma yız. Bi ze ula şan, dış dün ya ya da ir bir al gı dır ve

bu al gı la ra da ya na rak dış dün ya nın na sıl bir yer ol du ğu nu bil me mi ze im kan

yok tur. 

Pen sil van ya Üni ver si te Has ta ne si nük le er tıp bö lü mün de yar dım cı do -

çent dok tor An drew B. New berg ko nuy la il gi li ola rak şun la rı be lir tir: 

Geç miş te şöy le di yen ba zı fi lo zof lar var dı: "Bak, eğer bir ka ya ya tek me

atar sam ayak par ma ğım acır, bu ger çek tir. Bu nu his se de rim. Ger çek ol -

du ğu nu his se de rim. Bu can lı dır. Bu na ger çek lik de nir." Fa kat as lın da bu

ha la bir de ne yim dir ve bu ha la ki şi nin ger çek lik al gı sı dır.62

Ör ne ğin sı cak bir mad de ye do kun du ğu muz da, onun his si ni bey ne ilet -

mek le gö rev li olan si nir ler dev re den çı ka rıl sa, yan mak ta olan eli mi zi his set -

me miz müm kün de ğil dir. Sı cak tan yan ma, onu his set me ve bun dan do la yı acı

duy ma his si, yal nız ca bey nin yo ru mu dur. Ben zer şe kil de dı şa rı da bir uya rı cı

ol ma ma sı na rağ men, sırf elek trik sin yal le ri nin ya pay üre ti mi so nu cun da da

al gı his si olu şa bi lir. Dı şa rı da ya nan bir ateş ol ma ma sı na kar şın, eli mi zin yan -

dı ğı nı his se de bi li riz. Bu du rum, bu ra da ki yan ma his si nin yal nız ca bi zim al gı

dün ya mız da mey da na gel di ği nin bir di ğer de li li dir. Üze rin de dik kat le dü şü -

nül me si ge re ken bu önem li ger çe ği 20. yüz yı lın ün lü dü şü nü rü Ber trand Rus -

sell şöy le ifa de et miş tir:

…Par mak la rı mız la ma sa ya bas tı ğı mız za man ki do kun ma du yu su na ge -

lin ce, bu, par mak uç la rın da ki elek tron ve pro ton lar üze rin de bir elek trik

et ki si dir. Mo dern fi zi ğe gö re, ma sa da ki elek tron ve pro ton la rın ya kın lı -

ğın dan oluş muş tur. Eğer par mak uç la rı mız da ki ay nı et ki, bir baş ka yol la

or ta ya çık mış ol say dı, hiç ma sa ol ma ma sı na rağ men ay nı şe yi his se de -

cek tik.63
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Mad de nin te mel ni te li ği, ya ni sert lik, bi zim al gı dün ya mız için, bi lim sel

an lam da or ta dan kalk mış bu lun mak ta dır. Bir şe yi gö rü yor ol ma mız onun ger -

çek fi zik sel gö rü nü mü ne da ir bir de lil ve ipu cu ver me di ği gi bi, bir şe ye do -

kun ma mız da, onun sert li ği ne da ir hiç bir de lil ve ipu cu ver me mek te dir. Do -

kun du ğu muz şey, yal nız ca bey ni miz de olu şan var lık tır. Dı şa rı da ki ger çek ni -

te li ği ni ve gö rün tü sü nü bi le me ye ce ği miz bir ha yal dir. Bi lim ya za rı J. R. Min -

kel, New Sci en tist der gi sin de ki bir ya zı sın da bu ger çe ği şu şe kil de açık lar: 

Şu an bir der gi tu tu yor su nuz, bu nu ka tı bir mad de ola rak al gı lı yor su nuz

ve siz bu nun ev ren de ba ğım sız bir şe kil de var ol du ğu nu gö rü yor su nuz.

Et ra fı nız da ki ob je ler de ay nı şe kil de, bel ki bir fin can kah ve ya da bir bil -

gi sa yar, hep si dı şa rı da ger çek miş gi bi gö rü nü yor. Ama hep si yal nız ca bir

ha yal.64

Sı cak bir mad de ye do kun du ğu nuz da, o sı cak lık
his si ni bey ne ilet mek le gö rev li olan si nir ler dev re -
den çı ka rıl sa, yan mak ta olan eli ni zi his set me niz
müm kün ol maz. Çün kü yan ma his si, yal nız ca bi -
zim al gı dün ya mız da mey da na ge len bir his tir.

de ri

du yu si ni ri

du yu ala nı

be yin

ta la mus

omu ri lik

mo tor si nir
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Me sa fe de bir Al gı dır, Yal nız ca Bey ni miz de Olu şur 

Kar şı mız da ki bir in sa nın uzak bir yer den yak laş mak ta ol du ğu nu he men

an la rız. Gö rün tü sü, se si ve bü yük lü ğü bu lun du ğu or ta ma gö re de ği şik lik gös -

te rir. Bu et ken le re gö re bir de ğer len dir me ya par ve ki şiy le ara mız da na sıl bir

me sa fe ol du ğu nu ta yin ede riz. Ama ger çek te kar şı mız da ki ki şi ile ara mız da

her han gi bir uzak lık yok tur. Onu uzak ta bir yer ler de gör dü ğü müz inan cı, yal -

nız ca bey ni miz de yap tı ğı mız bir kı yas ne de niy le dir. Bir baş ka de yiş le, uzak lık

his si yal nız ca bir al gı dır.

Dış dün ya adı nı ver di ği miz gö rün tü o ka dar inan dı rı cı ve o ka dar et ki le -

yi ci dir ki, in sa nın, bun la rın tü mü nün bi rer al gı dan iba ret ol du ğu na inan ma sı

için de rin le me si ne dik kat ve re rek dü şün me si ge rek mek te dir. Gö rün tü yü bu

ka dar inan dı rı cı ve et ki le yi ci ya pan şey ler ise me sa fe, de rin lik, renk, göl ge, ışık

gi bi un sur lar dır. Bu mal ze me ler o ka dar ku sur suz ca kul la nıl mış tır ki, bey ni -

miz de üç bo yut lu, renk li ve can lı bir gö rün tü ha li ne ge lir ler. Son suz sa yı da ki
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Uzak tan gel di ği ni san dı ğı mız bir in san la bi zim ara -
mız da, as lın da her han gi bir me sa fe yok tur. Al gı la dı -
ğı mız me sa fe his si, yal nız ca bey nin yo ru mu dur. Uf -
ka doğ ru uza yıp git ti ği ni zan net ti ği miz bir tü nel ile
ger çek te ay nı yer de yiz dir. Her şey, bey ni mi zin için -
de ki bir nok ta da yal nız ca bi ze sey ret ti ril mek te dir. 



ay rın tı bu gö rün tü ye ek le nin ce, or ta ya, hiç far kı na var ma dan bü tün bir ömür

bo yun ca as lı zan ne de rek için de ya şa dı ğı mız ama ger çek te sa de ce zih ni miz de

mu ha tap ol du ğu muz ve as lı nın sa de ce bir kop ya sı olan bir dün ya çı kar.  

Me sa fe de di ği miz al gı, bir çe şit üç bo yut lu gör me şek li dir. Gö rün tü ler de

me sa fe ve de rin lik his si ni uyan dı ran şey ler ise pers pek tif, göl ge ve ha re ket

de di ği miz un sur lar dır. Op tik bi li min de me kan (spa ce) al gı sı de ni len bu al gı

şek li, çok kar ma şık sis tem ler le sağ la nır. Bu sis te mi en ba sit şek liy le şöy le an -

la ta bi li riz: Gö zü mü ze ge len gö rün tü sa de ce iki bo yut lu dur. Ya ni yük sek lik ve

ge niş lik öl çü le ri ne sa hip tir. Göz mer ce ği ne ge len gö rün tü le rin bo yut la rı ve iki

gö zün ay nı an da iki fark lı gö rün tü gör me si de rin lik ve me sa fe his si ni oluş tu -

rur. Bi zim her bir gö zü mü ze dü şen gö rün tü, di ğer gö ze ge len gö rün tü den açı,

ışık gi bi un sur lar açı sın dan fark lı dır. Be yin bu iki fark lı gö rün tü yü tek bir re -

sim ha li ne ge ti re rek de rin lik ve me sa fe his si ni oluş tu rur.
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Uzak lık, bi zim için yal nız ca bir his ola rak ya ra tı lır. Bi raz ön ce de be lirt -

ti ği miz gi bi uzak tan gel di ği ni san dı ğı mız bir in san la bi zim ara mız da as lın da

her han gi bir me sa fe yok tur. Kar şı mız da ki ki şi, bi zim bey ni mi zin için de tek

bir sa tıh üze rin de ya ra tıl mak ta dır. Al gı la dı ğı mız me sa fe his si ise, yal nız ca

bey nin yo ru mu dur. Kar şı mız da ki in sa nın biz den uzak ta ol du ğu na öy le si ne

mut lak bir inan cı mız var dır ki, ona se si mi zi du yur mak için yük sek ses le ba ğı -

rır, ona ye tiş mek için tüm gü cü müz le ko şa rız. Oy sa ulaş mak is te di ği miz in -

san, bi zim le ay nı yer de dir. Ko şa rak aş tı ğı mı zı zan net ti ği miz her san ti met re

ka re lik alan bi zim bey ni mi zin için de var olan gö rün tü nün par ça sı dır. As lın da

ne biz ha re ket ede riz, ne de kar şı mız da ki ki şi bi ze yak la şır ve ya biz den uzak -

la şır. Her şey, bey ni mi zin için de ki kü çü cük bir nok ta da bi ze yal nız ca sey ret -

ti ril mek te dir. 

Ör ne ğin gök yü zün de uçan bir uça ğın biz den ki lo met re ler ce uzak ta ol du -

ğu nu dü şü nü rüz. Oy sa o as lın da, bi zim ya nı ba şı mız da, bey ni mi zin için de dir.

Uça ğa bak tı ğı mız da uça ğın çı kar dı ğı ses dal ga sı nın ve o mad de nin yay dı ğı

ışık dal ga la rı nın, gö zü mü ze yan sı yan fre kans la rı ve bo yut la rı so nu cun da uça -

Gök yü zün de ki bir uça ğın biz den ki -
lo met re ler ce uzak ta ol du ğu nu dü şü -
nü rüz. Oy sa o as lın da, bi zim ya nı ba -
şı mız da, bey ni mi zin için de dir. Uçak
ile ara mız da, hiç bir me sa fe yok tur. 



ğın biz den bin ler ce ki lo met re uzak ta ol du ğu nu dü şü nü rüz. An cak be yin eğer

2 bi rim olan fre kans ve bo yu tu 1 bi rim ola rak al gı la say dı, du rum çok da ha

baş ka olur du. Bu du rum da, bin ler ce ki lo met re uzak ta ol du ğu na emin ol du ğu -

muz uça ğın, çok da ha fark lı bir me sa fe de ol du ğu na ik na olur ve bu nun ger -

çek li ğin den şüp he et mez dik. 

İn san, kar şı sın da ki de rin lik his si için de pek çok de tay gö rür. Bi raz ile ri -

sin de elin de tut tu ğu ki ta bı, onun da ha ile ri sin de te le viz yon, bi raz da ha uzak -

ta pen ce re, da ha ile ri ler de pen ce re den gö rü len uç suz bu cak sız or man ve en

uzak ta ise Gü neş'i gör mek te dir. El le ri, ba cak la rı, göv de si de bu gö rün tü nün

için de dir. Her bi ri nin be lir li bir pers pek ti fi, göz lem le di ği yer den bel li bir

uzak lı ğı var dır. Ya da baş ka bir de yiş le, o böy le al gı la mak ta dır. De rin lik his -

si, pers pek tif, göl ge ler ve gö rün tü nün için de gör dü ğü ken di be de ni, ger çek

bir dış dün ya gör dü ğü ko nu sun da ken di si ni ik na et mek te dir. Oy sa göz lem le -

di ği ken di be de ni de da hil ol mak üze re her şey, bey ni nin için de ki elek trik sin -

yal le ri nin bir et ki si dir. He men kar şı sın da du ran ki tap ile en uzak ta zan net ti-

ği Gü neş ara sın da bir me sa fe yok tur. Bun lar la ken di si ara sın da da bir me sa fe

yok tur. Göz lem le di ği her şey, bey nin de olu şan tek bir gö rün tü nün bi rer par -

ça sı dır. 
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Zi hin gü cü, her bi ri mi zin pay laş tı ğı bir şey dir. Ama zih ni miz -
de olup bi ten ler, zih nin mey da na ge tir di ği şe kil ler de ğiş -
mek te dir. Bu bi zim ki şi sel ger çek li ği miz dir, her bi ri mi zin bil -
di ği ve tec rü be et ti ği ger çek lik tir. Biz ler, is tis na sız ola rak bu
ki şi sel ger çek lik le fi zik sel ger çek li ği ka rış tı rı rız, "dı şa rı da ki"
dün ya ile doğ ru dan bağ lan tı ha lin de ol du ğu mu za ina nı rız.
Ama tec rü be et ti ği miz renk ler ve ses ler as lın da "dı şa rı da"
de ğil dir; bun la rın tü mü zi hin de ki şe kil ler dir, bi zim mey da na

ge tir di ği miz gö rün tü ler dir. Bu ger çek bi zi, bi linç ile
ger çek ara sın da ki iliş ki yi tek rar dü şün me ye

gö tür mek te dir. (Pe ter Rus sell, From Sci en -
ce to God "A physi cist's Jo ur ney in to the
Mystery of Cons ci ous ness", New World
Lib rary, 2002, s. 39) 



Kar şı mız da ki in sa nın biz den uzak -
ta ol du ğu na da ir öy le si ne mut lak
bir inan cı mız var dır ki, ona se si -
mi zi du yur mak için yük sek ses le
ba ğı rır, ona ko şa rak ye tiş me ye
ça lı şı rız. Oy sa ulaş mak is te di ği -
miz in san bi zim le ay nı yer de dir.
Ger çek te ne biz ha re ket ede riz, ne
de kar şı mız da ki in san bi ze doğ ru
yak la şır. Tüm gö rün tü, tüm me sa -
fe, bey ni mi zin için de bi zim için bi -
rer al gı ola rak ya ra tıl mak ta dır. 

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

tu va lin de ger çek çi bir de rin lik his si oluş tur ma ya ça lı şan res sam la rın kul lan -

dı ğı tek ni ğe çok ben zer. De rin lik his si ni oluş tu ran ba zı önem li un sur lar var -

dır. Bun lar; nes ne le rin üst üs te yer leş me si, pers pek tif, do ku de ği şi mi, bo yut,

yük sek lik ve ha re ket tir. Res sam la rın tab lo la rın da kul lan dık la rı yön tem, bey -

ni miz de mey da na ge len gö rün tü için de ge çer li dir. Bey ni miz de ki iki bo yut lu

bir me kan da de rin lik, ışık, göl ge ay nı me tod la mey da na ge lir. Bir gö rün tü de

ay rın tı lar, ya ni ışık, göl ge ve bo yut lar ne ka dar de tay lı ola rak iş le nir se, o gö -

rün tü o ka dar ger çek çi olur ve du yu la rı mı zı al da tır. Böy le ce biz üçün cü bo yut

olan de rin lik ve me sa fe var mış gi bi ha re ket ede riz. Hal bu ki gör dü ğü müz bü -

tün gö rün tü ler bir film ka re si gi bi tek bir sa tıh üze rin de bu lu nur. Bey ni miz -

de ki gör me mer ke zi son de re ce kü çük tür! Bü tün o uzak me sa fe ler, uzak ta ki

ev ler, gök te ki yıl dız lar, Ay, Gü neş, ha va da uçan uçak lar, kuş lar gi bi gö rün tü -

ler bu kü çük me ka na sığ dı rı lır. Ya ni si zin ba kıp bin ler ce ki lo met re yu ka rı da

de di ği niz bir uçak la, eli ni zi uza tıp tu ta bil di ği niz bar dak ara sın da tek nik an -

lam da bir me sa fe yok tur, tü mü bey ni niz de ki al gı mer ke zin de tek bir yü zey

üze rin de dir.
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Bu, müt hiş bir ya ra tı lış de li li, muh te şem bir sa nat, mü kem mel bir eser dir.

Al lah, her bir in sa nın zih nin de, bu mü kem mel gö rün tü yü ve de ta yı, her an,

ke sin ti siz ola rak var et mek te dir. İn sa nın, kar şı sın da ki üç bo yut lu, de rin lik li

gö rün tü nün var lı ğın dan şüp he ede bi le ce ği hiç bir ek sik lik bu lun ma mak ta dır.

Bi ze ait dün ya, san ki dı şa rı da ki as lı nın kop ya sı ola rak sü rek li ya ra tıl mak ta dır

ve bu dün ya ya ait her ay rın tı da, her sa nat ta, tüm bun la rın Sa hi bi'nin gü cü,

kud re ti ve ya rat ma sa na tı te cel li et mek te dir. Tüm alem le ri ya ra tan, bun la rın

tü mü nü her in san için ay rı ay rı var eden, tüm var lık la rın Sa hi bi ve Ha ki mi

olan Yü ce Al lah'tır. 

Al lah ayet le rin de şöy le bu yu rur: 

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)

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)
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Bi zim İçin "Ger çek" Ne dir?

"Ken di le ri ni gör dü ğü müz ve do kun du ğu muz için ve bi ze al gı la rı mı zı

ver dik le ri için nes ne le rin var lı ğı na ina nı rız. Oy sa al gı la rı mız sa de ce zih -

ni miz de var olan fi kir ler dir. Şu hal de al gı lar ara cı lı ğıy la ulaş tı ğı mız nes -

ne ler fi kir ler den baş ka bir şey de ğil dir ler ve bu fi kir ler, zih ni miz den baş -

ka yer de bu lun maz lar zo run lu ola rak… Bü tün bun lar ma dem ki sa de ce

zi hin de var olan şey ler dir, öy ley se ev re ni ve şey le ri zih nin dı şın da var -

lık lar ola rak ha yal et ti ği miz de, ya nıl ma la rın içi ne düş müş olu yo ruz de -

mek tir…"65 Ge or ge Ber ke ley

Her han gi bir var lı ğı gör me miz, onun se si ni duy ma mız ve ya ona do kun -

ma mız, dı şa rı da ki mad de sel dün ya nın ni te li ği hak kın da hiç bir bil gi ver me -

mek te dir. Bi zim için bir mad de yi mad de ya pan, onun fi zik sel var lı ğı na da ir

bi ze de lil ve ren şey, onu al gı lı yor olu şu muz dur. Ama as lın da bi zim al gı dün -

ya mız da, al gı nın ger çek leş ti ği mer kez olan bey nin için de ne gö rün tü, ne ses,

ne lez zet, ne de ko ku var dır. Bey nin içi zi fi ri ka ran lık tır, bey nin içi ses siz dir.

Bey nin için de ko ku yu al gı la yan, olu şan gö rün tü le ri iz le yen kü çük var lık lar

yok tur. Do la yı sıy la, bey nin için de gö rün tü le rin ve ses le rin oluş ma sı man tık -

sız dır, an lam sız dır ve bi lim sel ola rak im kan sız dır. An cak biz ler, bu zi fi ri ka -

ran lık ve ses siz me ka nın için de, hay ran lık uyan dı rı cı de re ce de mü kem mel,

renk li, ha re ket li ve net bir dün ya gö rü rüz. Bu öy le bir dün ya dır ki, yal nız ca

bey ni mi zin için de olu şan bir al gı dün ya sı ol ma sı na rağ men, ger çek li ği ol duk -

ça ik na edi ci dir. 

Be yin de, dün ya nın en mü kem mel ka me ra sın dan da ha ka li te li gö rün tü

sağ la yan, en ge liş miş üç bo yut lu si ne ma ve te le viz yon dan da ha net ve renk li

bir gö rün tü mey da na gel mek te dir. Be yin de, en ge liş miş mü zik sis te min den

da ha mü kem mel olan, da ha net ve çok bo yut lu, ger çe ğin den ayırt edi le me yen

ses ler mey da na gel mek te dir. Yi ne be yin de, par fü mün, gü lün ko ku su oluş -

mak ta; sı cak, so ğuk his si mü kem mel şe kil de mey da na gel mek te dir. Bu ku sur -

suz net lik te ki dün ya, Al lah'ın di le me si ile ke sin ti siz ola rak biz le re su nul mak -

ta dır. 
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Ka la ba lık bir pa zar ye rin de et ra fı na ba kan in san, et raf ta ko şuş tur mak ta

olan ço cuk la rı, alış ve riş ya pan bir bi rin den fark lı in san la rı, ren ga renk vit rin le -

ri, yi ye cek le ri, yol bo yun ca do la şıp du ran so kak ke di le ri ni, sı cak ha va yı, ci -

var da ki ka fe ter ya lar dan yük se len ye mek ko ku la rı nı ay nı an da al gı la yıp his se -

de bil mek te dir. Ki mi za man ya nın da ki ki şiy le soh be te dal mak ta, ya nın dan ge -

çen ta nı dı ğı ki şi le re se lam ver mek te, et raf ta ki çi çek le ri kok la mak ta dır. Ama

as lın da bu in san, sa de ce bey ni nin için de olu şan bir gö rün tü yü iz le mek te dir.

Et ra fın da gör dü ğü ka la ba lık, göz lem le di ği de tay lar, bur nu na ge len hoş ko ku -

lar, bey ni nin için de ki ha ya li ek ran da oluş mak ta dır. O ise, du yu la rı va sı ta sıy -

la ken di si ne iz let ti ri len gö rün tü yü sey ret mek te ve his set mek te dir. Bun la rın

tü mü, bu ki şi nin ya şan tı sı dır ama as lın da her bi ri onun bey nin de olu şan al gı -

lar bü tü nün den baş ka bir şey de ğil dir. 

Ger çek te için de bu lun du ğu or tam, ya ni bu dün ya nın as lı, ki şi nin ken di -

si ne his set ti ri len gi bi mi dir? Bu nu bi le me yiz. Ger çek ten et ra fın da ka la ba lık

in san la rın olup ol ma dı ğı ve ya çi çek le rin ko ku su nun bü tün or ta mı kap la yıp

kap la ma dı ğı ko nu suy la il gi li bir bil gi edin me miz müm kün de ğil dir. Bi -

ze gös te ri len, yal nız ca or ta mın al gı la dı ğı mız şek li dir. Bi zim için dış

dün ya, yal nız ca al gı la dı ğı mız dün ya dır. Or gan la rı mı zın bi ze ilet ti -

ği elek trik sin yal le ri or ta dan kalk tı ğın da, dı şa rı da bir dün ya ol ma -

sı na rağ men, bi zim dış dün ya mız da or ta dan kal ka cak tır. 
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Biz; bi ze ile ti len, ulaş tı rı lan ve gös te ri len ka da rı nı bi le bi li riz. O da zih ni -

mi zin için de olan bi ten le rin ta ma mı dır. 

Ge rard O'Bri en, dış dün ya ile al gı la dı ğı mız dün ya kav ra mı nı şu şe kil de

açık lar: 

Bi zim ya şa dı ğı mız dün ya nın, bir an lam da ka fa la rı mı zın için de oluş tu ru -

lan dün ya nın, ger çek te dün ya nın as lı olup ol ma dı ğı ile il gi li bir so ru ak -

la ge li yor. Çün kü eğer bir di zi teo ris ye nin be nim se di ği gi bi dün ya nın as -

lın da bey ni miz de oluş tu rul du ğu nu ka bul eder sek, bu du rum da bi zim

dün ya da tec rü be et tik le ri miz ile de ne yim le ri miz dı şın da ki ger çek dün ya

ara sın da ki ben zer lik ger çek bir so ru işa re ti ola rak kar şı mı za çı kı yor. Eğer

bi zim dün ya da ki de ne yim le ri miz ile dün ya nın ger çek te na sıl ol du ğu ara -

sın da bü yük uyuş maz lık lar ol du ğu nu dü şü nü yor sa nız, bu du rum da bi -

zim gör dü ğü müz dün ya nın ve de ne yim le ri mi zin bir ba kı ma ha yal ol du -

ğu dü şü nü le bi lir.66 (vur gu ori ji na li ne ait tir.)

Şu du rum da bi ze gö re ger çek ne dir? 

İn sa nın ger çek lik de di ği şey, bey ni nin ve his le ri nin dı şın da mad di ola rak

var olan bir ger çek dün ya ya işa ret eder. İn san, bu dün ya yı göz lem le se de göz -

lem le me se de bu nun var lı ğı na olan inan cı tam dır. Sa bah kalk tı ğın da ken di

oda sı nın için de ol du ğun dan emin dir. Bü ro su nu ve bü ro sun da ki bil gi sa ya rı -

nın tam ola rak bu lun duk la rı yer de ol duk la rı nı var sa yar, er te si sa bah tek rar

işe git ti ğin de bun la rı bu ra da bu la ca ğın dan da emin dir. Gü nün so nun da eve

git mek için yo la çık tı ğın da evi nin ora da ola ca ğı nı farz eder. Ar ka daş la rı nın,

ai le si nin, ta nı dık la rı nın, ak ra ba la rı nın, on la rı gör se de gör me se de var ol duk -

la rı nı ka bul eder. Her gün ya şa dı ğı ve tek rar la dı ğı bu gün lük tec rü be le rin ço -

ğu, tüm bu du rum la rı sor gu la ma ya ma hal ver me mek te, hat ta tam ter si ne tüm

bun la rı te yid ede cek şe kil de ger çek leş mek te dir. 

Ama as lın da bun la rın tü mü zih ni miz de dir. Bi ze his set ti ri len şey ler dir.

Dı şa rı da var ol du ğu na emin ol du ğu muz o mad de sel dün ya nın yal nız ca ha ya -

li bir kop ya sı nı gör mek te yiz. Bi zim dün ya mı zı, sa de ce sa hip ol du ğu muz al gı -

lar mey da na ge tir mek te dir. 

Su san Black mo re, bey nin için de ki bu dün ya yı, şu şe kil de ta nım la mış tır: 
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Zi hin, ki şi sel bir ti yat ro gi bi dir. Ben, bu ti yat ro nun için de, ka fa mın için-

de bir yer ler de yim ve göz le rim den dı şa rı doğ ru ba kı yo rum. Ama bu, çok

du yu lu bir ti yat ro dur. Bu ne den le, do ku nuş la rı, ko ku la rı, ses le ri ve his -

le ri de tec rü be ede bi li yo rum. Ay rı ca ben, ha yal gü cü mü de kul la na bi li -

yo rum. İç gö züm ve ya iç ku la ğım sa ye sin de zi hin sel bir ek ran üze rin de

gö rün tü le ri ve ses le ri gö rü nür ha le ge ti re bi li yo rum. Bun la rın tü mü be -

nim bi lin ci mi oluş tu ru yor ve "ben" bun la rı tec rü be eden iz le yi ci yim.67

Bi zim göz lem le di ği miz dün ya, yal nız ca bir kop ya dün ya dır. Işık lar la do -

na tıl mış bir lu na park, be yin de olu şan bir kop ya gö rün tü dür. Kay na ğı yal nız -

ca elek trik sin yal le ri dir. Çev re miz de ki in san la rın, ya kın la rı mı zın, et raf ta ki

kuş la rın ses le ri, bey ni mi zin için de olu şan kop ya ses ler dir. Kay na ğı yal nız ca

elek trik sin yal le ri dir. Ye di ği miz bir mey ve nin ta dı ve ko ku su, bey ni miz de

olu şan kop ya lez zet ve kop ya ko ku dan iba ret tir. Mey ve nin as lı nı ye me miz

im kan sız dır. Bey ni miz de ki mey ve nin her tür lü özel li ği nin kay na ğı elek trik

sin yal le ri dir. Hiç bir za man Gü neş'in ger çek sı cak lı ğı nı, de ni zin ger çek se rin -

li ği ni ve bir buz par ça sı nın ger çek so ğuk lu ğu nu his set miş de ği liz. Çün kü Gü -

neş'in, de ni zin ve bu zun asıl la rı na hiç bir za man ula şa ma dı ğı mız gi bi, on la rın

biz de mey da na ge tir di ği et ki ler de yal nız ca elek trik sin yal le ri dir. 

Kar şı mız da du ran su bar da ğı, as lın da biz den uzak ta de ğil dir. Kar şı mız -

da dur ma mak ta dır. O, bey ni mi zin için de dir. Onun gö rün tü sü nü bey ni mi zin

için de gö rü rüz. Bar da ğın cam yü ze yi ne do kun du ğu mu zu zan net ti ği miz de,

as lın da bar da ğın as lı na do kun ma yız. Çün kü do kun ma yı his se den par mak lar

de ğil, bey ni miz dir. Bu du rum da in san, hiç bir za man ger çek bir bar da ğa do -

ku na maz. O bar dak ta ki su yu içe mez. İç ti ği su, yi ne in sa nın ken di bey nin de

olu şan al gı la rın ver di ği bir su iç me his sin den iba ret tir.

Ül ke miz de de gös te ri me gi ren What The Ble ep Do We Know? (Ne Bi li yo -

ruz ki?) bel ge sel fil min de At lan ta Ge or gi a'da Li fe Üni ver si te si'nden tıp dok -

to ru Jo e Dis pen za, "bey ni niz şu ra da (dı şa rı da) olan la bu ra da (bey nin için de)

olan ara sın da ki far kı bil mez" di ye be lirt mek te, ay nı bel ge sel de Fred Alan

Wolf ise, "'bu ra da' (bey nin için de) olan dan ba ğım sız bir 'şu ra da' (dı şa rı da

olan) yok tur"68 de mek te dir. 
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Ya şa dı ğı mız ha yat, söz ko nu su kop ya al gı la rın bir bü tü nü dür. Bun la rın

ger çek çi gö rün tü sü ise ol duk ça al da tı cı dır. Biz, kar şı mız da ki ki şi nin de bi zim -

le ay nı şey le ri al gı la dı ğı nı dü şü nür, onun la bu ko nu da hem fi kir olur ve al gı -

la dı ğı mız dün ya nın ger çek ha li ni göz lem le di ği mi zi zan ne de riz. Oy sa gör dü -

ğü müz ve duy du ğu muz şey ler ko nu sun da bi zim le hem fi kir olan kar şı mız da -

ki ki şi de, bi zim bey ni miz de olu şan bir gö rün tü den iba ret tir. Ay rı ca, onun al -

gı la dı ğı şey le rin bi zim kin den far kı nın ne ol du ğu nu hiç bir za man bi le me yiz.

Bi zim için ye şi lin na sıl bir şey ol du ğu nu, ıh la mur ko ku su nun ne ye ben ze di ği -

ni ona ta rif ede bil me miz müm kün de ğil dir. 

Bu du rum da ger çek ne dir? Jo e Dis pen za, ko nuy la il gi li ola rak şu so ru la-

rı so rar: 

Bi lim sel de ney ler gös ter di ki, eğer bir ki şi yi alıp bey ni ni bel li PET ta ra -

ma la rıy la ve ya bil gi sa yar tek no lo ji siy le in ce ler ken bel li bir nes ne ye bak -

ma la rı nı is ter sek bey nin bel li böl ge le ri ay dın la nı yor. Son ra göz le ri ni ka -

pa tıp ay nı nes ne yi ha yal et me le ri is ten di ğin de, san ki o nes ne ye ger çek -

ten göz le ba kı yor muş gi bi, bey nin ay nı böl ge le ri ay dın la nı yor. Bu, bi lim

adam la rı nın şu so ru yu sor ma sı na ne den ol du: O za man kim gö rü yor? Be -

yin mi gö rü yor? Yok sa göz ler mi? Ger çek ne? Ger çek olan bey ni miz le

gör dü ğü müz mü? Yok sa göz le ri miz le gör dü ğü müz mü? Ay rı ca ger çek

şu ki, be yin çev re sin de gör dük le riy le ha tır la dık la rı ara sın da ki far kı bil -

mez. Çün kü ay nı özel si nir ağ la rı ateş le nir. Bu nun üze ri ne bi lim adam la -

rı yi ne ay nı so ru yu so rar: Ger çek ne dir?69

"What the Ble ep Do We Know?" bel ge se lin de J. Z. Knight, ger çek li ği şöy -

le ta nım la mış tır: 

Bu ger çek li ğe ger çek de me ye izin ver dik... ha yal gü cüy le... ha re ket siz li ği

kır mak ve onu bi çi min de tut mak için ona "mad de" di yo ruz.70

Biz ler, yal nız ca bi ze ait olan bir al gı dün ya sı nın için de ya şa rız. Bu dün -

ya da ki gö rün tü ler, baş ka kim se nin bi zim le pay la şa ma ya ca ğı, kim se nin onay -

la ya ma ya ca ğı gö rün tü ler dir ve biz bu gö rün tü le ri ger çek ola rak ka bul ede riz.

Bu du rum da, ger çek sa de ce bir ha yal mi dir? Sa de ce bi ze his set ti ri len ler den

mi iba ret tir? Ken di be de ni miz ola rak sa hip len di ği miz be den, ken di ya şa mı -
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Biz Sadece Maddenin Bize Gösterilen Halini Biliriz,

Maddenin Gerçek Halini Allah Bilir

ADNAN OKTAR:... Hayat kısa, imtihan süresi kısa. Akıllı davranılır-
sa şu kısacak hayatımızda İslam ahlakının dünyaya hakim olduğunu göre-

ceğiz. Asıl olan ahirettir. Çok muazzam bir imtihan sistemi kurmuş Allah.
Ben eskiden ortaokuldayken bilmiyordum mesela, bir kalemin iman hakikati
olduğunu bilmezdim ben. Bunu insanlar yapıyor zannediyordum. Bir de

baktım, beynimin içinde görüyorum. Beynimin içinde bir güç gösteriyor bana
bunu. Kalem nerede diyoruz? Dışarıda. Kalemin dışarıda olduğuna iman ediyo-
ruz biz sadece. Hiç kimse kalemin dışarıdaki halini bilmiyor. İnanç olarak

kabul ediyoruz. Kuran'ın bize hükmü olarak, Allah var dediği için kabul ediyo-
ruz. Yoksa dışarıdaki şeklini hiç kimse bilmiyor. Sadece beynimizdeki şeklini
görebiliyoruz. Bize ait bilgi, bunun dışında hiç bir bilgi yok. Sıfırdır. Darwinistler
de konuşuyor ya, beynin dışında verilen hiçbir bilgiyi konuşmuyorlar.
"Laboratuvar" şartlarında diyor. Laboratuvar nerede diyorsun? "Dışarıda" diyor.
Dışarı nerede? "Beynimin içinde görüyorum" diyor. Beyninin içinde görüyorsun
laboratuvarı. Dışarıdaki laboratuvarı gören oldu mu hiç? Yok. Biz ona iman edi-
yoruz, sadece iman ediyoruz. Dışarıdaki varlığına iman ediyoruz, o kadar. 

Varlık olarak hiç kimsenin şu ana kadar dışarıdaki maddenin hakikati
hakkında hiçbir bilgisi yok. Sadece biz fizik biliminden görüntü olarak saydam
olduğuna inanıyoruz bilimsel olarak, varlığına inanıyoruz, saydam olduğuna ve
ışıksız olduğuna inanıyoruz. Siyah karanlık olduğuna ama aydınlatılırsa da say-
dam olduğuna inanıyoruz. Renkli değil. Dışarıda böyle bir maddenin var oldu-
ğuna iman ediyoruz. Ama bizim pratik olarak doğrudan yaşadığımız sadece
bunun görüntüsü. Görüntüyü de Allah veriyor bize üç boyutlu olarak. Gözün
içi, damarlarla dolu, koca koca. Gözün içindeki, pelte kıvamında, bulanık bir
sıvıdır. Jöle kıvamında, içi kan damarlarıyla dolu. Şu görüntünün netliğine
bakın. En kaliteli objektif de olsa, en kaliteli kameralardan da baksak böyle
bir görüntü elde edemeyiz. Beynin içinde gördüğümüze biz hayat diyoruz,
ev diyoruz. Hem görüntüde derinlik var, hem seste derinlik var. "Ses
şuradan geliyor" diyoruz. Teypte olduğunda yer tespiti mümkün değil.
Ama kulağımızla olduğunda her nerede ise yeri biliyoruz. 
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mız di ye ka bul et ti ği miz ya şam, bi zim zih ni miz de sa de ce bir ha yal ola rak mı

var ol mak ta dır? 

Bun la rın tü mü ger çek ten de bi rer ha yal dir. Ken di bey ni mi zin için de var

edi len bir ha yal ale mi nin için de var lı ğı mı zı sür dü rü rüz. Dı şa rı da ki ger çek

dün ya yı iz le di ği mi zi dü şü nü rüz. Ama as lın da bi zim için bey ni miz de ya ra tı -

lan yep ye ni bir dün ya var dır ve bi zim bu nun dı şı na çık ma mız im kan sız dır. 

Fi lo zof Ge off Ha sel hurst, bi zim bey ni miz de oluş tur du ğu muz ger çek lik

kav ra mı ko nu sun da bi li min açık la ma sız kal dı ğı nı şu söz ler le açık lar: 

İkin ci ola rak, (ve ha yal kı rık lı ğı na uğ ra tı cı dır ki) al gı la rı mız bi zi al da tır -

lar. Fel se fe ci ler, bin ler ce yıl dır zih ni mi zin al gı la rı mı zı tem sil et ti ği ni ve bu ne -

den le bi zim gör dü ğü müz, tat tı ğı mız ve do kun du ğu muz dün ya nın, bi zim al -

gı la rı mı za se bep olan ger çek dün ya dan fark lı ol du ğu nu bi li yor lar dı. Renk al -

gı mız, zih ni mi zin na sıl be lir li bir ışık fre kan sı nı tem sil et ti ği ne çok açık bir ör -

nek tir. Da has , eğer ger çek li ği tan mla ya cak sak, bu nu alg lar m z  mey da -

na ge ti ren ger çek varl klar dan yo la ç ka rak yap mam z ge re kir, asl n  tam

tem sil et me yen du yu lar m zdan de ğil.  Bu ne den le bi lim, de ney sel lik üze ri-

ne ku rul muş ol du ğun dan, ger çek li ği ta nım la ma ko nu sun da pek ba şa rı lı ol -

ma mak ta dır.71

Pe ter Rus sell ise şu açık la ma la rı ya par: 

Ön ce lik le, mo dern fi zi ğin var dı ğı so nuç la rın bi zim de ne yim le ri miz den

ve ya ger çek ler den çok uzak laş tı ğı nı şa şır tı cı bu la bi li riz... Ama bun dan

da ha şa şır tı cı olan, in san bey nin de olu şan ger çek lik gö rün tü sü nün, her

şe yin as lı na uy gun olan tam bir gö rün tü sü ol ma sı dır... Mad de sel dün ya -

dan bah set ti ği miz de, ge nel lik le onun al tın da ya tan ger çek li ği kas te de riz

– bi zim "dı şa rı da" ola rak al gı la dı ğı mız dün ya yı. Ama as lın da biz sa de ce

ger çe ğin gö rün tü sü nü ta rif ede riz. Bi zim tec rü be et ti ği miz mad de sel lik,

his set ti ği miz ka tı lık, bil di ği miz "ger çek dün ya"nın tü mü, zi hin de ya ra tı -

lan gö rün tü nün par ça la rı dır. Bun la rın tü mü ger çe ği yo rum la ma şe kil le -

ri dir. Her ne ka dar ku la ğa çe liş ki li gel se de, mad de, zi hin de ya ra tı lan bir

şey dir.72 (vur gu ori ji na li ne ait tir.) 

Bu du rum da bi zim için ger çek, dı şa rı da as lı na hiç bir za man ula şa ma ya -

ca ğı mız mad de de ğil dir. Bey ni miz de bun la rın tü mü nün elek trik sin yal le rin -
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den olu şan bir gö rün tü sü mey da na gel di ği ne gö re, ger çek, bi zim bey ni miz de

olu şan dün ya da de ğil dir. Bu dün ya tü müy le ha yal dir, bir il lüz yon dur. Biz bu

dün ya yı iz le ye rek ya nı lır, al da nı rız. Do la yı sıy la "ger çek", bi zim için ne dı şa rı -

da, ne de bey ni mi zin için de ki gö rün tü de dir. 

Pe ki bu du ru mu fark edip ka bul len mek zor mu dur? Fred Alan Wolf, in -

san la rın için de ya şa dık la rı ha yal dün ya sı na olan alış kan lık la rı nı ve "asıl ger -

çek lik" kav ra mın dan na sıl uzak dur ma ya ça lış tık la rı nı şu söz ler le özet ler: 

Biz ler bi linç siz ce içi miz de gö mü lü olan bu sır rı sak la ma ça ba sı için de -

yiz... Bir baş ka de yiş le, biz ler bi linç siz ce, her şe yin gör dü ğü müz şe kil de

ol du ğu il lüz yo nun al tın da ya şa ma yı se çi yo ruz. Bu yal nız ca be nim ve ya

si zin için ge çer li olan önem li bir ger çek de ğil, bu ev re nin var lı ğı nın en

de rin sır rı dır... Bu nun (bu sır rı sak la ma ça ba sı nın) so nuç ver me si nin tek

ne de ni, bu na inan mak ta he pi mi zin hem fi kir olu şu muz dur. Eğer bu na

inan ma yı bir da ki ka ve ya sa de ce bir sa ni ye, hat ta tek bir mi li sa ni ye ka -

dar dur du rur sak ve bi lin ci mi zin bu nu dur du ğu mu zun far kı na var ma sı-

nı sağ lar sak, bu sır rın açı ğa ka vuş tu ğu nu gö rü rüz.

Ya şan tı mı zın ba zı nok ta la rın da, bir şe kil de, bir yer ler de, sa de ce bir an lı -

ğı na, bu bü yük sır rın or ta ya çık tı ğı za man lar olur... Ama hiç bir za man

"ya şa sın" di ye ba ğır ma yız. Ti yat ro sa lo nun da kim se nin şaş kın lık tan ne -

fe si ke sil mez. Tek bir ya ra tı cı ey lem sı ra sın da, bir şey hiç lik ten ayırt edi -

lir olur, ama ken di mi zi kan dı ra rak bu nu gör me yiz. Bu, bu şe kil de de vam

eder. Et ra fı al kış lar dol dur maz. Ar ka mı za da ya nır, gös te ri yi iz ler, de rin

bir ne fes alır ve şöy le de riz: "Biz bu nu hiç bir za man çö ze me ye ce ğiz, en

iyi si sa de ce ka bul ede lim." 
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... Pek ço ğu muz alış kan lık ola rak bu ko nu da bi linç siz şe kil de ka lır ve

var lı ğı mı zın son na no sa ni ye si ne ka dar bu ha ya le sı kı ca ya pış mış ola rak

ya şa rız. Ok ya nus ile yer yü zü ara sın da ki ha va, yer ve su ara sın da ki sı nı-

ra ba ka rız. Ka ba ran ku ma, su ya ve ha va ya ba kar ve fark la rı ha tır la rız.

Ay nı şe kil de, ya şa mı mı zı gö rün me yen bir za rın bi zi "ora da ki dış dün ya -

dan" ayır dı ğı ol duk ça ra hat bir zan için de ge çi ri yo ruz. "İçe ri de", zih ni mi -

zin için de, bi zim ha yal gü cü mü zün iç dün ya sın da, gü ven lik te ve yal nı -

zız. Hiç bir şe kil de, hiç kim se ve ya hiç bir şey bi zim zi hin dün ya mı zın içi -

ne izin siz gi re mez. Be de ni miz de ki her du yu, bi ze sü rek li ola rak bu nun

ger çek ol du ğu nu söy ler, her bi ri miz yal nı zız dır. "Dı şa rı da ki" ve "içe ri de -

ki" dün ya la rı bir bi rin den ayı ran al gı sal gös te ri le ri miz le yüz leş ti re cek her

tür lü bil gi yi, her dü şün ce yi, her al gı yı, her ha ya li hi ka ye yi in kar ede riz.

Bi ze fark lı bir hi ka ye an la tan ki şi le re şüp hey le ba kar ve muh te me len on -

la rın yan lış yo la sap mış ol du ğu nu dü şü nür, hat ta de li ol duk la rı na ka na-

at ge ti re rek on la rı ba şı mız dan at ma ya ça lı şı rız.73

Bey ni miz de olu şan dün ya nın ger çek ol ma dı ğı nı kav ra mak ve bu nu ka -

bul len mek, bir ma ter ya list için ol duk ça zor dur. Ama bu, bu gün bi li min doğ -

ru la mış ol du ğu bir du rum dur. Bu na rağ men, Fred Alan Wolf'un da be lirt ti ği

gi bi, bu bü yük ger çek gör mez den ge li nir. Bir ha yal dün ya sın da ya şa mak ta ol -

ma mız, sı ra dan bir bi lim sel bu luş gi bi yan sı tı lır ve çö zü le me yen bir prob lem

ola rak ka bul edi lir. Bu nun tek ne de ni, bi zim için "ger çek" ola nın, ma ter ya list

zih ni yet için "ka bul edi le mez" olu şu dur. Ma ter ya list le rin ka bul ede me dik le ri

ve bi lim adam la rı nın ara yıp dur duk la rı bu "ger çek", in sa na ait ruh tur. Bu

dün ya da mut lak olan ve ahi ret te son su za ka dar var lı ğı nı sür dü re cek olan in -

san ru hu dur. Bu ru hu in sa na ve ren Al lah'tır. İn sa nın dı şın da var olan mad de

de, in sa nın ken di be de ni de, zih nin de mey da na ge len ha ya tı da bir gün yok

olup gi de cek tir. Ba ki ve Mut lak olan, Yü ce Al lah'ın di le di ği ne ver di ği Ken di

em rin den olan "ruh"tur. 

Ha ni Rab bin me lek le re: "Ger çek ten Ben, ça mur dan bir be şer ya ra ta ca ğım"

de miş ti.

"Onu bir bi çi me so kup, ona Ru hum'dan üf le di ğim za man siz onun için he -

men sec de ye ka pa nın." (Sad Su re si, 71-72)
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Rü ya da ki Ger çek lik 

Rü ya gör dü ğü müz sı ra da, as lın da hiç kim sey le ko nuş ma yız. Hiç kim se-

yi gör me yiz, göz le ri miz ka pa lı dır. Koş ma yız, yü rü me yiz. Kar şı mız da ür küp

kaç ma mı za ne den olan var lık lar ve ya gü zel li ği ni iz le di ği miz yem ye şil ve ge -

niş bir çi men lik ve ya aşa ğı ya bak ma ya kork tu ğu muz dev gök de len ler ve ya

ka la ba lık in san top lu luk la rı yok tur. Biz ler, kar şı mız da tüm bu gö rün tü ler var -

ken, as lın da ya ta ğı mız da yal nız ba şı mı za yız. Et ra fı mız da ol du ğu nu zan net ti -

ği miz ka la ba lı ğın çı kar dı ğı şid det li gü rül tü, ses siz oda mız da bi ze hiç bir za -

man ulaş ma mak ta dır. Hız la koş tu ğu mu zu zan net ti ği miz bir an da as lın da ne -

re dey se hiç ha re ket et me mek te yiz. Ya nı mız da ki in san ile ha ra ret li bir ko nuş -

ma ya par ken as lın da ağ zı mı zı bi le aç ma yız. Ama rü ya gör dü ğü müz sı ra da,

tüm bun la rı net ola rak ya şa rız. Çev re miz de ki in san lar, or tam, ya şa dı ğı mız

olay lar o ka dar ger çek çi dir ki, rü ya sı ra sın da bun la rı ger çek te ya şa dı ğı mız dan

hiç bir za man şüp he duy ma yız. 

Rü ya mız da bi ze ara ba çarp tı ğı nı gö re bi lir ve bu nun la il -

gi li his le ri net ola rak al gı la ya bi li riz. Ara ba yak la şır ken his -

set ti ği miz kor ku yu, ara ba nın ge liş şek li ni ve hı zı nı, bi -

ze çarp tı ğın da be de ni miz de mey da na

ge len acı yı ger çek te ol du ğu şe kil de ya -

şar ve bu ola yın ger çek li ği ne da ir hiç bir

kuş ku duy ma yız. Ha va nın sı cak lı ğı,

in san la rın ba kış la rı, giy di ği -

miz kı ya fet ler,

her şey
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son de re ce ger çek çi dir. Ama

as lın da bun la rın hiç bi ri ni ya -

şa ma mı şız dır. Bi ze ula şan

hiç bir ışık, hiç bir ses yok tur.

Gö rün tü nün, se sin, ko ku nun

oluş ma sı için hiç bir se bep

yok tur. Dış dün ya de di ği miz

kav ram, yok ol muş tur. Sa de -

ce zih ni miz de ya şa nan bir

ha yat var dır. Ama bu nun bu

şe kil de ol du ğu nun far kın da

ol ma yız. Rü ya gör dü ğü müz

sı ra da bi ze tüm bun la rın bir rü ya dan iba ret ol du ğu ha tır la tı la cak ol sa, bu na

ih ti mal ver mez, için de ya şa dı ğı mız dün ya nın ger çek li ği ne ol duk ça ik na olu -

ruz. Bi zim için, rü ya sı ra sın da gör dü ğü müz, kok la dı ğı mız, do ku na rak his set -

ti ği miz ve duy du ğu muz şey le rin ke sin bir ger çek li ği var dır. İş te bu ne den le,

rü ya sı ra sın da kor ku la rı mız, se vinç le ri miz, en di şe le ri miz ger çek tir. Bü tün fi -

zik sel de ne yim le ri, uya nık ken ya şa dı ğı mız şek li ile ya şa rız. Rü ya sı ra sın da,

rü ya da ol du ğu muz dan şüp he len me mi zi ge rek ti re cek hiç bir de lil söz ko nu su

de ğil dir. 

Rü ya ör ne ği, bi ze ait dış dün ya nın bir al gı dan iba ret ol du ğu ger çe ği ni ka -

nıt la mak için ol duk ça et ki li bir ör nek tir. Rü ya sı ra sın da in san, çev re sin de ki le -

rin ger çek ol ma dı ğı na ik na ola ma dı ğı gi bi, ger çek ha yat de di ği bu dün ya için -

de ya şar ken de, bu nun yal nız ca zih ni miz de al gı la nan bir ger çek lik ten iba ret

ol du ğu na ik na ol mak ta ol duk ça zor luk çe ker. Oy sa "ger çek ha yat" de di ği miz

gö rün tü le ri al gı la yış bi çi mi miz, rü ya la rı al gı la yış bi çi mi miz le ta ma men ay nı -

dır. Her iki gö rün tü de zih ni miz de olu şur. Her iki gö rün tü yü de iz ler ken bun -

la rın ger çek li ğin den şüp he duy ma yız. Oy sa rü ya la rın ger çek ol ma dı ğı na da ir

eli miz de ger çek bir de lil var dır. Rü ya dan uyan dı ğı mız da, "de mek ki gör dük -

le rim sa de ce bir rü yay mış" de riz. Öy le ise, şu an da gör dük le ri mi zin bir rü ya

ol ma dı ğı nı na sıl is pat la ya bi li riz? 

Al lah, ayet le rin de bu ger çe ği şöy le ha ber ve rir: 

Rü ya sı ra sın da bir çi çe ği kok la dı ğı mız da, o çi çe ğin ken -
di ne has ko ku su nu ku sur suz şe kil de his se de bi li riz. Bu -
nun ne de ni o çi çe ği ger çek te kok lar ken de, onu rü ya -
mız da gör dü ğü müz de de bey ni miz de ay nı iş lem le rin
mey da na gel me si dir. 
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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". (Ya sin Su re si,

51-52)

Şu an da bu nun is pa tı, bi ze bi lim sel ola rak ve ri len de lil ler dir. Rü ya dan

uya na ca ğı mız an ise, ya şa mı mı zın so na er me si ile baş la ya cak tır. Şu du rum da,

asıl doğ ru olan bu dün ya nın biz ler için sa de ce bir ha yal, bir rü ya gi bi zi hin de

ya şan dı ğı nı ka bul edip ona gö re dav ran mak tır. 

Pe ter Rus sell, rü ya da ki ger çek lik ile ya şa dı ğı mız dün ya ya ait ger çek li ği

şu şe kil de kar şı laş tı rır: 

Dün ya al gı mız, "dı şa rı da" ola nın ol duk ça ik na edi ci bir gö rün tü sü dür.

Ama bi zim ge ce gör dü ğü müz rü ya lar dan da ha "dı şa rı da" olan hiç bir şey

yok tur. Rü ya la rı mız da et ra fı mız da gö rün tü le rin, ses le rin ve his le rin ol -

du ğu nun far kın da olu ruz. Ken di be de ni mi zin far kın da olu ruz. Dü şü nür

ve ka rar ve ri riz. Kor ku yu, kız gın lı ğı, mut lu lu ğu ve sev gi yi ya şa rız. Di ğer

in san la rı, bi zim le ko nu şan ve bi zim le et ki le şim için de olan ay rı ay rı ki şi -

ler ola rak al gı la rız. Rü ya, bi zim et ra fı mız da ki "dı şa rı da ki" dün ya da ger -

çek le şi yor gi bi dir. Sa de ce uyan dı ğı mız da, bü tün bun la rın rü ya ol du ğu nu

an la rız – her şey zih ni miz de ya ra tıl mak ta dır. 

"Bu sa de ce rü yay mış" de di ği miz de, bu de ne yim le ri mi zin fi zik sel bir ger -

çek li ğe da yan ma dı ğı nı kas te de riz. Bun lar; ha tı ra lar dan, umut lar dan,

kor ku lar dan ve di ğer fak tör ler den oluş mak ta dır. Uya nık hal dey ken, bi -

zim dün ya gö rün tü müz, ken di fi zik sel çev re miz den al dı ğı mız du yu sal

bil gi le re da yan mak ta dır. Bu du rum, uya nık ken ya şa dı ğı mız de ne yim le -

re bir tu tar lı lık ve rü ya lar da ol ma yan bir ger çek lik his si ve rir. Ama ger -

çek te, uya nık ken ya şa dı ğı mız de ne yim ler de, rü ya la rı mız da ol du ğu ka -

dar zih ni mi zin ürü nü dür.74

Des car tes ise bu ger çe ği şu şe kil de ta nım la mış tır: 

Rü ya la rım da şu nu bu nu yap tı ğı mı, şu ra ya bu ra ya git ti ği mi gö rü rüm;

uya nın ca da hiç bir şey yap ma mış, hiç bir ye re git me miş ol du ğu mu, us lu

103Adnan Oktar (Harun Yahya) 



us lu ya tak ta yat tı ğı mı an la rım. Be nim şu an da rü ya gör me di ğim, hat ta

bü tün ha ya tı mın bir rü ya ol ma dı ğı gü ven ce si ni ba na kim ve re bi lir?75

El bet te ne et ra fı mız da ki in san lar, ne de al gı la rı mı zın sa hi bi olan biz şu

an da ya şa dı ğı mız ha ya tın bir rü ya ol ma dı ğı gü ven ce si ni hiç bir za man ve re -

me yiz.

Rü ya sı ra sın da bir bu za do kun du ğu muz da, onun so ğuk lu ğu nu, ıs lak lı ğı -

nı, şef faf gö rün tü sü nü bey ni miz de mü kem mel şe kil de al gı la rız. Bir gü lü kok -

la dı ğı mız da, gü lün ken di ne has ko ku su nu ku sur suz şe kil de his se de bi li riz.

Bu nun ne de ni, bir gü lü ger çek te kok lar ken de, onu rü ya mız da gör dü ğü müz -

de de bey ni miz de ay nı iş lem le rin mey da na gel me si dir. Bu du rum da, han gi

du rum da gü lün ger çek gö rün tü sü ve ger çek ko ku su ile mu ha tap ol du ğu mu -

zu bi le me yiz. İşin as lı ise, her iki du rum da da ger çek gül ile mu ha tap ol ma dı -

ğı mız ve her iki du rum da da gü lün gö rün tü sü nün de ko ku su nun da bey nin

hiç bir ye rin de var ol ma dı ğı dır. Bu du rum da her iki si de ger çek li ği tem sil et -

me mek te dir. Ge rald O'Bri en, bu du ru mu şu söz ler le ta rif et miş tir:

Ya ta ğı mız da uyu yo ruz, göz le ri miz ka pa lı, ama yi ne de bir ço ğu muz çok
can lı gör sel de ne yim ler ya şı yo ruz. Bu gör sel de ne yim ler de in san la rın bu -
lun du ğu bir dün ya da yız, çev re miz de olay lar olu yor ve biz bu rü ya yı gö -
rür ken, bu or tam, bir bi çim de bi ze ger çek ten dün ya day mı şız gi bi gö rü -
nü yor. Şim di bu ger çek ten önem li, çün kü bi ze be yin le ri mi zin as lın da
gör me de ne yi mi ni rü ya la rı mız da ol du ğu şe kil de üret me ye te ne ği ol du -
ğu nu gös te ri yor. Bu da ba zı fel se fe ci ler ve zi hin üze rin de ça lı şan teo ris -
yen ler için ge nel an lam da şu nu gös te ri yor, bel ki de biz ler uya nık ken ve
dün ya yı göz lem ler ken, yan lış bir an la yı şa sa hi biz. Bel ki de ger çek ten
tüm de ne yim le ri mi zi, dün yay la il gi li tüm gör sel tec rü be le ri mi zi bir bi -
çim de bey ni miz şe kil len di ri yor ve bi zim dün yay la doğ ru dan bağ lan tı
ha lin de ol du ğu muz ile il gi li ge nel ka bul tü müy le yan lış.76

İn san rü ya gör dü ğü sı ra da, bir rü ya da ol du ğu nu bil se, üze ri ne doğ ru ge -

len ara ba onu kor kut maz, el de et ti ği mal ve pa ra nın ge çi ci ol du ğu nu bi lir, bu -

nun için hırs yap maz. Sa hip ol du ğu ni met le rin ve gü zel li ğin, uyan ma sı ile son

bu la ca ğı nı bi lir, bü yük len mez. Rü ya sı ra sın da, in san la rın ken di si ne kar şı

olum suz tu tum la rı ve ta vır la rı bir öne me sa hip de ğil dir. Çün kü hem bu or ta -
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mın hem de bu in san la rın ger çek ol ma dık la rı nı bi lir. Rü ya sı ra sın da, mut la ka

rü ya dan uya na ca ğı nı bi lir; iş te bu yüz den dün ye vi hırs la rın pe şin de koş maz,

dün ye vi hu zur suz luk la ra ya naş maz, bu ya şa mı hiç bit me ye cek zan ne dip

men fa at pe şin de koş maz. Rü ya or ta mı nın dı şın da ger çek bir ha yat ol du ğun -

dan emin dir. İş te bu ne den le, rü ya gör dü ğü nü bi len bir in san için rü ya sı ra -

sın da için de bu lun du ğu or ta mın hiç bir öne mi ve de ğe ri yok tur. 

Rü ya için ve re bi le ce ği miz bu ör nek, ger çek ha yat ola rak ad lan dır dı ğı mız

bu ha yat için de ge çer li dir. Bu ha ya tın ger çek ol ma dı ğı nı, yal nız ca bir al gı ola -

rak gös te ril di ği ni bi len bir ki şi için, bu ra da dün ya ya yö ne lik ola rak ya şa dık -

la rı nın ve duy duk la rı nın hiç bir öne mi yok tur. Çün kü tıp kı rü ya da ol du ğu gi -

bi, ger çek ol ma yan bir ha ya tın için de ya şar ken, bu nun sah te li ği ni fark et miş -

tir. Ken di sin den men fa at gö zet mek is te yen ki şi le rin ger çek te var ol ma dık la rı -

nı, çev re sin de ki al da tı cı gü zel lik ve me ta la rın ger çek te bir ha yal den iba ret ol -

du ğu nu ar tık bil mek te dir. Do la yı sıy la, dün ya da var

olan şey ler üze rin de hırs yap ma sı nın, men fa at

edin mek için ça ba sar fet me si nin bir an la mı

yok tur. Ge lip ge çi ci bir rü ya nın

için de ya şa mak ta dır ve asıl

ha ya tın bun dan son ra baş -

la ya ca ğı nı bil mek te dir. 

Ya zar Re mez Sas -

son, ko nuy la il gi li ola -

rak şu söz le ri söy le -

mek te dir: 



Bu san ki bir film gös te ri mi gi bi dir. Fil mi sey re den ki şi, ka rak ter le re ve

ek ran da olan la ra ta ma men ken di si ni kap tır mış tır. Kah ra man lar la bir lik-

te mut lu olur ve ya üzü lür, si nir le nir, ba ğı rır ya da gü ler. 

Eğer be lir li bir an da ek ra nı ar tık iz le me me ye ka rar ve rir se ve dik ka ti ni

oy na yan film den ge ri çek me yi ba şa ra bi lir se, fil min mey da na ge tir di ği il -

lüz yon dan sıy rı la rak ken di ne ge lir. Film ma ki ne si ek ra na gö rün tü ler ver -

me ye de vam ede cek tir. Ama o ar tık bu nun sa de ce film den ek ra na yan sı -

tı lan ışık ol du ğu nu bil mek te dir. Ek ran da gör dük le ri ger çek de ğil dir, ama

yi ne de ora da dır. Fil mi iz le ye bi lir ve ya göz le ri ni ve ku lak la rı nı ka pat ma -

ya ve ek ra na bak ma ma ya ka rar ve re bi lir. 

Bir film sey re der ken, her han gi bir an da ma ka ra nın sı kış ma sı ve ya elek -

trik ke sin ti si yü zün den fil min dur du ğu ol du mu? Te le viz yon da il ginç,

sü rük le yi ci bir film sey re der ken ani den ara ya rek lam lar gir di ğin de si ze

ne olu yor? Et ra fı nız da ki il lüz yon dan kur tu la rak ken di ni ze ge li yor su nuz.

Siz uyur ken ve rü ya gö rür ken, bi ri si si zi kal dır sa, bir dün ya dan baş ka bir

dün ya ya sü rük len miş ol du ğu nu zu his se der si niz. Bu, bi zim ger çek lik de -

di ği miz dün ya da da böy le dir. Bun dan uyan mak müm kün dür.77

Ya şa dı ğı mız dün ya da, tıp kı rü ya lar gi bi ha yal gö rün tü ler den, ha yal ko -

ku lar dan, ha yal tat lar dan ve ha yal his ler den oluş mak ta dır. El bet te, bu ha ya -

tın so nu gel me den ev vel is te yen bu rü ya dan uya nıp ger çek le ri gö re bi lir. Bu

rü ya dan uyan mak, ger çek ola nın bu dün ya ol ma dı ğı nı fark et mek, asıl ger -

çek li ğin ahi ret ol du ğu nu an la ma yı sağ la ya cak tır. Ahi re ti kav ra yan bir ki şi ise,

dün ya nın ge çi ci li ği nin far kın da olur, ahi ret te kur tu lu şa er mek için Al lah'ı ra -

zı et me si ge rek ti ği ni bi lir ve bu amaç uğ ru na ya şa ma ya baş lar. İn sa na dün ya -

da ve ahi ret te son suz ni met le ri ge ti re cek olan ger çek ler den bi ri, iş te bu dur.

Ayetlerde, kı ya met gü nün de uyan dı rı lan in san lar şu şe kil de ha ber ve ril mek -

te dir: 

Sur'a da üfü rül müş tür. İş te bu, teh di din (ger çek leş ti ği) gün dür. (Ar tık) Her

bir ne fis, ya nın da bir sü rü cü ve bir şa hid ile gel miş tir. "An dol sun, sen bun -

dan gaf let için dey din; iş te Biz de se nin üze rin de ki ör tü yü açıp-kal dır dık. Ar -

tık bu gün gö rüş-gü cün kes kin dir." (Kaf Su re si, 20-22) 
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Be yin de Al gı Bo zuk luk la rı ve Fark lı Bir Dış Dün ya

Dün ya nın ger çek gö rün tü sü nü gör dü ğü mü ze da ir bi zi ik na eden beş du -

yu muz, söz ko nu su al gı la rı mey da na ge ti ren elek trik sin yal le rin den mah rum

kal dı ğın da, dış dün ya da or ta dan kal kar. Bu, bi lim sel bir ger çek tir. Beş du yu,

an cak elek trik sin yal le ri yo luy la bi ze bil gi ve rir. Dış dün ya da her han gi bir bil -

gi ol sa, fa kat il gi li elek trik sin yal le ri bi ze ulaş ma sa, bun dan ha be ri miz ol ma -

ya cak tır. 

Be yin de al gı ya nıl ma la rı, bu ger çe ği bi ze açık ça gös te ren en önem li de lil -

ler den dir. Ör ne ğin kar şı mız da ki oda ya ba kar ve oda nın ta ma mı nı mü kem mel

şe kil de gör dü ğü mü zü zan ne de riz. Ama ger çek bu şe kil de de ğil dir. Kar şı mız -

da ki oda nın kü çük bir nok ta sı nı hiç bir şe kil de gö re me yiz. Bu, sa de ce bu oday -

la sı nır lı bir du rum de ğil dir. Bak tı ğı mız her yer de o ka yıp alan mut la ka var -

dır. Ha ya tı mız bo yun ca gör dü ğü müz gö rün tü ka re le ri nin her bi rin de as lın da

o kü çük nok ta yı hiç bir za man gö re me mi şiz dir. Bu, her in san da var olan "kör

nok ta dır". 

Bu kör lü ğün se be bi, gö zü bey ne bağ la yan si nir le rin gö zün bir nok ta sın-

da bu lun ma ma sı dır. An cak bu na rağ men, kar şı mız da ki gö rün tü yü dai ma ek -

sik siz gö rü rüz. Bu nun ne de ni, bey nin ta mam la yı cı özel li ği dir. Kör nok ta ne -

de niy le gö rün me yen alan, bey nin "bo ya ma" ve ar ka plan da ki di ğer gö rün tü -

ler ile "ta mam la ma" ye te ne ği ne de niy le gö rü nür ha le ge lir. Bu, as lın da ola ğa -

nüs tü bir du rum dur. O nok ta da bi zim için ger çek an lam da hiç bir şey yok tur.

Bey nin ora da var et ti ği şey ta ma men ha ya li dir. Ve biz, o nok ta yı "gö re me di -

ği mi zi" as la bil me yiz. Be yin kör nok ta yı, ora da ol ma sı ge rek ti ği ne ka rar ver -
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di ği en iyi tah min le, ya ni ar ka da ki fon la dol du rur. Bu tah mi nin na sıl oluş tu -

ğu, bi lim adam la rı için ha la bir so ru işa re ti dir. Ka li for ni ya Üni ver si te si, Psi ko -

lo ji Bö lü mü ve Nö ro bi lim Prog ra mı pro fe sö rü ve Be yin ve Al gı la ma Mer ke zi

Baş ka nı Vi la ya nur S. Ra mac han dran, bu sır rı şu şe kil de ta nım lar: 

Ör ne ğin kör nok ta nı zı bir ka re nin kö şe si ne "he def le me ye" ça lı şa bi lir si -

niz. Di ğer üç nok ta yı fark eden gör me sis te mi niz ek sik kö şe yi ta mam la -

ya cak mı? Bu de ne yi ken di niz de uy gu la dı ğı nız da as lın da kö şe nin göz -

den kay bol du ğu nu, "ısı rıl mış" ya da bu la nık laş mış ol du ğu nu gö re cek si -

niz. Gö rü nü şe ba kı lır sa kör nok ta üze rin de ta mam la ma ya pan si nir me -

ka niz ma sı kö şe ler ile ba şa çı ka mı yor dur, dol du ru la bi le cek ve ya dol du ru -

la ma ya cak şey le rin bir sı nı rı var dır.78

Pe ki be yin de ki bu ta mam la ma iş le mi üze rin de bi zim bir ter ci hi mi zin ol -

ma sı müm kün mü dür? Ra mac han dran, bu so ru ya da şu ce va bı ve rir:

Gör mey le bağ lan tı lı ek sik le ri ta mam la ma çok fark lı dır. Kör nok ta nı zı bir

ha lı de se ni ile dol dur du ğu nuz da, bu nok ta yı ne yin ta mam la dı ğıy la il gi li

ter cih le ri niz yok tur, zih ni ni zi bu ko nu da de ğiş ti re mez si niz. Gör sel boş -

luk la rı dol dur ma gö re vi ni gör mey le iliş ki li nö ron lar ye ri ne ge ti rir. On lar

bir kez ka rar ver dik ten son ra on la rın bu ka ra rı ge ri çev ri le mez: Di ğer be -

yin mer kez le ri ne bir kez "evet, bu ken di ni tek rar eden bir de sen dir" ve ya

"evet, bu düz bir çiz gi dir" ta li mat la rı git ti ğin de, al gı la dı ğı nız şe yi ge ri

ala maz sı nız.79

Biz bir ma sa ya ba kar ken, gör me sis te mi miz ma sa nın ön ce lik le ke nar la rı

hak kın da bil gi edin mek te ve ma sa nın çi zi li ha li ne ben zer bir tem si li res mi ni

zih ni miz de mey da na ge tir mek te dir. Gör me sis te mi, bu nun ar dın dan ma sa nın

ren gi ni ve mal ze me si ni se çer. Bun lar, "ta mam la ma" iş le mi için önem li un sur -

lar dan dır. Edi ni len bu bil gi ler son ra sın da be yin, kar şı sın da ki gö rün tü ile il gi-

li ge nel bir tah min ya par. Bey ni miz, kar şı mız da ki gö rün tü nün her de ta yı nı in -

ce le mek zo run da kal maz ve de tay lı he sap la ma la ra gi riş mez.80 Bey ni miz, kar -

şı mız da, "ih ti mal da hi lin de" olan gö rün tü yü var et miş tir. 

Do la yı sıy la be yin, biz de var ol du ğu na inan dı ğı mız bir il lüz yon mey da na

ge ti rir. Söz ko nu su kör nok ta da ki gö rün tü, kar şı mız da ki ger çek gö rün tü de -
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ğil dir. Ama biz bu nun far kın da ol ma yız. Fa kat il ginç olan, gö rün tü nün bü tü -

nü nün ger çek ol du ğu na da ir de hiç bir ka nı tı mı zın ol ma ma sı dır. Ger çek te kör

nok ta da ki var ol ma yan gö rün tü de, tıp kı di ğer gö rün tü ler ka dar ger çek tir.

Gün lük ha ya tı mız da sa hip ol du ğu muz kör nok ta nın ne re de bu lun du ğu nun

far kın da bi le ol ma yız. Bu du rum da gün için de edin di ği miz gö rün tü le rin de

bi rer ha yal olup ol ma dı ğı nı bi le me yiz. Bi ze "ger çek çi" gö rün me le ri, ger çek ol -

duk la rı na inan mak için ye ter li de ğil dir. 

Be yin de ki di ğer al gı ya nıl ma la rı ve ya al gı bo zuk luk la rı da bu ger çe ği de -

lil len dir mek te dir. Bun lar dan bi ri kor ti kal renk kör lü ğü dür. Eğer bey nin her

iki ya rım kü re sin de de renk ler le il gi li bö lüm olan V4 ha sar alır sa, söz ko nu su

has ta lık or ta ya çı kar. Bu has ta lı ğa sa hip olan ki şi ler dün ya yı gri nin göl ge le ri

şek lin de gö rür ler. Her şey san ki si yah be yaz bir film gi bi dir. Ama ga ze te oku -

mak, in san la rın yü zü nü ta nı mak ve ya ha re ket le ri ve yön le ri se çe bil mek ko nu -

la rın da hiç bir prob lem le ri yok tur.81 Bu na kar şı lık eğer or ta tem po ral alan

(MT) ha sar gö rür se, has ta ha la ki tap oku ya bi lir, renk le ri gö re bi lir ama bir şe -



yin han gi yö ne doğ ru git ti ği ni ve han gi hız da git ti ği ni an la ya maz. Prof. Ra -

mac han dran, bu ko nuy la il gi li şun la rı yaz mış tır: 

(Be yin de), bir ya da da ha faz la alan ha sar gör dü ğün de bir kaç nö ro lo jik

has ta da göz lem le nen çe liş ki li zi hin sel du rum lar ile kar şı la şır sı nız. Bun la -

rın için de nö ro lo jik an lam da en bi li nen ör nek ler den bi ri si "ha re ket kör lü -

ğü" bu lu nan İs viç re li bir ka dın (ona In grid di ye ce ğim) ile il gi li dir. In -

grid'in bey nin de or ta tem po ral (MT) alan da çift ta raf lı bir ha sar mey da-

na gel miş ti. Bir çok açı dan nor mal gö rü yor du, ci sim le rin şe kil le ri ni söy le -

ye bi li yor, in san la rı ta nı ya bi li yor ve hiç bir so run ol mak sı zın ki tap oku ya -

bi li yor du. Fa kat ko şan bir in sa na ya da yol da iler le yen bir ara ca bak tı ğın -

da, düz gün ve sü rek li ha re ket ler gör mek ye ri ne ha re ket siz, hız la ya nıp

sö nen ke sik ve ani ha re ket ler gö rü yor du. Ge len ara ba la rın mo de li ni, ren -

gi ni ve hat ta pla ka la rı nı tes pit ede bil me si ne rağ men, on la rın hı zı nı tah -

min ede me di ği için cad de nin kar şı sı na geç mek ten kor ku yor du. Bi ri siy le

yüz yü ze ko nuş ma nın te le fon la ko nuş ma ya ben ze di ği ni, çün kü nor mal

bir ko nuş ma sı ra sın da ki şi nin yüz ifa de si nin de ğiş ti ği ni gör me di ği ni söy -

lü yor du. Hat ta bir fin can kah ve ik ram et mek bi le bü yük bir sı kın tı ve si -

le siy di, çün kü sı vı ka çı nıl maz ola rak ta şı yor ve ye re sa çı lı yor du. Ne za -

man ya vaş la ma sı ve ne za man kah ve cez ve si nin açı sı nı de ğiş tir me si ge -

rek ti ği ni bi le mi yor du, çün kü sı vı nın fin ca nın için de ne hız la yük sel di ği -

ni ön gö re mi yor du. Bu be ce ri ler si zin ve be nim için çok zah met siz ola bi-

lir ve bun la rı ol duk ça do ğal kar şı la rız. Fa kat an cak bir şey ters git ti ğin de,

ör ne ğin bu alan ha sar gör dü ğün de gör me nin ne ka dar kar ma şık ol du ğu -

nu an la ma ya baş la rız.82

Ha li sü nas yon lar da, al gı ya nıl ma la rı nın bir di ğer ör nek le ri dir. Ge nel lik -

le be yin de mey da na ge len bir ha sar, çe şit li ateş li has ta lık lar, kul la nı lan ilaç lar

ve ya yaş lı lık ve bu na ma so nu cun da olu şan ha li sü nas yon lar, ki şi nin, kar şı sın -

da as lın da var ol ma yan şey le ri var ola rak al gı la ma sı dır. Ha li sü nas yon lar, ki -

şi le rin et raf la rın da ol ma yan gö rün tü le ri gör me le ri ve ol ma yan ses le ri duy ma -

la rı şek lin de mey da na ge lir. Bu ki şi ler, ha li sü nas yon gör dük le rin de bi linç li ve

uya nık du rum da dır lar. Gö rün tü le rin, gö ren ki şi için ger çek li ği ol duk ça ik na

edi ci dir. 
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Say dı ğı mız sen drom lar, be yin de mey da na ge len ha sar lar ve ya baş ka se -

bep ler so nu cun da olu şan has ta lık lar dan sa de ce bir kaç ta ne si dir. Bu has ta lık -

lar so nu cun da, in san la rın ba zı la rı ol ma yan gö rün tü le ri gör mek te, ger çek te

gör me di ği ama ken di si için çok net olan bir ha yat ya şa mak ta dır. Ba zı la rı için

dı şa rı da ki renk ler bam baş ka dır. Gör dü ğü müz ren ga renk dün ya on la ra ne re -

dey se si yah-be yaz bir film gi bi gö rü nür. Eğer ger çek ten dış dün ya nın ken di si

ile mu ha tap isek, eğer ya şa dı ğı mız dün ya bey ni mi ze ge len elek trik sin yal le -

rin den iba ret de ğil se, bu du rum da bu in san lar ne den fark lı bir al gı ya sa hip tir -

ler? Dış dün ya eğer "tek"se, ne den on lar da dış dün ya yı bi zim al gı la dı ğı mız

şe kil de al gı la ma mak ta, ne den ay nı şey le ri ay nı şe kil de gö re me mek te dir ler? 

Tüm bun la rın açık la ma sı şu dur: Biz ler, dış dün ya yı mü kem mel şe kil de

al gı la dı ğı mız dan ve al gı la rı mı zın bir bü tün ol du ğun dan şüp he et me yiz. Ama

ki mi za man ha li sü nas yon gö ren bir ki şi için de ay nı şey ge çer li dir. O da gör -

dü ğü ha ya li gö rün tü le rin ger çek te var ol du ğu nu dü şün mek te dir. Bu du rum -

da, bey ni miz de olu şan dış dün ya nın ne ye ben ze di ği ve ya di ğer ki şi le rin al gı -

la rın dan fark lı olup ol ma dı ğı ko nu sun da söy le ye bi le ce ği miz hiç bir şey yok -

tur. Bu, 21. yüz yı lın bi li mi ile hiç bir şe kil de test edi le me ye cek, de ney ler le sap -

ta na ma ya cak bir ger çek tir. Her bi ri miz için var edi len dün ya nın na sıl bir dün -

ya ol du ğu nu bil me miz im kan sız dır. Biz ler, bu dün ya nın için de, yal nız ca bi ze

al gı la tı lan lar la mu ha tap olu ruz. Bun la rın dı şı na çık ma mız, bu nun faz la sı nı

dü şün me miz müm kün de ğil dir. 

Du yu la rı mız la ile ti len elek trik sin yal le ri, bi zim için dış dün ya nın kop ya -

sı nı mey da na ge ti rir ler. Ama te mel de, bu dış dün ya yı al gı la yan, al gı la dı ğı

şey ler den an lam çı ka ran, en di şe le nen, se vi nen, üzü len, he ye can la nan, dü şü -

nen, ta nı yan, ana liz ya pan bir "ben lik" bu lun mak ta dır. "Ben" de di ği miz bu

var lık, aca ba bey nin için de bir yer ler de mi dir? Nö ron la rın bir bir le riy le et ki le -

şim le ri bi zi dü şün dü rüp mut lu eder mi? Ça lan bir mü zik ten hoş lan ma mı zı

sağ lar mı? Bu et ki le şim, bir man za ra ya bak mak tan ve ya lez zet li bir ye me ği

ye mek ten zevk duy ma mı zın kay na ğı mı dır?

El bet te akıl ve vic dan sa hi bi bir in san bun la rın hiç bi ri ne "evet" ce va bı ve -

re mez. Ben li ği miz, bey nin ta ma men dı şın da bir şey dir ve bu nun adı "ruh"tur. 

Sa na ruh tan so rar lar; de ki: "Ruh, Rab bim'in em rin den dir, si ze ilim den yal -

nız ca az bir şey ve ril miş tir." (İs ra Su re si, 85)
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112 Darwin'in Açmazı:

Mü kem mel Do na nı mı ile İn san Bey ni 

Ön ce ki bö lüm ler de de tay la rı na de ğin di ği miz al gı lar dün ya sı, elek trik

sin yal le ri yo luy la mey da na ge len ya pay bir dün ya dır. Pe ki bu sin yal le ri yo -

rum la yıp, on la rı ta nı dı ğı mız bir dos tu mu za, gü zel bir çi çe ğe, uç suz bu cak sız

bir man za ra ya, an ne mi ze, so kak ta oy na yan ço cuk la ra, se vim li bir yav ru ke di -

ye dö nüş tü ren bey ni miz mi dir? 

Tek nik an lam da sin yal le rin be yin de yo rum lan dı ğı

doğ ru dur. Ma ter ya list ler bu ra dan yo la çı ka rak, bir

bey nin için de ki nö ron lar dan iba ret ol du ğu mu zu

ve ya şa dı ğı mız dün ya nın bu nö ron la rın bir bir -

le ri ile olan ile ti şi mi nin bir so nu cu ol du ğu -

nu id di a eder ler. Dü şü nen, gü len, se vi -

nen, kar şı sın da ki in sa nı ta nı yan, yo rum

ya pa bi len var lı ğın, DNA'yı keş fe den

ma ter ya list ev rim ci fi zik çi Fran cis

Crick'in de yi miy le, "bir nö ron yı -

ğı nı" ol du ğu nu sa vu nur lar.83 Bir

ma ter ya list için in sa nın na sıl

dü şün dü ğü ve al gı lar dan na sıl

an lam çı kar dı ğı önem li de ğil -

dir. Önem li de ğil dir, çün kü

bun lar için ya pa bi le ce ği bir

BENLİĞİMİZİN KAYNAĞI BEYİN
DEĞİLDİR
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açık la ma yok tur. Ona gö re her şey, mad de sel an lam da in ce len -

me li dir. Oy sa bu, in san la rı Al lah inan cın dan uzak laş tır mak için

or ta ya atıl mış bü yük bir ya lan dır. 

Bu nu da ha de tay lı açık la ya bil mek için bey ni ge nel hat la rıy la ta -

nı mak ye rin de ola cak tır. 

İn san bey ni dün ya nın en komp leks ya pı la rın dan bi ri dir. Ye ni doğ muş bir

be be ğin bey ni 100 mil yar si nir hüc re si ne sa hip tir. Bu mik tar, bir bey nin sa hip

ola bi le ce ği en faz la nö ron (si nir hüc re si) sa yı sı dır. İn san bey nin de nö ron sa yı -

sı hiç bir za man art maz, za man iler le dik çe sa de ce aza lır. Nö ron lar si nir sis te -

mi nin en te mel ve iş lev sel ya pı bi rim le ri dir. Her nö ron di ğer nö ron lar-

la bin den on bi ne ka dar bağ lan tı ya par. Bun la rın bir leş ti ği nok ta la ra ise

si naps adı ve ri lir. Bu nok ta lar, bil gi alış ve ri şi nin ya pıl dı ğı yer ler dir. Pro -

fe sör Ra mac han dran'a gö re; "be yin ak ti vi te si nin muh te mel per mü tas yon la -

rı ve kom bi nas yon la rı, yer yü zü nün baş lan gı cın da ki bi li nen tüm par ça cık la rın

sa yı sı nı geç mek te dir."84 

Be yin de ki bir si nir hüc re si, hüc re nin

me ta bo liz ma sı nı sür dür me si, pro te in -

le ri sin dir me si ve hüc re ler de ki iş lem -

le rin ya pı la bil me si için ge re ken

tüm yar dım cı la ra sa hip tir. 



114 Darwin'in Açmazı: Ruh

Bir nö ron dan sa yı sız dal la ra ay -

rıl mış do kun gaç lar çı kar. Bun la ra den trit

adı ve ri lir. Den trit le rin ya şam da ki en bü yük

iş lev le ri di ğer nö ron lar dan ge len elek tro man -

ye tik me saj la rı al mak ve me saj la rı, bun la rın ait ol -

du ğu hüc re le re gö tür mek tir. Den trit ler, hüc re den ay -

rıl dık la rı nok ta da nis pe ten ka lın dır lar ama da ha son ra

dü zi ne ler ce hat ta yüz ler ce da la ay rı lır lar. Çok da ha in ce lir ler

ve her de fa sın da da ha da in ce lir ler. Den trit le rin sa yı sı, hüc re nin

fonk si yo nu na bağ lı ola rak de ği şir. 

Nö ron dan ay rı lan bir baş ka uzan tı da ha var dır. Bu na ak son adı ve ri lir.

Bu nun gö re vi, di ğer nö ron la ra bil gi ta şı mak tır. Bu bil gi, elek trik akı mı şek lin -

de olur. Be yin de, özel lik le nö ro kim ya sal lar için sak la ma de po la rı bu lun mak -

ta dır. Bu ke se ler, me saj la rı dev re de ki bir son ra ki hüc re ye ta şı mak için kim ya -

sal lar sal gı lar lar. Bu yol la nö ron lar, bil gi yi, ak son la rı va sı ta sıy la bir son ra ki

nö ro na ta şır lar. Bir baş ka de yiş le bir baş ka nö ron dan ile ti len bil gi yi den trit ler

alır, ak son lar ise di ğer nö ron la ra ile tir ler. Ak son lar bir met re ka dar uza ya bi -

lir ler ve ya mi li met re nin on da bi ri ne ka dar kü çük ola bi lir ler. 

Tam ola rak ne ka dar fark lı tip te nö ro nun be yin de bu lun du ğu ya nıt la na -

ma mış bir so ru dur, ya pı lan tah min ler 50 fark lı nö ro nun bu lun du ğu nu be lirt -

mek te dir.85 Şe kil le rin de ki, bü yük lük le rin de ki, bağ lan tı tip le rin de ki ve nö ro -

kim ya sal içe rik le rin de ki fark lı lık la ra rağ men, bü tün nö ron lar ne re dey se ay nı

şe kil de bil gi ta şır lar. Bir bir le riy le elek tro kim ya sal bir dil le ko nu şur lar. Bir nö -

ron dan çı kan ve di ğe ri ta ra fın dan alı nan bil gi, po zi tif yük lü atom lar ve ya

Bil gi sa yar lar, bey nin mü kem mel
sis te mi nin yal nız ca bir tak li di dir.
Be yin de tek bir bit'lik bil gi, anın da
tam 100.000 nö ro na ya yı la bil mek -
te dir. Do la yı sıy la be yin, bi li nen en
hız lı bil gi sa yar dan yüz bin ler ce kat
da ha hız lı dır. Gü nü müz tek no lo ji si
ile bu nu ger çek leş tir mek ise im -
kan sız dır. 



iyon lar ta ra fın dan mey da na ge ti ri len elek trik sin yal le ri şek lin de alı nır lar.

Bun lar özel lik le po zi tif yük lü sod yum ve po tas yum iyon la rı ve ne ga tif yük lü

klo rid iyon la rı dır.86 100 mil yar nö ro nun ta ma mı, bir kaç bin den 100 bi ne ka dar

fark lı nö ron la bağ lan tı ku rar. Ge nel bir he sap la ma ile ye tiş kin bir in sa nın bey -

ni nin 100 tril yon si naps (bağ lan tı nok ta sı) mey da na ge tir di ği söy le ne bi lir.87

Cra ig Ha mil ton, bu ko nu yu şöy le açık lar: 

Şim di ye dek ge liş ti ril miş en komp leks şe be ke han gi si dir? Eğer İn ter net

ol du ğu nu dü şü nü yor sa nız bir tah min de da ha bu lu nun. Yüz mil yar nö -

ron dan mey da na ge len elek tro kim ya sal mat ris sa ye sin de in san bey ni in -

ter ne tin sa de ce gü zel bir örüm cek ağı gi bi gö rün me si ni sağ lı yor. Her bir

nö ro nun, 50.000 di ğer nö ron la bağ lan tı sı ol du ğu dü şü nü lür se, bu da top -

lam da yüz tril yon bağ lan tı an la mı na ge li yor.88

Bir nö ron da ki bil gi yi ile ten ak so nun, bir baş ka nö ro nun den dri ti ne ulaş -

tı ğı nok ta da mey da na ge len boş luk, ya ni si naps, bir san ti met re nin mil yon da

bi ri ka dar dır.89 Do la yı sıy la, ak son ve den drit ler bir bir le ri ne do kun maz lar.

Bağ lan tı la rı sa ni ye nin bin de bi rin de ger çek le şir. Ba zı nö ron lar bir kaç den drit

şek lin de fi liz le nir ler. Di ğer le ri ise, ne re dey se bir or man oluş tu ra cak ka dar çok

den dri te sa hip tir. Eğer bir in san, bey nin de ger çek le şen bağ lan tı la rı say ma ya

Be yin de ki nö ron lar, di ğer nö ron lar la bin den on bi ne ka dar bağ lan tı ya -
par. Bun la rın bir leş ti ği nok ta la ra si naps adı ve ri lir. Bu nok ta lar bil gi
alış ve ri şi nin ya pıl dı ğı yer ler dir. Bey nin bu alış ve ri şi nin muh te mel per -
mü tas yon la rı ve kom bi nas yon la rı, yer yü zü nün baş lan gı cın da ki tüm
par ça cık la rın sa yı sı nı geç mek te dir. 



kal kı şır sa, her bi ri ni bir sa ni ye de say mak ko şu luy la, ta ma mı nı sa yıp bi tir me-

si 3 mil yon yı lı nı ala cak tır. Bu, yak la şık 42.000 in san nes li de mek tir.90 The New

Yor ker ga ze te si ya zar la rın dan Cor nell Üni ver si te si'nden Dia ne Ac ker man, An

Alc hemy of Mind (Zih nin Sim ya sı) ad lı ki ta bın da, bu komp leks sis tem le il gi li

şu sa yı sal de tay la rı ver miş tir: 

Ne ka dar im kan sız gö zük se de ev ren de ki yıl dız la rın sa yı sı ka dar çok be -

yin hüc re si bağ lan tı sı na sa hi biz. En azın dan bi ze gö rü nen ev re ni kas te di -

yo rum, çün kü öl çü le bi lir ev re nin %96'sı bi zim için gö rün mez dir. Sa de ce

bir sa ni ye için uza yın son suz lu ğu nu gö zü nüz de can lan dı rın... Da ha son -

ra bir bey nin için de ki mik ros ko bik ha re ket li li ği dü şü nün. Ti pik bir be yin

100 mil yar nö ron ba rın dı rır ve vü cu dun ok si je ni nin çey rek mik ta rı nı ya -

kar. Sa de ce yak la şık 1.5 kg gel me si ne rağ men vü cu dun ka lo ri le ri nin bü -

yük bir bö lü mü nü tü ke tir. 10 watt'lık bir am pul ora nın da elek trik ener ji-

si kul lan mak ta dır. Bey nin tek bir kum ta ne sin den da ha bü yük ol ma yan

tek bir nok ta sın da 100.000 nö ron, yak la şık bir mil yar si naps ile ça lı şa rak

iş le ri ni ya par. Sa de ce be yin ka bu ğun da (se reb ral kor teks), 30 mil yar nö -

ron, her bi ri 1 inç'in (1 inç = 2.54 cm) mil yar da bi ri ka dar bü yük lü ğün de -

ki 60 tril yon si naps ta bu lu şur.91

Ve ri len bu bil gi ye gö re, eğer her sa ni ye be yin ka bu ğun da mey da na ge len

tek bir si nap sı sa ya cak olur sak, bu nu say ma yı 32 se ne de bi ti re me yiz. Eğer

muh te mel nö ral dev re le ri (be yin de ken di si ne ula şan sin yal le ri çe şit li şe kil ler -

de yo rum la yan ve de ğer len di ren mer kez ler) de dik ka te ala cak olur sak, hi pe -

ras tro no mik bir sa yı ile kar şı la şı rız: 10'un ar ka sın da en az bir mil yon sı fır.92 

Bu ko nuy la il gi li en şa şır tı cı ger çek ler den bi ri de, ola ğa nüs tü ra kam la ra

sa hip olan bir in san bey ni nin, hiç bir za man bir baş ka sı nın bey ni ile ay nı ol ma -

ma sı dır. Tek yu mur ta ikiz le ri nin ki bi le ay nı de ğil dir. Bir baş ka de yiş le bu

hay ran lık uyan dı rı cı komp leks lik te ki sis tem, Al lah'ın di le me siy le her in san da

ay rı ay rı dü zen len miş ve fark lı bir ya pı şek lin de mey da na gel miş tir. Ama ha -

la ay nı komp leks li ği ba rın dır mak ta dır.93

Bil gi sa yar lar, bey nin mü kem mel sis te mi nin tak lit edil me si yo luy la üre til -

mek te dir. Bil gi sa yar tek no lo ji sin de en bü yük fir ma lar dan bi ri olan IBM'in de -

ne yim li tek no lo ji uz man  Kerry Bern ste in, bey nin bir çok yö nüy le bil gi sa yar
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ta sarı mı nda tak lit edil di ği ni an cak be yin de ki ta sar m ın aynı  ka li te de kop -

ya lan mas nı n var olan hiç bir tek no lo jiy le müm kün ola ma ya cak ka dar mü -

kem mel ol du ğu nu be lirt mek te dir. Bern ste in ko nuy la il gi li ola rak şu açık la ma -

la rı yap mak ta dır: "Be yin de ola ğa nüs tü bir pa ra lel lik ha kim. Ya ni tek bir bit bil -

gi, bir an da tam 100.000 nö ro na yay ıla bi li yor. Böy le ce be yin, bi li nen en hı zlı

bil gi sa yar dan yüz bin ler ce kat da ha hı zlı  olu yor. Bi zim ise bu nu elek tro nik-

te ger çek leş ti re bil me miz müm kün de ğil."94 Do la yı sıy la, be yin için ya pı lan bil -

gi sa yar ben zet me si son de re ce ba sit ve bey nin üs tün ka pa si te si hak kın da ye te -

rin ce de lil teş kil et me yen bir ben zet me dir. Roc ke fel ler Üni ver si te si Nö ro bi lim -

ler Ens ti tü sü Baş ka nı, No bel Tıp Ödü lü Sa hi bi Ge rald M. Edel man bu nu şu şe -

kil de açık la mış tır: 

Ön ce lik le, bir se ri ön ce den be lir len miş sin ya le sa hip man ye tik bil gi sa yar

par ça sı gi bi, dün ya, bey ne ön ce den su nul ma mış tır. Ama yi ne de ... be yin

öğ ren me ye ve ha fı za ya ara cı lık eder ve ay nı an da vü cut fonk si yon la rı nı

dü zen ler. Si nir sis te mi nin, gö rüş, ses vs. gi bi fark lı sin yal le ri al gı sal ka te -

go ri zas yon la rı nı ger çek leş tir me ve bun la rı da ha ön ce den be lir len miş bir

kod ol ma dan tu tar lı sı nıf la ra böl me ye te ne ği ke sin lik le özel dir ve bil gi sa -

yar la kar şı laş tı rı la maz bi le. Bu ka te go ri ze et me iş le mi nin na sıl ger çek leş ti -

ği he nüz tam ola rak an la şı la ma mış tır...95

Be yin de ki sis tem, ger çek an lam da mü kem mel dir. An cak bu ra da bah set -

tik le ri miz, nö ron la rın bir bir le ri ile et ki le şim le ri; ak son ve den drit le rin komp -

leks bir sis tem da hi lin de bil gi yi alıp ilet me le ri ni kap sa mak ta dır. Pe ki be yin de -

ki "dış dün ya" ve in sa nı in san ya pan özel lik le rin kay na ğı ne re de dir? Kör ve şu -

ur suz atom la rın bir leş me siy le mey da na ge len nö ron lar ve on la rın mey da na ge -

tir di ği be yin, böy le si ne yük sek bir bi lin cin kay na ğı ola bi lir mi? Pro fe sör Vi la -

ya nur S. Ra mac han dran, bu ko nuy la il gi li şun la rı söy le mek te dir: 

Ge nel ina nış bu ol ma sı na rağ men, zi hin sel ya şan tı mı zın tüm zen gin li ği ni

– tüm duy gu la rı mı zın, his le ri mi zin, dü şün ce le ri mi zin, hırs la rı mı zın, sev -

gi mi zin, inanç la rı mı zın, hat ta her bi ri mi zin ken di özel ve ki şi sel ben li ği -

mi zin – sa de ce ka fa mı zın için de, bey ni mi zin için de ki kü çük jö le zer re cik -

le ri nin bir ak ti vi te si ola rak dü şün mek be ni şa şırt mak tan alı koy ma mış tır.96
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Bu du rum ma ter ya list ler için şa şır tı cı dır, çün kü ma ter ya list ler, in sa nı in -

san ya pan tüm un sur la rı, in sa nın se vin ci ni, en di şe le ri ni, inanç la rı nı, in sa nın

ken di ki şi sel ben li ği ni bey ni nin için de bir yer ler de arar lar. Bir dos tu nu gör dü -

ğün de in sa nı se vin di re nin, bir yav ru kö pek gör dü ğün de in sa nın içi ni coş tu -

ran duy gu nun, in sa nın ka rar ver me, inan ma, his set me, duy gu lan ma, se vin -

me, üzül me gi bi his le ri nin kay na ğı nın nö ron lar ol du ğu nu id di a eder ler. An -

cak bey nin içi ne gi rip nö ron la rı in ce le yen bi lim adam la rı ve nö ro log lar, bun -

la rın hiç bi ri nin kay na ğı nı bey nin için de bu la ma mış lar dır. İş te bu yüz den ye -

ni bir ta nım la ma yap mış lar ve in sa nı in san ya pan un sur la rın kay na ğı "bi linç -

tir" de miş ler dir. Pe ki bi linç na sıl bir şey dir ve aca ba ma ter ya list ler ta ra fın dan

açık la na bil miş mi dir?

Ma ter ya list le rin Açık la ya ma dı ğı "Bi linç" Kav ra mı
Eğer gö ren göz le ri miz de ğil se, kap ka ran lık me kan için de gö ze, re ti na ya,

mer ce ğe, göz si nir le ri ne ih ti yaç duy ma dan ren ga renk bir çi çek bah çe si ni sey -

re den ve bun dan zevk alan kim dir? 

Ku la ğa ih ti yaç duy ma dan elek trik sin yal le ri ni ta nı dık la rı nın se si gi bi du -

yan, bu ses le ri duy du ğun da se vi nen, bu ses le ri ta nı yan var lık kim dir? 

Hiç bir ko ku nun gir me di ği bey nin için de fı rın da ki ke kin ko ku su nu du -

yan, bun dan zevk alan kim dir? 

Bir çi çe ği gör dü ğün de on dan zevk alan, bir ke di yav ru su gör dü ğün de

ona sev gi du yan, hiç bir ele, par mak la ra ve ka sa ih ti yaç duy ma dan ke di nin

tüy le ri ni ok şa dı ğı nı his se den kim dir? 

Sa de ce si nir hüc re le rin den olu şan bir kaç yüz gram lık et par ça sı, ya şa dı -

ğı mız ha ya tın, üzün tü le rin, se vinç le rin, dost luk la rın, ve fa nın, sa mi mi ye tin,

coş ku nun se be bi ola bi lir mi? 

Eğer bun la rın se be bi be yin de ğil, tüm bun la rı al gı la yan var lık ise, bu du -

rum da al gı la yan kim dir? 

Dış dün ya yı al gı la yan, bey ni mi zin için de ki "kü çük in san" mı? 

Ku an tum fi zik çi le ri nin bah set ti ği "göz lem ci" mi? 

Bu göz lem ci, bey nin için de bir yer ler de mi? 

Eğer de ğil se ne re de? 
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Dış dün ya ve in sa nı in san ya pan özel lik ler bey -
nin ne re sin de dir? Kör ve şu ur suz atom la rın
bir leş me siy le mey da na ge len nö ron lar böy le si -
ne yük sek bir bi lin cin kay na ğı ola bi lir mi? 
Kuş ku suz ki ola maz. Bun la rın kay na ğı, yal nız -
ca in san ru hu dur. 

Fred Alan Wolf, bu so ru yu şu şe kil de ce vap la mak ta dır: 

Bir göz lem ci nin ku an tum fi zi ği ba kış açı sın dan ne yap tı ğı nı bi li yo ruz.

Fa kat ki min ya da ne yin ger çek ten göz lem ci ol du ğu nu bil mi yo ruz. Bu

de mek de ğil ki bir ce vap bul ma ya ça lış ma dık. İn ce le dik. Ka fa nı zın içi ne

gir dik. Her ye re bak tık göz lem ci de nen bir şey bul mak için. Kim se yok -

tu. Be yin de kim se yok tu. Bey nin ka buk sal (kor ti kal) böl ge le rin de kim se

yok tu. Alt ka buk sal (kor ti kal) böl ge ler de ya da ke nar böl ge ler de de kim -

se yok tu. Göz lem ci de ne cek kim se yok tu. Ama yi ne de dış dün ya yı göz -

lem ler ken biz ler, göz lem ci de nen şe yin var lı ğı nın de ne yim le ri ne sa hi -

biz.97

Bi lim adam la rı, ar tık, bey nin al gı la rın kay na ğı ol ma -

dı ğı nın, yal nız ca bir ara cı gö re vi gör dü ğü nün far -

kın da lar. Ay rı ca bi lim adam la rı, yüz yıl lar

ön ce si nin ina nı şı olan "bey nin için de ki

kü çük in san" kav ra mın dan da ta ma -

men uzak laş mış du rum da lar. Bi lim

adam la rı, "göz lem ci" adı nı ver dik le ri

ben li ğin, be yin den ba ğım sız ol du -

ğu nu açık ça gör dü ler. On lar ar tık,

al gı la rın kay na ğı nın in san bi lin ci

ol du ğu nu bi li yor lar. 



Ro bert Law ren ce Kuhn, Clo ser to Truth (Ger çe ğe Da ha Ya kın) isim li ki ta -

bın da, bu nu şu şe kil de ta rif et mek te dir: 

Ne den ba zı fi zik çi ler ani den in san zih niy le bu ka dar il gi len me ye baş la dı -

lar? "Bir kıs mı zih nin, ger çek ger çek lik" ol du ğu nu ve mad de nin ise al da -

tı cı bir ha yal ola bi le ce ği ni dü şün me ye baş la mış du rum da lar. Bu ka dar

akıl lı in sa nın böy le si ne şa şır tı cı spe kü las yon lar or ta ya at ma sı nı ge rek ti -

re cek de re ce de zi hin sel fa ali yet ler le il gi li olan ko nu ne dir? Bu nun ne de-

ni kıs men bi zim ger çek li ği al gı la ma şek li mi zi son su za dek de ğiş tir miş

olan iki te mel te ori nin ga rip et ki le ri dir: Ku an tum me ka ni ği atom al tı par -

ça cık lar se vi ye si ne be lir siz lik aşı la mış tır, rö la ti vi te ise ev re nin bü yük

çap lı öl çe ği üze rin de za man ve uza yı bir leş tir miş tir. Fa kat fi zik te ori le ri

zi hin de olup bi ten le ri açık la ya bi lir mi? Atom la rın dav ra nış la rı, in san la -

rın dav ra nış la rı nı be lir le ye bi lir mi? Ev re nin ya pı sı bi zim na sıl dü şün dü -

ğü mü zü, his set ti ği mi zi ve bil di ği mi zi ta rif ede bi lir mi?98

Bir in sa nın ya şa yı şı, al gı la yı şı, sev gi si, se vin ci, üzün tü sü, dü şün ce le ri, kı -

sa ca sı in sa nı in san ya pan özel lik ler, kuş ku suz ki atom la rın dav ra -

nış la rı nın bir so nu cu de ğil dir. Dış dün ya yı al gı la yıp fark ede bi -

len, in sa na in san ol ma özel li ği ve ren şey, in sa nın bey nin den

ba ğım sız bir şey dir. İn sa nın bir şe yin far kı na va ra bil me si, bir

şey üze ri ne ana liz ya pa bil me si, dü şü ne bil me si, se çim ya pa -

Bi linç ko nu su, ma ter ya list bi lim adam la rı nın em po ze et me ye ça lış -
tık la rı nın ak si ne açık la ma sız de ğil dir. Ken di var lı ğı nın şu u run da
olan bi linç sa hi bi var lık, Al lah'ın in sa na ver miş ol du ğu ruh tur. Ma -
ter ya list ler her ne ka dar bu nu in kar et mek is te se ler de, şu ur lu bir in -
san, sa hip ol du ğu üs tün ru hun hiç tar tış ma sız far kın da ola cak tır. 



bil me si ve sa hip ol du ğu di ğer tüm in sa ni va sıf lar için, mad de sel her tür lü

kav ra mın dı şın da bir açık la ma ge rek mek te dir. Bir ev rim ci ol ma sı na, hat ta

"Dar win'in bul dog"u99 ola rak anıl ma sı na rağ men Tho mas Hux ley'in şu söz le -

ri, ha ra ret li bir ma ter ya lis tin bi le ger çek le ri fark ede bi le ce ği nin önem li bir ka -

nı tı dır: 

Bi linç gi bi hay ran lık uyan dı rı cı bir şe yin, bir bi riy le et ki le şim ha lin de ki

si nir do ku su nun bir so nu cu ol ma sı, Ala ad din'in lam ba sı nı ova la dı ğın da

için den ci nin çık ma sı gi bi açık la na maz bir şey dir.100 

Yağ, su ve pro te in le rin oluş tur du ğu bir ya pı nın in sa nın ben li ği ni mey da -

na ge tir me si, in sa nı al gı la yan, dü şü nen, se vi nen, tep ki ve ren, gu rur du yan,

he ye can la nan bir var lık ha li ne ge tir me si kuş ku suz ki müm kün de ğil dir. Ma -

ter ya list le rin id di ala rı, al gı la rın be yin den ba ğım sız ol du ğu ger çe ği kar şı sın da

tü müy le çö kün tü ye uğ ra mış tır. 20. yüz yı lın ön de ge len fi zik çi le rin den Sir Ru -

dolf Pe le ris, bu ko nuy la il gi li ola rak şun la rı söy le miş tir: 

İn sa nın tüm iş le vi ni - bil gi ve bi linç de bu na da hil - fi zik ko şul la rıy -

la ta nım la ma ya ça lış tı ğı nız öner me nin sa vu nu la cak hiç bir

ta ra fı yok tur. Bu ra da ek sik ka lan bir şey ler bu lun mak -

ta dır.101



Pe ter Rus sell ise, bi ze ait mad de sel dün ya nın sa de ce bi lin cin üret ti ği bir şey
ol du ğu nu söy ler: 

Bil di ği miz her şe yin, "dı şa rı da" ola rak al gı la dı ğı mız tüm mad de sel dün ya -

nın, bu ha di se nin bir par ça sı, bi linç te oluş tu ru lan bir gö rün tü ol du ğu nu

an la dı ğı mız da, ger çe ğin, bi zim gün lük gö rün tü mü zün ta ma men ter si ol -

du ğu nu an la rız. Bil di ği miz ka da rıy la mad de, bi lin cin üret ti ği bir şey dir...

Bu ne den le ger çek li ğin do ğa sı, bi linç tir. Me kan, za man, mad de, ener ji –bi -

zim du yu la rı mız la olu şan ka tı dün ya– bi lin cin için de oluş mak ta dır. Bu

ola ğan dı şı dün ya nın te me li, mad de de ğil, bi linç tir.102

Bi zim ger çek lik ola rak ta nım la ma ya ça lış tı ğı mız şey, as lın da bi linç te mel -

li dir. Renk, ses, ko ku, tat, za man, mad de, kı sa ca sı dün ya da al gı la dı ğı mız her

özel lik, bi lin cin için de ki bir şe kil ve özel lik tir. Bi lin ci miz sa ye sin de ev ren de ki

her şe yi kav ra ya bi li riz. Ama bi lin ci, dış dün ya da göz lem le ye me yiz. Pe ter Rus -

sell, bu nun ne de ni ni şu şe kil de açık lar: 

Bi lin ci göz lem le di ği miz dün ya da gö re me me mi zin se be bi, bi lin cin, zih ni -

miz de mey da na ge len gö rün tü nün bir par ça sı ol ma ma sı dır.103

Pe ter Rus sell'ın da be lirt ti ği gi bi dış dün ya yı al gı la yan bi lin ci miz, göz lem -

le di ği miz dış dün ya nın için de de ğil dir. Do la yı sıy la, onu gö rüp ana liz et me miz

müm kün ol maz. Rus sell, bi lin ci, bir si ne ma per de si ne yan sı tı lan ışı ğa ben zet -

mek te dir. Film de gös te ri len hi ka ye için de, ek ra na yal nız ca ışık ışın la rı nın yan -

sı dı ğı na da ir hiç bir de lil yok tur. İn san, yal nız ca per de üze rin de ki gö rün tü ile

mu ha tap tır. Ama ışı ğın ken di si -ki on suz hiç bir gö rün tü nün var lı ğı müm kün

de ğil dir- fark edil mez bi le. Bi linç de ay nı bu şe kil de, iz le di ği miz mad de sel

dün ya nın için de ol ma dı ğın dan, el le tu tu lur göz le gö rü lür bir var lı ğa sa hip de -

ğil dir. 

Dia ne Ac ker man, bi lin ci şu şe kil de ta nım la mış tır: 

... Be yin ses siz dir, ka ran lık tır ve sus kun dur. O hiç bir şey his set mez. O hiç -

bir şey gör mez... Be yin ken di si ni dağ la rın ara sı na ve ya uza ya fır la ta bi lir.

Be yin bir el ma yı ha yal eder ve bu nu ger çek gi bi ya şar. Ger çek ten de, be -

yin, ha yal et ti ği bir el ma ile göz lem le di ği ara sın da zar zor fark gö rür...

Be yin, bi linç de ğil dir... Bir de yiş le, ma ki ne için de ha ya let tir.104
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Tüm Gözler Kör, Tüm Kulaklar Sağırdır. 
Gören ve Duyan Ruhtur

ADNAN OKTAR:... İki gözle insanlar baktığında gördüğünü zannediyor-
lar, ama göz görmez normalde. Gözün sadece kamera görevi vardır, fotoğraf
makinesinin     görevi ne ise veya video kameranın görevi ne ise gözün görevi de
budur. Göz görmez, beynin içindeki görme merkezi görür. Asıl göz odur.
İnsanın içindeki göz, bu gözün gözü yok, ama görüyor. Yani bu çok acayiptir.
Bakın, orada bir göze ihtiyaç olması gerekiyor. Fakat elektriği görüntü olarak
görüyor bu göz. Fakat ortada bir göz yok. İşte bu görünmeyen göze ruh diyoruz
biz. Ses de öyledir. Ses dalgaları gelir kulağımıza, örs, çekiç, üzengiden geçer tit-
reşim olarak. O titreşim elektrik enerjisine döner, gelir beynimize. Beynimizde o
elektrik akımını ses olarak duyan bir kulak vardır. Ama bu kulak bizim bildi-
ğimiz gibi bir kulak değildir. Yani görünmeyen bir kulak vardır. O görünme-
yen kulak gerçek kulaktır. Her insanın kulağı sağırdır. Kulak sadece sesi iletme-
ye yarayan bir araç, bir mekanizmadır, kulak hiçbir şekilde duymaz. Her kulak
sağırdır, duymaz. Beynin içindeki kulak duyar... Algı da, şimdi bak ben buraya
dokunuyorum, masa sert. Bu sertlik algısı beynimin içinde oluyor benim, ben
masada olduğunu zannediyorum. Görüntünün 3 boyutlu olmasından kaynakla-
nıyor bu. Parmak uçlarımda onu hissettiğime dair bilgi beynimin içinde oluşu-
yor. İnsanlar parmak ucunda hissettiklerini zannederler. Parmak ucunda olmu-
yor olay, beynin içinde olur. Mesela bir yemek yediğimizde, farz edelim kavun
yiyor, "ne kadar lezzetliymiş kavun" diyor. Beyninin içerisinde o tadı hisseder,
ağzında hissetmez. Diyor ki "ağzıma tatlı geldi" diyor "tadı hoş geldi" diyor. "Acı
geldi" diyor veyahut "ekşi geldi" diyor. Ağzında hiçbir insan tadı hissedemez.
Hep beyninde hissederler. Ama ağzında hissettiğini zannederler. Mesela koku
da; hiçbir şekilde burunda o kokuyu hissetmeyiz. İnsanlar hep burunlarıyla
kokuyu aldıklarını zannederler. Hiçbir şekilde öyle olmaz. Beynin içindeki
burun kokuyu alır. Sadece havadaki o kimyasal gazlar burnunun üstündeki sinir
hücrelerine gelir, onlara dokunduğunda o elektrik enerjisine dönüşür ve beyne
gider. Beyinde onu koklayan bir burun vardır. Oradaki o elektriği koku olarak
alan bir burun var. Yani beynin içine ne gül girer, ne karanfil girer, gül,
karanfil dışarıda ama gülü ve karanfili içeride koklayan bir ruh vardır.
Bakın, gül olmadığı halde gülü koklar o, elektrik akımını gül olarak koklar,
elektrik akımını karanfil olarak koklar, bu gerçek dünyada şu an o kadar
bilinmiyor. Milyonda birdir bu konuyu bilenler. 

(30 Aralık 2009 tarihli röportajdan / www.a9.com.tr)



Bi lin cin Kay na ğı: İn san Ru hu 

Bu ra ya ka dar ki açık la ma lar da hi lin de, al gı la dı ğı mız dış dün ya nın bi lin -

cin için de mey da na ge len bir göl ge dün ya dan iba ret ol du ğu nu ve mad de sel

var lı ğın as lı na ula şa ma dı ğı mı zı de lil len dir dik. Bu ger çek ler ışı ğın da, ma ter -

ya list fel se fe nin ön gör dü ğü "mut lak mad de" kav ra mı tam ola rak ge çer siz kal -

mış tır. Ama bü tün bun la ra rağ men, yi ne de açık lan ma sı ge re ken önem li bir

so ru kar şı mı za çı kar. Pe ter Rus sell, bu so ru yu şöy le özet le miş tir: 

Bi lim adam la rı, komp leks nö ron ağı nın, na sıl bi linç li bir de ne yim sağ la -

ya bil di ği ni so ru yor lar. Bi linç gi bi mad de sel ol ma yan bir şey, na sıl mad -

de sel dün ya gi bi bi linç siz bir şey den mey da na ge le bi lir? Bu aca ba ve ri le -

rin si nir ağı bo yun ca komp leks bir bi çim de şe kil len di ril me si nin bir so nu -

cu mu dur? Nö ron la rın için de ki mik ro tüp le rin, ku an tum uyum lu luk et ki -

le rin den mi kay nak la nı yor? Ya da baş ka bir şey mi dir?..105

Bu iki ger çek li ği bir bi rin den ayırt et ti ği miz de, bu so ru tam ter si şek le dö -

nü şür: Mad de, me kan, za man, renk, ses, şe kil ve tec rü be et ti ği miz di ğer tüm
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125Adnan Oktar (Harun Yahya)

özel lik ler na sıl bi linç te mey da na gel mek te dir? Zih nin için de bu nu mey da na

ge ti ren yön tem ne dir? 

Bu, ger çek ten de açık lan ma sı ge re ken önem li bir so ru dur. Bi linç ne den

ya pıl mış tır? Bi linç te tüm bu ha re ket li dün ya yı mey da na ge ti ren ne dir? Bu so -

ru, için de bu lun du ğu muz 21. yüz yıl da bi lim adam la rı nın ha len ce va bı nı ara -

dık la rı, üze ri ne ki tap lar yaz dık la rı, kon fe rans lar dü zen le dik le ri, çöz me ye ça -

lış tık la rı ama her ne den se çö züm ge tir mek ten çe kin dik le ri bir so ru dur. Bi lin -

cin kay na ğı nın ne ol du ğu so ru su üze ri ne ya zıl mış yüz ler ce ki tap ve ma ka le

ve sa yı sız bi lim ada mı nın yo ru mu bu ko nu da bek le nen açık la ma yı ver me miş -

tir. Bi linç ko nu su, 21. yüz yı lın en bü yük gi zem le rin den bi ri ola rak ka bul le nil -

miş ve ko nuy la il gi li he men her araş tır ma cı, ya zar, pro fe sör, bu ko nu nun

açık la ma sız ol du ğu nu be lir te rek söz le ri ne baş la mış ve bu açık la ma sız lı ğı vur -

gu la ya rak söz le ri ni bi tir miş tir. Jef frey M. Schwartz'ın şu söz le ri, bu na bir ör -

nek tir: 

... Fi zik sel be yin ak ti vi te le ri ni zi hin sel olay lar la bağ la mak tar tı şı la maz

bir bi lim sel za fer ol ma sı na rağ men, be yin üze ri ne ça lış ma ya pan ki şi le rin

pek ço ğu nu tat min siz bı rak mış tır. Çün kü ne nö ro bi lim ci ler ne de fi lo zof -

lar, nö ron la rın dav ra nış la rı nın, na sıl olup da öz nel ola rak his se di len zi -

hin sel du rum la rı do ğur du ğu nu, tat min edi ci bir şe kil de açık la ya ma mış -



tır. Ak si ne, nö ro bi yo log Ro bert Doty 1998 yı lın da, "nö ron la rın fa ali yet şe -

kil le ri nin na sıl öz nel far kın da lı ğa dö nüş tü ğü bil me ce si nin in san var lı ğı -

nın ana gi ze mi ol ma ya de vam et ti ği ni" sa vun muş tur.106

Aca ba bu ko nu ger çek ten açık la ma sız mı dır? Yok sa, bi lim adam la rı nın

gör mek is te me dik le ri, bek le me dik le ri bir ger çe ğe mi işa ret et mek te dir? Aca ba

ku an tum fi zi ği nin sa vu nu cu su bi lim adam la rı, yıl lar ca doğ ru ka bul et tik le ri

ma ter ya liz min et ki si al tın da mı dır lar? Yok sa on la rın ger çe ği gör me le ri ni en -

gel le yen bir se bep mi var dır? 

Bi linç ko nu su, kuş ku suz ki açık la ma sız de ğil dir. Bey nin için de ki gö rün -

tü yü "gö rü yo rum" di yen, bey ni nin için de ki ses le ri "du yu yo rum" di yen, ken di

var lı ğı nın şu u run da olan bi linç sa hi bi var lık, Al lah'ın in sa na ver miş ol du ğu

ruh tur. Ma ter ya list zih ni yet, iş te bu ger çe ğin bi lin me sin den, bu ger çe ğin fark

edil me sin den çe kin mek te dir. Ma ter ya list bi lim adam la rı nın "ha la çö züm le ne -

me yen bi linç" id di ala rı nın te mel se be bi bu dur. Ru hun mut lak var lı ğı, ru hu in -

sa na ve re nin Al lah ol du ğu ger çe ği, on la rın tüm ma ter ya list inanç la rı nı ve id -

di ala rı nı al tüst et mek te dir. Her ne ka dar "açık la ma sız" dam ga sı vur ma ya ça -

lış sa lar da, bi lin cin kay na ğı nın ruh ol du ğu, in sa na ait ger çek li ğin, "ben be -

nim" di yen var lı ğın ru hu na ait ol du ğu, açık ve tar tı şıl maz bir ger çek tir. Al lah,

Ku ran'da, in sa nı ön ce be de nen ya rat tı ğı nı, son ra da ona "ru hun dan üf le di ği -

ni" bil dir miş tir: 

Ha ni Rab bin me lek le re de miş ti: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir

bal çık tan bir be şer ya ra ta ca ğım. Ona bir bi çim ver di ğim de ve ona Ru hum -

dan üfür dü ğüm de he men ona sec de ede rek (ye re) ka pa nın." (Hicr Su re si, 28

- 29)

Bi linç ko nu su nu araş tı ran bi lim adam la rı nın ka bul ve iti raf et me le ri ge -

re ken en önem li ger çek bu dur. Stan ford Üni ver si te si mad de bi li mi ve mü hen -

dis li ği pro fe sö rü Wil li am Til ler, bu ger çe ği iti raf eden bi lim adam la rın dan dır: 

Be nim mo de li me gö re, göz lem ci, dört kat man lı bi yo lo jik be de nin için de -

ki ruh. Bu yüz den, o ma ki ne de ki ha ya let gi bi.  

Gö ze ih ti yaç duy ma dan gö re bi len, ku la ğa ih ti yaç duy ma dan du ya bi len,

bey ne ih ti yaç duy ma dan dü şü ne bi len, in sa nın "ru hu dur".107

126 Darwin'in Açmazı: Ruh



Her Şeyi Yapan Allah'tır

ADNAN OKTAR:... Bazı insanlar kasım kasım kasılıyor; "ben yaptım,
ben ettim" diyor. Beyninin içerisinde şu kadarcık (mercimek kadar) yerde
Allah ona görüntü olarak gösteriyor. Mercimek kadar yerdedir, "ben yaptım,
ben ettim" diyenler. Tamamını Allah yaratır. İnsan hiçbir şey yapamaz. Ama
tabi, "ben yaptım" diye konuşmada onu zahiren söyler. Yoksa tamamını
Allah yapar. Mesela "buraya gel" diyorsun. Buraya gel demeyi Allah yaratır.
Geldim diyen insanın sözünü de Allah yaratır ve alır senin karşına Cenab-ı
Allah getirir, onu görürsün. Mesela, ben şimdi buraya bu içeceği koyuyo-
rum, içiyorum bunun tamamını Allah yaratır beynimin içerisinde. Onun
tadını, görüntüsünü, kokusunu Allah yaratır. İstese tadını kaldırabilir, hiçbir
şey hissetmem. Kokusunu da kaldırsa yine kokusunu hissetmem.
Görüntüsünü kaldırırsa zaten her şey biter, hiçbir şey hissedemem. Bir de
dokunma duyusunu kaldırırsa artık tamam, sadece boşluk kalır hiçbir şey
kalmaz. 

Beynimin içinde Allah dokunma hissi meydana getirdiği için, ben bunu
elimde var zannediyorum. Şu an mesela ben parmağımla dokunduğumdan
adım gibi eminim. Ama böyle bir şey yok. Beynimin içindeki histen kaynak-
lanıyor. Beynime parmak uçlarımdan gidiyor, sinir uçları alıp götürüyor
dokunma hissini, sinir bayağı uzun yol alıyor gidiyor, gidiyor, gidiyor, bey-
nimden içeri giriyor, şuur merkezinde dokunma hissini meydana getiriyor. 

"Ben dokundum" diyorum, halbuki öyle bir şey yok. Dokunma hissi
orada olmuyor, beynimin içinde oluyor. Ben parmağımın ucunda olduğu-
nu zannediyorum. Mesela biz burada şimdi oturuyoruz değil mi, adımız
gibi eminiz, bütün algıların tamamı beynimizin içinde oluyor. Ses, konuşma
uzaktan geliyor gibi görünüyor, halbuki üç boyutlu olarak, beynimin içinde
yaratılıyor. Çünkü beyne giden sinir koparıldığında hiçbir şekilde duyama-
yız. Bağlandığında da anında duyarız. Ama insanlar bu gerçeği pek
düşünmek istemiyorlar, ben de ara ara anlatıyorum, daha sonra ben bu
gerçeği insanların tam anlayacağı gibi tarif edeceğim ve hiç kaçıp kur-
tulacakları gibi olmayacak. 

(03 Kasım 2010 tarihli röportaj,  
www.a9.com.tr / www.harunyahya.tv) 



İn san Ru hu ve Yok Olan Ma ter ya lizm 

Ha ya tı nı zı ya şa ma nı zın yal nız ca iki yo lu var dır: Bi rin ci si san ki hiç bir şey

mu ci ze de ğil miş gi bi ya şa mak. Di ğe ri ise, san ki her şey mu ci zey miş gi bi

ya şa mak. Ben ikin ci si ne ina nı yo rum.108 Al bert Eins te in

Ru hun var lı ğı, ma ter ya list le rin yüz yıl lar dır uğ ru na mü ca de le et tik le ri din -
siz lik il ke si ni bi lim sel ola rak or ta dan kal dır mak ta dır. Ru hun var lı ğı, ma ter ya liz -
mi öl dür mek te, Al lah'ın mut lak var lı ğı nı gös ter mek te dir. Al gı la ya nın, gö re nin,
du ya nın, id rak ede nin, mut lu ola nın, bir çi çe ğin ko ku sun dan zevk ala nın, mü -
zik din ler ken ke yif le ne nin, bu be den den ba ğım sız bir ruh ol du ğu nu bil mek, tüm
in san la rın         Al lah'a kar şı so rum lu luk la rı nı bi le rek ya şa ma sı nı ge rek ti re cek tir.
Tüm can lı la rın; te sa dü fen, bir bir le rin den ev rim le şe rek ge liş tik le ri ni ve ni ha yet
in sa nın da şem pan ze ler le or tak bir ata ya sa hip ol du ğu nu id di a eden ev rim te ori -
si, ruh ger çe ği nin ka bu lü ile yer le bir ola cak tır. Do la yı sıy la, ma ter ya list le rin yüz -
yıl lar bo yun ca çe şit li pro pa gan da, ya yın ve be yin yı ka ma yön tem le riy le mey da -
na ge tir dik le ri ma ter ya list dün ya dü ze ni ve gö rü şü, ru hun bi lim sel ka bu lü ile al -
tüst ola cak tır. 

Ma ter ya list bi lim adam la rı, in sa nı in san ya pan vas fın, in sa nın ru hu ol du ğu -
nu bi lir ler. An cak tüm bu se bep ler den do la yı, bil me dik le ri ni id di a eder ler. 
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Ma ter ya list le rin yüz yıl lar bo yun ca çe şit li pro pa gan da, ya yın ve be yin yı ka ma yön tem le riy le mey -
da na ge tir dik le ri ma ter ya list dün ya dü ze ni ve gö rü şü, ru hun var lı ğı ve bi lim sel ka bu lü ile al tüst ol -
muş tur. 



Fred Alan Wolf, bu ger çe ği şu şe kil de ifa de eder: 

Gü nü müz de, Al lah, bi lim, ve ru hun bir bi riy le ör tüş me si ni açık la ma ya

ça lı şan, en son ya yım lan mış ki tap la rın ço ğu nu in ce le di ği niz de şu ger çe-

ği he men gö re cek si niz: Ruh; sa hip ol du ğu en te mel özel lik ler (bun lar

kut sal lık ve ölüm süz lük tür) ve te mel ama cı (bi lin cin var ol ma sı için ge -

rek li ol du ğu) ih mal edi le rek, mad de sel bir sü reç ola rak ta nım lan ma ya

ça lı şıl mak ta ve ya ön pla na çı kan ki tap ad la rı na rağ men hiç bir za man tar -

tı şıl ma mak ta dır.109 

Bi lim adam la rı nın söz le rin den de an la şıl dı ğı gi bi bi lim sel lik, sa de ce
mad de ci lik üze ri ne ku rul muş bir kav ram ha li ne gel miş tir. Bi lim sel lik adı na
ya pı lan şey ise, salt or ta ya çı kan ger çe ği ka bul et mek ten se, bu nun ma ter ya liz -
me uyar lan mış şek li ni ka bul et mek tir. Bu du rum da, bu gün kar şı kar şı ya ol du -
ğu muz şey, ol duk ça bü yük bir çe liş ki dir. Çün kü bi lim, in san bi lin ci ile il gi li
ola rak in sa nın mu ha tap ol du ğu tüm mad de sel dün ya yı red det mek te ama söz -
de bi lim sel lik adı na bu bi lim sel ger çek göz ar dı edil mek te dir. 

Ka li for ni ya Üni ver si te si'nden par ça cık fi zik çi si Fred Alan Wolf, bir bi lim

ada mı ola rak, bi lim sel li ğin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni şu şe kil de ta rif et mek te dir: 

Bi li min fark lı aşa ma la rın dan çı kan ve be ni asıl en di şe len di ren ken di ki bi -

rim ol muş tur. Be nim bi lim sel gö rü şü me uy gun ol ma yan baş ka la rı nın fi -

129Adnan Oktar (Harun Yahya)



kir le ri ni kü çüm ser ken ne ka dar da ki bir li dav ran mı şım. Dün ya yı ge zip

yer li halk lar ve in san lar ile ta nı şıp va kit ge çi rin ce, ki bi ri min uy gun ol ma -

dı ğı nı an la dım. H.G. Wells'in hi ka ye sin de an lat tı ğı adam gi bi bi lim sel açı -

dan kör olan bir ül ke de tek göz lü adam kral ola bi lir. As lın da asıl kör olan

ben dim. Bil gi do na nı mı açı sın dan ye ter siz dim. Bi lim sel gö rüş le ri me bağ lı

kal dık ça gö re mi yor dum. Ben her şe yi gör dü ğü mü dü şü nü yor dum, fa kat

as lın da hiç bir şe yi gö re mi yor dum. Bu yüz den ön ce den ger çek zan net ti -

ğim şey le ri bı rak mak zo run da kal dım ve böy le ce bu in san la rın gö re bil dik -

le ri ni ben de gör düm. So nun da bu ye ni viz yo na sa hip ol du ğum da bi li me

ba kış açım ta ma mıy la de ğiş ti. Böy le ce bi li mi sa de ce bir araç ola rak gör me -

ye baş la dım; ev ren de tek önem li olan ve ya var olan şey ola rak de ğil. Bi -

lim, in san ola bil me nin ne an la ma gel di ği ni da ha de rin le me si ne araş tır ma -

mı za yar dım cı ola cak bir araç tır. Fa kat sa nı rım he nüz bu nok ta ya ge le me -

dik. Sa nı rım he nüz uyan mış de ği liz. Şu an ha la he pi miz uyu yor ve sü rek-

li için de ol du ğu muz ba tak lık tan bi zi kur tar ma sı için zih ni mi ze me ka nik

ola rak gü ve nip rü ya gö rü yor, umut edi yor ve is ti yo ruz. Ne za man kal bi -

mi zi ve ru hu mu zu bey ni miz ile bir lik te kul la nır sak, iş te o za man bi lim ye -

ni bir dün ya dü ze ni ne uyum sağ la ma ya baş la ya cak.110 

Fred Alan Wolf'un bu ra da vur gu la dı ğı ger çek, bi li min, ev ren de ha kim

olan ya ra tı lı şı an la mak için yal nız ca bir araç ol du ğu ger çe ği dir. Bu üs tün ya ra -

tı lış ise yal nız ca Al lah'a ait tir. Her şe yin sa hi bi tek ger çek Var lık Al lah'tır. İn -

san, bey ni ni ve bi li mi kul la na rak Al lah'ın ya rat tık la rı nı gö re bi lir, on la rı keş fe -

de bi lir, bun la rın üze rin de ki sa na tı ve üs tün lü ğü kav ra ya bi lir. Bi lim, Al lah'ın

eser le ri ne ulaş mak ve on lar da ki de tay la rı gö re bil mek için yal nız ca bir araç tır. 

Bu ger çe ğin far kı na var mış bir di ğer ya zar ise What is En ligh ten ment? der -

gi si nin edi tör le rin den Cra ig Ha mil ton'dır: 

Yıl lar geç tik çe din den uzak bir an la yış la ye tiş ti ril miş ol ma ma rağ men,

ken di mi ma ne vi bir ara yı şa ada dım ve kı sa sü re için de bi lim le il gi li ders

ki tap la rın da ta rif edi le nin çok öte sin de de rin bir ger çek li ği his set me ye

baş la dım. An lam, amaç ve gi zem le do lu bu dün ya or ta ya çık tık ça, bi li min

tüm ger çek li ği açık la ya bil di ği id di ası nı ka bul et mem gi de rek güç leş ti.
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Ev rim ci bi yo log la rın, ço cuk la rı mı zı amaç sız bir ev ren de ya şa dık la rı na

inan dır mak için ne o-Dar wi nizm'in he nüz is pat lan ma mış dog ma la rı nı

kul lan dık la rı nı gö rü yo rum ve bir kez da ha bi lim adı na duy du ğum sem -

pa ti yi kay be di yo rum.111 

Ma ter ya list bi lim adam la rı nın da bu ger çe ği fark et me le ri önem li dir.

Çün kü "al gı la yan kim?" so ru su nun tek bir ce va bı var dır ve bu ce vap ar tık fi -

zik sel bir an lam ta şı ma mak ta dır: Al gı la yan, in sa na Al lah'ın ver miş ol du ğu

ruh tur. İn san lar, bu nu bil me dik le ri ve ya bil mi yor muş gi bi dav ran dık la rı sü -

re ce, bi linç ile il gi li yap tık la rı ça lış ma la rın ve açık la ma la rın hiç bir öne mi yok -

tur. Ku an tum fi zi ği nin ver miş ol du ğu de lil le rin gös ter di ği ger çek açık ça göz

ar dı edil miş ola cak tır. Açık tır ki, in sa nı in san ya pan şey, ma ter ya list le rin id -

di a et tik le ri her tür lü mad de sel kav ra mın öte sin de dir. Bu na mad de sel bir

açık la ma ara mak, ger çe ği tam an la mıy la gör mez den gel mek tir ve bir za man

kay bı dır. 

Bey ni miz de ki gö rün tü yü iz le yen ru hu muz dur. Bey ni miz de ki ko ku la rı,

tat la rı alan, bi ri si ne do kun du ğu za man onu his se den, kar şı mız da ki ki şi nin

ko nuş ma sı nı din le yen ru hu muz dur. Sa yı sız de lil le an lat tı ğı mız ve gü nü müz -

de bi lim sel ola rak ka nıt lan mış olan ger çek, al gı la ya nın be yin ol ma dı ğı dır. Ün -

lü fel se fe ci Berg son'un be lirt ti ği gi bi, "dün ya im ge ler den ya pıl mış tır, bu im ge -

ler an cak bi zim bi lin ci miz de var dır; bey nin ken di si ise bu im ge ler den bir ta -

ne si dir".112 Şu du rum da, iz le yen, se vi nen, dü şü nen, şef kat du yan, ye me ği lez -

zet li bu lan, zevk alan, yu mu şak lı ğı his se den, yal nız ca ru hu muz dur. İn sa nı in -

san ya pan va sıf, in sa nın ken di be de nin den ba ğım sız bir şey dir. Bir man za ra-

yı sey ret mek ten zevk alan, kü çük bir ser çe ye şef kat du yan, bir ye me ğin lez ze -

ti nin far kı na va ran, gü zel bir mü zik din le mek ten ke yif du yan, zor ka rar lar

ala bi len, dü şü nüp doğ ru yu bu la bi len, ken di ben li ği ni araş tı ran ve so nuç la ra

va ran, in sa nın sa hip ol du ğu ruh tur. 

Ku an tum fi zi ği nin ka şif le rin den ün lü fi zik çi Er win Schrö din ger, yal nız-

ca mad de sel be de nin, al gı dün ya sı nın açık la ma sı ola ma ya ca ğı nı şu şe kil de

açık la mak ta dır: 

...Ço cu ğu nu zun ona ye ni bir oyun cak al dı ğı nız za man si ze doğ ru gü lüm -

se me sin de ki pı rıl tı lı, se vinç li göz le ri anım sa yın ve son ra bı ra kın dok tor
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si ze bu göz ler den hiç bir şe yin ya yıl ma dı ğı nı an lat sın. Ger çek te, on la rın

(göz le rin) nes nel ola rak tek his se di le bi lir iş le vi, sü rek li çar pan ışık ku an -

tum la rı nı ka bul et mek tir. Ger çek te! Aca yip bir ger çek! On da (bu ger çek -

te) ek sik bir şey ler var mış gi bi gö rü nü yor...113

Aca ba, in sa nın dü şün ce le ri nin, mu ha ke me ve yar gı ye te nek le ri nin, ka rar

al ma me ka niz ma la rı nın, se vinç, he ye can, ha yal kı rık lı ğı gi bi duy gu la rı nın be -

yin de ki nö ron la rın ha re ket le ri nin bir so nu cu ol du ğu nu dü şün mek man tık lı

mı dır? Şu ur suz atom lar bir ara ya ge le rek se vin me yi, üzül me yi, lez ze ti, dost -

lu ğu, soh bet zev ki ni bi le bi lir ler mi? Şu ur suz atom lar bir ara ya ge le rek, bey ni

in ce le yen, bu nun üze ri ne yo rum lar ya pan, bi linç ko nu su üze ri ne ka fa yo ran

ve bir so nuç çı kar ma ya ça lı şan bi lim adam la rı nı mey da na ge ti re bi lir ler mi?

İn sa nı in san ya pan, ona dış dün ya yı al gı la tan, yal nız ca be de ni nin için de do la -

şan elek trik sin yal le ri mi dir? 

Bir şe ye ka rar ve ren, bir şe yi öz le yen, bir şe ye sem pa ti du yan, bir şe yin

gü zel li ği ne hay ran ka lan be yin de ki han gi nö ron dur? Eğer bun la rın tü mü nü

bi linç ger çek leş ti ri yor sa, bi linç be yin de ki han gi nö ron da dır? Ye ri ne re si dir?

Han gi kim ya sal re ak si yon bi lin ci mey da na ge tir mek te dir? Han gi kim ya sal re -

ak si yon bir in sa nın el ma yı sev me si ne, ıs pa nak tan hoş lan ma ma sı na ka rar ver -

mek te dir? Eğer her şey bey nin için de olu yor sa, bu du rum da dü şü nen han gi

nö ron dur? Ka rar ve ren han gi si dir? Ka rar la rın dan do la yı he ye can du yan nö -

ron ne re de dir? Ma ter ya list le rin tüm bun la rın ce va bı nı ver me le ri ge rek mek te -

dir. Eğer "her şe yin kay na ğı bi linç" so nu cu na ulaş tı lar sa, bu du rum da bey nin

için de bi lin cin ye ri ni gös ter me li dir ler. Eğer her şey mad de sel dün ya dan iba -

ret se, bu nu yap ma la rı ge re kir. Eğer bu nu ya pa mı yor lar sa, bu de mek tir ki, in -

san bir nö ron ve ya atom yı ğı nın dan iba ret de ğil dir. Bi lin cin var ol du ğu yer,

bey nin giz li bir böl me si de ğil dir. Bi linç be de nin her han gi bir ye rin de de sak lı

de ğil dir. İn san, tüm ma ter ya list kav ram la rın dı şın da bir şey dir. İn san me ta fi -

zik tir, sa hip ol du ğu ruh ile in san vas fı ka za nır. Bu ruh, yal nız ca Al lah'a ait tir. 

Fre ud'un ça lış ma ar ka daş la rın dan ün lü İs viç re li psi ki yat rist Carl Jung,

ko nuy la il gi li ola rak şu açık la ma yı yap mış tır: 

... Bi li min ta ma mı, tüm bil gi nin için de kök sal dı ğı ru hun bir fonk si yo nu -

dur. Ruh, bü tün ev ren sel mu ci ze le rin en bü yü ğü dür, bir nes ne ola rak o
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dün ya nın con di ti o si ne qu a non'udur (ol maz sa ol maz ko şul – za ru ri

şart). Ba tı dün ya sı nın (çok na dir is tis na la rı dı şın da) bu var lı ğı bu den li az

de ğer len di ri yor gi bi gö rün me si son de re ce şa şır tı cı dır.114

İn san, sa hip ol du ğu ruh ile onur, sev gi, say gı, dost luk, ve fa, dü rüst lük

gi bi kav ram la ra sa hip olan, fi kir yü rü te bi len, fi kir le re kar şı çı ka bi len bir var -

lık tır. Na sıl par ma ğı mı zın ucun da ki tek bir hüc re dü şü nüp ka rar ver me, üzü -

lüp se vi ne bil me gi bi ye te nek le re sa hip ola maz sa, be yin de ki ben zer ya pı ya sa -

hip nö ron la rın da bu me ta fi zik va sıf la ra sa hip ol ma im kan la rı yok tur. Bu, in -

san la rın tü mü nün ra hat lık la gö re bi le ce ği, bi lim sel de lil le re ih ti yaç duy ma dan

ko lay lık la kav ra ya bi le ce ği bir ger çek tir. Ni te kim, ma ter ya list ler de bu ger çe -

ğin far kın da dır lar. An cak ma ter ya list ön yar gı la rı, bi lim sel li ği yal nız ca mad -

de sel var lık lar dan iba ret san ma ya nıl gı sı, on la rı ger çek le ri çar pıt ma yo lu na it -

mek te dir. Oy sa ma ter ya liz mi sa vun mak adı na ka bul et tik le ri şey ler, cid di bir

man tık çö kün tü sü nün gös ter ge si ol mak ta dır. "Dü şün ce le ri miz atom la rı mı zın

ürü nü dür" di yen bir in sa nın, rü ya la rı nı ger çek zan ne den ve ya akıl al maz ma -

sal lar uy du rup son ra bun la ra ina nan bir in san dan hiç bir far kı yok tur. An cak

ma ter ya list ler, her ne den se, Al lah'ın var lı ğı nı ka bul et mek ye ri ne, bu kü çük

dü şü rü cü du ru ma düş me yi gö ze al mak ta dır lar. 

Ger çek olan şu dur: İn san, Al lah'ın ken di si ne ver di ği ruh ile al gı la yan, bu

ruh ile dü şü nen, bu ruh ile ko nu şan, se vi nen, mut lu olan, ka rar lar alan, ül ke -

ler yö ne ten, top lu luk la ra hük me den bir var lık tır. İn san, Al lah'ın ru hu na sa hip

bir var lık tır ve son suz olan bu ruh tur. Be den, bu dün ya için yal nız ca bir araç -

tır. İn san, ölü mü ile bir lik te be de ni ni dün ya da bı ra ka cak ama ru hu var lı ğı nı

sür dü re cek tir. Bu de fa ya şa mı nı sür dür dü ğü yer, ya son suz cen net ya da son -

suz ce hen nem ola cak tır. 

De re ce le ri yük sel ten Arş'ın sa hi bi, 'top lan ma ve bu luş ma' gü nü ile uya rıp-

kor kut mak için, Ken di em rin den olan ru hu kul la rın dan di le di ği ne in di rir. O

gün, or ta ye re çı kar lar. On lar dan hiç bir şey Al lah'a kar şı giz li kal maz. (Al lah

so rar:) "Bu gün mülk ki min dir? Bir olan, Kah har olan Al lah'ın dır." Bu gün her

bir ne fis, ken di ka zan dı ğıy la kar şı lık gö rür. Bu gün zu lüm yok tur. Şüp he siz

Al lah, he sa bı se ri gö ren dir. (Mü min Su re si, 15-17)
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Tek Mut lak Var lık, Rab bi miz olan Yü ce Al lah'tır 

Ta rih bo yun ca ma ter ya list ler, Yü ce Rab bi miz'in her şe yin Ya ra tı cı sı ve

ha ki mi ol du ğu ger çe ği ni in kar ede bil mek için, "mad de nin mut lak ol du ğu"

kan dır ma ca sı na bü yük bir hırs la sa rıl mış lar dır. Mad de nin as lı na da ir açık la -

ma lar iş te bu yüz den son de re ce önem li dir. Çün kü bu bil gi ler, yüz yıl lar dır

sür dü rül me ye ça lı şı lan bu al dat ma ca nın ge çer siz li ği ni is pat et mek te dir. Mad -

de nin yal nız ca bir kop ya sıy la mu ha tap ola bil di ği mi zi an la mak, in sa nın yal -

nız ca et ten ke mik ten olu şan bir mad de yı ğı nı de ğil, ruh ve bi linç sa hi bi bir

var lık ol du ğu nu da kav ra ma mı zı sağ lar. İn san da ki bu ruh ve bi lin ci ya ra tan

ise Yü ce Rab bi miz'dir ve in san, Al lah'a ait bir kul dur. Do la yı sıy la, yer le re ve

gök le re ha kim olan tek Var lık, yal nız ca Yü ce Rab bi miz'dir.

Bu ise, Al lah'ın kud re ti, ha ki mi ye ti ve sa na tın da ki mü kem mel li ğe kar şı

bü yük hay ran lık uyan dı ra cak bir ger çek tir. Al lah; ade ta ku sur suz ve sa yı sız

de ta ya sa hip de va sa ev re ni, hem dı şa rı da mad de sel ola rak var et mek te hem

de bu nu her in sa nın bey nin de ay rı ay rı ve yal nız ca bir ha yal ola cak şe kil de

ya rat mak ta dır. Her in sa nın bey nin de ki bu ha yal içe ri sin de, ev ren de ki tüm ay -

rın tı lar ke sin ti siz ve ek sik siz ola rak sü rek li var edil mek te dir. Al lah'ın bu ya -

ra tı şı o ka dar ku sur suz ve mü kem mel dir ki, ha yal den iba ret ol du ğu çok açık

ol du ğu hal de, en kü çük de tay la ra ka dar her şey son de re ce ger çek ve inan dı -

rı cı gö rün mek te dir. Rab bi miz'in bu ya ra tı şın da hiç bir ek sik lik ya da ku sur

yok tur. Ak lı nı kul lan ma yan in san lar bu ku sur suz lu ğa al dan mak ta, mad de nin

ger çe ği ile mu ha tap ol duk la rı nı san mak ta ve gör dük le ri gö rün tü nün ha yal

ola bi le ce ğin den bir an bi le şüp he et me mek te dir ler.



Tüm bun la rı iz le yen ise ru hu muz dur. Yer yü zün de ki mil yon lar ca in san,

her an ken di si ne gös te ril mek te olan gö rün tü yü iz le mek te dir. Bu gö rün tü ler le

se vinç duy mak ta, dü şün mek te, ka rar lar al mak ta dır. İn sa nın tüm bun la rı ya -

pa bil me si an cak ru hu sa ye sin de dir. Bu ruh ise, Rab bi miz'in Ken di ru hun dan

üf le di ği bir par ça dır. Bu da, tek mut lak Var lık'ın, bu ru hun ger çek sa hi bi olan

Yü ce Rab bi miz ol du ğu nu açık ça gös ter mek te dir. Al lah'ın var lı ğı, kud re ti ve

gü cü her şe yi ve her ye ri ku şat mış tır. Al gı la dı ğı mız mad de sa nı lan tüm var -

lık lar, ger çek te Rab bi miz'in ya rat tı ğı bir gö rün tü dür. Bu gö rün tü yü sey re den

de, Al lah'ın Ken di ru hun dan ya rat tı ğı var lık lar dır.

Al lah bir aye tin de şöy le bil di rir: 

Al lah... O'ndan baş ka İlah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu uyuk la ma ve uy ku

tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun dur. İz ni ol mak sı zın

O'nun Ka tın da şe fa at te bu lu na cak kim -

dir? O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki -

ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın

dı şın da, O'nun il min den

hiç bir şe yi kav ra yıp-ku -

şa ta maz lar. O'nun kür -

sü sü, bü tün gök le ri ve

ye ri kap la yıp-ku şat mış -

tır. On la rın ko run ma sı

O'na güç gel mez. O, pek

Yü ce dir, pek bü yük tür.

(Ba ka ra Su re si, 255)

İn san, Al lah'ın ruhuna sa hip bir var lık tır ve
son suz olan bu ruh tur. İn san, ölü mü ile bir lik -
te be de ni ni dün ya da bı ra ka cak ama ru hu son -
suz var lı ğı nı ahi ret te sür dü re cek tir. 



İn san, Rab bi miz'in ya ra tı şın da ki bu ha ri ka lı ğı ve al gı la dı ğı dün ya nın as -

lı nı gö rüp kav ra ya bil mek için Al lah'a du a et me li dir. Çün kü tüm bun la rı ya ra -

tan Al lah'tır ve di le di ği an da bun la rı in sa na kav ra ta cak olan da an cak O'dur.

Bu ger çe ğin far kı na var mış olan bi lim adam la rın dan Pe ter Rus sell bu ger çe ği

şöy le di le ge tir mek te dir: 

Sa nı rım be nim ger çek li ğim, tek ger çek lik. An cak ba -

zen, et ra fım da ki le ri gör me nin baş ka yol la rı da ol -

du ğu nu an lı yo rum. Ama bu nun ne ol du ğu nu

bil mi yo rum. Ken di ken di me bu nu an la ya mı -

yo rum; yar dı ma ih ti ya cım var. Ama yar dım

için ne re ye gi de bi li rim? Di ğer in san lar da

be nim le ay nı dü şün ce sis te mi ne ya ka lan -

mış lar. Be nim yar dım için gi de ce ğim yer

bun lar dan çok da ha de rin dir, ma ter ya list

an la yı şın öte sin de bir bi linç dü ze yi dir –

Al lah'ın Ken di si'dir. Yar dı mı

Al lah'tan is te me li yim. Bu nun

için du a et me li yim."115

Mad de nin ger çe ği -

ni kav ra yan in san,

Al lah'tan baş ka güç

sa hi bi bir var lık

ol ma dı ğı nı da
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ke sin ola rak kav ra mış olur. Bu kav ra yış da, in sa nın ken di si ne yal nız ca Al lah'ı

İlah edi nip, sa mi mi yet le Rab bi miz'e yö nel me si ne ne den olur. Çün kü ru hun

var lı ğı nı an la mak, in sa nın Al lah'a kul ol ma sı nı en gel le yen tüm ma ter ya list id -

di ala rı ge çer siz kı lar. Ki şi, Al lah'tan baş ka İlah edi ne bi le ce ği baş ka hiç bir var -

lık ol ma dı ğı nı açık bir ger çek ola rak gö re cek tir. Do la yı sıy la da dün ya ha ya tı -

na da ir ken di si ne su nu lan ma ter ya list açık la ma la ra inan ma ya cak tır. Bu kav -

ra yış ile bir lik te, dün ya ya olan tut ku lu bağ lı lık, mad di çı ka ra da ya lı hırs lar,

bü yük len me is te ği ve men fa at bek len ti le ri son bu la cak tır. Her şe yin ha yal ol -

du ğu bir dün ya da ki bir len me nin, hırs yap ma nın, övün me nin, mad di üs tün -

lük el de et me nin hiç bir an la mı ol ma dı ğı nı an la ya cak tır. Ki şi nin tek he de fi

Al lah'ı ra zı et mek ve asıl son suz ha ya tı nı ya şa ya ca ğı ahi ret te cen ne ti

ka zan mak için ça ba har ca mak ola cak tır.

Al lah'ın Yü ce var lı ğı her ye ri ve her şe yi ku şat mış tır.

İn sa nın dün ya ha ya tın da mu ha tap ol du ğu kü çük bü yük

her tür lü de tay, Rab bi miz'in ak lı nın, sa na tı nın, kud re ti -

nin var lı ğı nın bi rer de li li dir. An cak ma ter ya list fel se fe -

nin et ki sin de ka la rak mad de yi tek mut lak var lık zan ne -

den in san lar, tüm bu mü kem mel li ği at fe de bi le cek le ri

yi ne mad de sel olan bir var lık arar lar. Bu da yi ne, bir

ha yal içe ri sin de ya şa dık la rı nı kav ra ya ma ma la rın -

dan kay nak la nır. Her şe yi sa rıp ku şa tan, za man -

dan ve me kan dan mü nez zeh ve Yü ce olan ye ga -

ne Var lık, an cak Rab bi miz'dir. Al lah bir ayet te

bu ger çe ği şöy le bil dir mek te dir:

Göz ler O'nu id rak ede mez; O ise bü tün

göz le ri id rak eder... (En'am Su re si, 103)



Al lah, bi zim içi mi zi, dı şı mı zı, ba kış la rı mı zı, dü şün ce le ri mi zi ve tüm var -

lı ğı mı zı ku şat mış tır. Al lah'ın bil gi si dı şın da hiç bir şey ya pa ma yız, hiç bir söz

söy le ye me yiz, ne fes da hi ala ma yız. Mad de nin bi zim için bir ha yal den iba ret

ol du ğu ger çe ği ve ru hun var lı ğı, bu açık ger çe ği ke sin ola rak gös ter mek te dir.

Tek mut lak Var lık olan Yü ce Rab bi miz, in san için bir ha yal ola rak ya rat tı ğı

dün ya yı ve ru hun dan üf le di ği in sa nı, kuş ku suz ki her yö nüy le bil mek te dir.

Bu, Al lah için çok ko lay dır. "Dış dün ya" ola rak dü şün dü ğü müz al gı la rı iz ler -

ken, ya ni ya şar ken, bi ze en ya kın olan, et raf ta ki ha ya li nes ne ler ve in san lar de -

ğil, Rab bi miz'dir. Al lah bir aye tin de şöy le bu yu rur: 

"An dol sun, in sa nı Biz ya rat tık ve nef si nin ona ne ves ve se ler ver mek te ol du -

ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın dan da ha ya kı nız." (Kaf Su re si, 16)

Bir in san, eğer mad de nin as lı ile mu ha tap ol du ğu na ina nır, ken di be de ni -

nin de mad de den oluş tu ğu nu zan ne der se, bü yük bir ya nıl gı nın içi ne dü şer ve

bu bü yük ger çe ği fark ede mez. Al lah'ın, gök te ve ya ken di sin den uzak ta ol du -

ğu nu zan ne der (Al lah'ı ten zih ede riz), Al lah'ın ona ken di be de nin den bi le da -

ha ya kın ol du ğu nun far kı na var maz. Oy sa, dı şa rı da var olan mad de ye as la

ula şa ma ya ca ğı nı, her şe yin zih nin de ya şa dı ğı kop ya lar ol du ğu nu kav ra dı ğın -

da, ar tık içe ri si, dı şa rı sı, ara ba sı, ken di sin den uzak ta zan net ti ği Gü neş, yıl dız -

lar, tek bir sa tıh ta dır. Al lah, ken di si ni çe pe çev re ku şat mış tır ve ken di si ne son -

suz ya kın dır. Al lah bu ger çe ği, "Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak -

kak ki Ben (on la ra) pek ya kı nım..." (Ba ka ra Su re si, 186) aye ti ile ha ber ver -

miş tir.

İn sa nın bu ger çe ği bi le rek ya şa ma sı çok önem li dir. Bu nun far kın da ol ma -

yan in san, yal nız ca im ti han ol mak için gön de ril di ği ge çi ci dün ya ha ya tı nı asıl

ha yat zan ne der, tüm hırs la rı nı, bek len ti le ri ni ve zevk le ri ni bu dün ya da ya şa -

ma sı ge rek ti ği ni dü şü nür. Mad de nin as lı na ula şa bil di ği ne da ir ke sin inan cı,

onu Al lah inan cın dan uzak laş tı ra bi lir ve ölüp ahi ret te Al lah'ın hu zu ru na çı ka -

rı la ca ğı ger çe ği ni unut tu ra bi lir. Dün ya yı mut lak zan ne dip bu ha ya li me ta la rı

ka zan mak adı na, ahi ret te bü yük bir hüs ran ile kar şı la şa bi lir. Al lah Ku ran'da,

bu ger çek le il gi li ola rak in san la rı şöy le uyar mış tır: 

Dik kat li olun; ger çek ten on lar, Rab le ri ne ka vuş mak tan ya na de rin bir kuş ku

için de dir ler. Dik kat li olun; ger çek ten O, her şe yi sa rıp-ku şa tan dır. (Fus si let

Su re si, 54)
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Al lah'ın Ru hu nu Ta şı dı ğı nı Bi len Bir 
İn san Na sıl Ya şar?

Dış dün ya bi zim için yal nız ca bir ha yal ola rak ya ra tı lır ve biz de tüm

bun la rı Al lah'a ait olan ru hu muz ile iz le riz. Bu ger çe ğin şu u ru na va ran her in -

san, ya ra tıl mış tüm var lık la rın Al lah'a ait ol du ğu nu kav rar ve Rab bi miz'in bu

üs tün ya ra tı şı nın hik met le ri ni an la ma ya ça lı şır. Dün ya ha ya tı nın, ken di si ne

gös te ri len gö rün tü ler doğ rul tu sun da ya şa dı ğı bir im ti han dan iba ret ol du ğu -

nun; asıl ha ya tın ise son suz ahi ret te ya şa na ca ğı nın far kı na va rır. Dün ya ha ya -

tı nın ge çi ci bir ha yal den iba ret ol du ğu nu an la yın ca, mad di hiç bir var lı ğı ol -

ma dı ğı nı an la dı ğı dün ya ya ve dün ya me taı na kar şı olan bağ lı lı ğın dan da vaz -

ge çer. Asıl sev gi si ni, bağ lı lı ğı nı, her şe yin tek ve ger çek sa hi bi, Var lı ğı her şe -

yi ku şat mış olan, son suz kud ret sa hi bi Rab bi miz'e yö nel tir. Hırs ve tut kuy la,

ha yal den iba ret olan bir dün ya yı el de et me ye ça lış ma nın man tık sız lı ğı nı an -

lar. Asıl ola rak, var lı ğın ve son suz lu ğun ger çek ha ki mi olan Rab bi miz'in rı za -

sı nı ka zan ma ya ça lı şır. Al lah'ın sev gi si nin, hoş nut lu ğu nun, rı za sı nın ve cen -

ne ti nin, ha yal ola rak ya ra tı lan dün ya da ki hiç bir şey le de ği şi le me ye cek ka dar

kıy met li ol du ğu nu an lar.

Bu ger çe ği kav ra ma sıy la bir lik te, hiç bir de ğe ri ol ma yan ge çi ci dün ya ha -

ya tı için hırs la ra ka pı lıp üzül mek, men fa at el de et mek için ça ba la mak, bu nun

için za lim li ğe, gad dar lı ğa ve acı ma sız lı ğa yö nel mek ye ri ne, ni met le rin son suz

ola nı nın di le di ği an in sa na su nul du ğu cen net ha ya tı nı ka zan ma yı he def ler.

Ken di si ne ve ri len kı sa ömür sü re ci ni, en gü zel ah la kı gös te re rek, en gü zel

dav ra nış lar da bu lu na rak ge çir me ye ça lı şır. Her şe yin as lı na ve en gü ze li ne

ahi ret te ka vu şa ca ğı nı umut eder ve bu son suz ha yat ta piş man ol ma mak için

gü cü nün yet ti ği en faz la ça ba yı har car. Rab bi miz'in kud re ti ni ge re ği gi bi tak -

dir ede bil dik çe, Al lah'ın cen net te ki son suz ni met gi bi, ce hen nem de de son suz

bir azap ya rat tı ğı nı an lar.

Tüm dün ya sı nın göl ge var lık lar dan oluş tu ğu nu ve mut lak var ola nın

yal nız ca Yü ce Rab bi miz ol du ğu nu an la yan bir ki şi için, dün ya nın ge çi ci hırs -

la rı de ğe ri ni kay be der. En kor ku tu cu, en üzü cü ol du ğu nu san dı ğı olay la ra

kar şı olan tüm ba kış açı sı de ği şir. Çün kü her şey, Rab bi miz'in kon tro lün de,
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Dün ya ha ya tın da ya şa dık la rı mız sa de ce Al lah'ın bi -
zim için ya rat tı ğı im ti ha nın bir par ça sı dır. Bi zim so -
rum lu lu ğu muz ise, bun lar kar şı sın da Al lah'ın en ra -
zı ola ca ğı umu lan ah la kı gös te re bil mek tir. 

Al lah'ın di le me siy le ya ra tı lan ha ya li var lık lar dan ve ha ya li olay lar dan oluş -

mak ta dır. Rü ya dan uyan dı ğı mız da, rü ya mız da ki üzün tü ler, sı kın tı lar ve zor -

luk lar na sıl tüm öne mi ni kay be der se, bu göl ge dün ya da var olan olay lar,

üzün tü ler ve sı kın tı lar da ay nı şe kil de önem siz dir. Dün ya ha ya tın da ya şa dık -

la rı mız sa de ce Al lah'ın bi zim için ya rat tı ğı im ti ha nın bir par ça sı dır ve bi zim

so rum lu lu ğu muz da bun lar kar şı sın da Al lah'ın en ra zı ola ca ğı ah la kı gös te re -

bil mek tir. Bu im ti han içe ri sin de ya ra tı lan ha ya li gö rün tü ler, ahi ret te var lık la -

rı nı ve önem le ri ni tam an la mıy la yi ti re cek ler dir. Ge ri ye ka lan sa de ce bun la ra

kar şı gös te ri len dav ra nış lar, Al lah rı za sı için ya pı lan sa lih amel ler ola cak tır.

İn san, bu ger çe ği şim di kav ra sa da kav ra ma sa da, ahi ret ha ya tı nın baş la ma -

sıy la bir lik te, dün ya da ki her şe yin ha yal den iba ret ol du ğu nu, asıl ger çe ğin ise

Rab bi miz ve O'nun ya rat tı ğı ahi ret ol du ğu nu an la ya cak tır. Bir ayet te bu du -

rum şöy le bil di ri lir: 

Bu dün ya ha ya tı, yal nız ca bir oyun ve '(eğ len ce tü rün den) tut ku lu bir oya lan -

ma dır'. Ger çek ten ahi ret yur du ise, asıl ha yat odur. Bir bil se ler di. (An ke but

Su re si, 64)



İn san, na sıl bir te le viz yon ek ra nı na ba kar ken, ora da ki ka rak ter le rin ta -

ma mı nın ha ya li ol du ğu nun far kın da ise; on la rın yap tık la rı na kız mı yor, baş la -

rı na ge len le re üzül mü yor sa, dün ya ha ya tın da da bu ya nıl gı ya düş me me si ge -

re kir. Çün kü dün ya ha ya tı, tıp kı te le viz yon ek ra nın dan sey ret ti ği miz bir film

gi bi sü rek li ola rak bi ze iz let ti ril mek te olan gö rün tü ler den oluş mak ta dır. Rü -

ya sın da kar şı sın da ki ki şi ye kı zıp ba ğı ran ve ya ba şı na ge len olay la ra üzü len

bir in san, na sıl kalk tı ğın da bo şa üzü lüp kız dı ğı nı an lar sa, dün ya ha ya tı için

de ay nı şey ler ge çer li dir. İn san, mad de nin as lı ile hiç bir za man mu ha tap ol -

ma dı ğı nı is ter dün ya da an la sın is ter ahi ret te, ya şa dı ğı en di şe le rin son de re ce

an lam sız ve boş ol du ğu nu enin de so nun da fark ede cek tir. Bu gö rün tü ler, yal -

nız ca bi rer de ne me ola rak ya ra tıl mak ta dır. Asıl olan bun la rın bir ha yal ol du -

ğu nun far kı na va rıp, Al lah'ın rı za sı na uy gun dav ran mak ve bu amaç için ya -

şa mak tır. 

Al lah, in san için gö rün tü den iba ret olan bu dün ya yı yal nız ca bir de ne me

ola rak ya rat mış ol du ğu nu ayet le rin de şu şe kil de ha ber ve rir: 

Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal ma gü zel at -

la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet in san la ra 'süs lü ve çe ki -

ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me taı dır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah

Ka tın da olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 14)

Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, 'tut ku lu bir oya la ma', bir süs, ken di

ara nız da bir övün me, mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ -

mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin ho şu na git miş tir, son ra ku ru -

yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir.

Ahi ret te ise şid det li bir azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za)

var dır. Dün ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (Ha did

Su re si, 20)

Dün ya ha ya tı nı asıl ha yat zan ne den le rin du ru mu nu ise Al lah Ku ran'da şöy -

le ha ber ve rir: 

İn kar eden ler ise; on la rın amel le ri düm düz bir ara zi de ki se ra ba ben zer; su -

sa yan onu bir su sa nır. Ni ha yet ona ulaş tı ğın da bir şey bu la maz ve ya nın da

Al lah'ı bu lur. (Al lah da) Onun he sa bı nı tam ola rak ve rir. Al lah, he sa bı çok

se ri gö ren dir. (Nur Su re si, 39)

141Adnan Oktar (Harun Yahya)



İn san lar, dün ya ha ya tın da sa hip ol duk la rı nı san dık la rı şey le rin ger çek te
bir ha yal ol du ğu nu kav ra dık la rın da, bo şa üzü lüp hırs lan dık la rı nı, bo şa va kit
ge çi rip oya lan dık la rı nı, mad di is tek ve hırs la rı na bo şa önem ver dik le ri ni an -
la ya cak lar dır. Bü yük lük tas la dık la rı in san la rın bir an da ha yal var lık lar ol duk -
la rı nı gö re cek ve ki bir le ri nin yer siz ol du ğu nu fark ede cek ler dir. Her şe yi ya -
ra tan Al lah'a kar şı bo yun eği ci ol ma la rı ge rek ti ği ni kav ra ya cak, da ha hu zur-
lu ve gü zel bir ha yat ya şa ya cak lar dır. Ken di le ri ni in san la ra ka nıt la ma la rı, on -
la rın gö zün de na sıl gö rün dük le ri ni sı na ma la rı ge rek me ye cek, in san la ra kar şı
kin, nef ret, kıs kanç lık gi bi olum suz duy gu la rı ya şa ma ya cak lar dır. Her şe yin
ha yal den iba ret ol du ğu nu bi len in san lar, ha ya li var lık lar la re ka bet için de ol -
ma ya cak, bir bir le ri ne bu yüz den kin ve düş man lık bes le me ye cek ler dir. Her -
ke sin ken di ni sa de ce Al lah'a tes lim et ti ği bir or tam da, te va zu, tes li mi yet, şef -
kat, sev gi ve sa mi mi yet ha kim ola cak tır. 

İn san, tüm bu ger çek le ri bu dün ya da ka bul et mek is te me se de, ölüm ile
kar şı laş tı ğın da ve ölü mü nün ar dın dan ahi ret te tek rar di ril til di ğin de, her şe yi
çok net ola rak gör müş ola cak tır. O gün, ayet te be lir til di ği gi bi in sa nın "gö rüş
gü cü kes kin le şe cek" (Kaf Su re si, 22) ve in san her şe yi çok da ha açık fark ede -
cek tir. Eğer dün ya da ki ya şa mı nı ha ya li amaç lar pe şin de ko şa rak har ca mış sa,
ora da hiç ya şa ma mış ol ma yı di le ye cek tir. Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, "Keş ke o
(ölüm her şe yi) ke sip bi tir sey di. Ma lım ba na hiç bir ya rar sağ la ya ma dı. Güç
ve kud re tim yok olup git ti" (Hak ka Su re si, 27-29) di ye rek piş man ola cak tır.

Tek mut lak var lı ğın Rab bi miz ol du ğu ger çe ği ni dün ya da fark eden ler, bu
ger çek le bir lik te, ahi ret te bü yük piş man lı ğı ya şa mak tan da kur tul muş olur lar.
Dün ya ha ya tın da ken di le ri ne ve ri len sü re yi Al lah'ı ra zı ede bil mek, Rab bi -
miz'in di le di ği şe kil de ya şa yıp O'nun emir le ri ni uy gu la mak için kul la nır lar.
Dün ya ya de ğer ver me nin an lam sız lı ğı nı; ra hat lık, hu zur ve mut lu luk ge ti re -
cek ola nın, dün ya hırs la rı na ka pıl ma dan, yal nız ca Al lah için ya şa mak ol du ğu -
nu an lar lar. Bu, bü yük bir ni met ve bü yük bir ko lay lık tır. İn sa nı yıp ra tan ya -
lan cı hırs lar, ya lan cı bek len ti ler, var ol du ğu nu sa na rak ilah edin dik le ri put lar
(Al lah'ı ten zih ede riz) ta ma men or ta dan kal kar. Her şe yi ve her ye ri sa rip ku -
şa ta nın bir ve tek olan Rab bi miz ol du ğu nu kav rar lar. Al lah'a tes lim ola rak, en
bü yük gü ve ni ve ra hat lı ğı ka zan mış olur lar. Bir ayet te, dün ya ya da ir sah te
ilah lar edi nen in san lar ile yal nız ca Al lah'ı İlah edi nen ki şi ara sın da ki fark şöy -
le ha ber ve ril miş tir: 
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Al lah (or tak ko şan lar için) bir ör nek ver di: Ken di si hak kın da uyum suz ve

ge çim siz bu lu nan, sa hip le ri de çok or tak lı olan (kö le) bir adam ile yal nız ca

bir ki şi ye tes lim ol muş bir adam. Bu iki si nin du ru mu bir olur mu? Hamd,

Al lah'ın dır. Ha yır on la rın ço ğu bil mi yor lar. (Zü mer Su re si, 29)

Al lah'a ina nan bir in san için, mad de nin as lı na da ir ger çe ği bil mek ve bu -
nu de rin le me si ne dü şün mek çok önem li dir. Çün kü Al lah'ın her şe yi ve her
ye ri kap la dı ğı nı bi len bir in san, Al lah'a kar şı ha ya tı nın her anın da sa mi mi
dav ra nır. Her an ölüm le kar şı la şa bi le ce ği ni, bu dün ya nın so na ere ce ği ni ve
ger çek ahi ret ha ya tı ile kar şı la şa ca ğı nı ak lın dan çı kar maz. Bu nu bil mek ve bu -
na gö re dav ran mak, in sa na son suz gü zel lik le ri ve ni met le ri ge ti re cek olan bü -
yük bir ka zanç tır. 

Mad de nin Ger çe ği ve Yok Olan Ma ter ya lizm 

Bir ma ter ya list için, mad de sel dün ya ile hiç bir za man mu ha tap ol ma dı ğı -
mız ger çe ği ni an la mak bü yük bir yı kım dır. Bir ma ter ya list için, Al lah'ın ver -
di ği bir ruh ile ya ra tıl mış ol ma mız ve bi ze ait tüm mad de sel dün ya nın bu ru -
ha gös te ri len gö rün tü ler den iba ret ol ma sı, -ken di çar pık ma ter ya list ba kış açı -
sı na gö re- kor ku ve deh şet uyan dı rı cı dır. Çün kü bir ma ter ya list için mad de
söz de bir ilah tır (Al lah'ı ten zih ede riz). 

Ma ter ya list ler oluş tur duk la rı sah te "mad de ci lik" di nin de mad de ye ta par
(Al lah'ı ten zih ede riz), yer yü zün de amaç sız lık, bi linç siz lik ve te sa düf le rin var
ol du ğu na ina nır lar. "Ya ra tıl dık la rı" ger çe ği ne kar şı çı ka bil mek için, bir baş -
lan gıç ve bir son ol du ğu nu red de der ler. Açık la na maz bir şe kil de ev re nin eze -
li ve ebe di ol du ğu ya nıl gı sı nı sa vu nur lar. Bir in sa nın da, bir ku şun da, bir so -
lu ca nın da ha re ket le ri nin kay na ğı nın şu ur suz sü reç ler ol du ğu al dat ma ca sı nı
öne sü rer ler ve bun la rın her bi ri nin ma ter ya list dün ya nın bi rer ürü nü ol du ğu -
nu id di a eder ler. Ma ter ya liz min bu çar pık an la yı şı na gö re, in sa nın iç dün ya -
sın da al gı la yan, dü şü nen, ka rar ve ren bir var lık yok tur. Söz de her şey, in sa nı
mey da na ge ti ren "mad de le rin" ya ni şu ur suz hüc re le rin, or ga nel le rin ve atom -
la rın so nu cu dur. Kı sa ca sı ma ter ya liz min sah te dün ya sın da, mad de dı şın da
bir var lı ğa yer yok tur. Ma ter ya liz min bu man tı ğı nın en önem li se be bi ise,
Al lah inan cı na kar şı çı ka bil mek, Al lah'a ve ahi re te iman et mek ten kaç ma ya
ça lış mak tır. 
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Ma ter ya list le rin, Al lah'ın var lı ğı na iman et me mek için ken di le rin ce öne

sür dük le ri en bü yük da ya nak ve de lil, mad de nin var lı ğı dır. Oy sa bu ki tap bo -

yun ca an la tıl mak ta olan lar, bi lim sel ola rak ka nıt lan mış bir ger çe ği, ya ni dı şa -

rı da var olan mad de nin bi zim için yal nız ca bir kop ya ola rak var ol du ğu nu

açık ça or ta ya koy mak ta dır. Tüm bu bil gi ler le, ma ter ya liz min elin de ki en bü -

yük de lil or ta dan kalk mak ta ve açık ça yok ol mak ta dır.

Mad de nin as lı ger çe ği, iş te bu ne den le ma ter ya list le ri son de re ce ra hat sız

et mek te dir. 

Mad de nin as lı ko nu su, geç miş te bel li bir kaç dü şü nü rün ve bi lim ada mı -

nın gö rüp fark et ti ği ve di le ge tir di ği bir kav ram iken, bu gün ar tık dün ya ta -

ri hin de ilk de fa bu ka dar ke sin ve kar şı ko nu la maz bir ger çek ola rak açık lan -

mak ta dır. Bü yük ve ke sin leş miş bi lim sel bul gu lar la gün de me ge ti ri len bu ko -

nu, bi li min gö zar dı ede ce ği, ma ter ya list bi lim adam la rı nın da in kar ede bi le -

cek le ri gi bi de ğil dir. Ku an tum fi zi ği nin or ta ya koy du ğu ger çek ler ışı ğın da

ma ter ya list le rin tek gü ven ce si olan mad de, Yüce Rabbimiz Al lah'ın in san için

ya rat tı ğı al gı dün ya sın da bir ha ya le dö nüş müş tür. Tüm dün ya yı ve tüm var -

lı ğı mı zı kap la yan en so mut ol du ğu sa nı lan şey, bir an da so yut bir kav ram ha -

li ne gel miş tir. Ma ter ya list le rin, Al lah inan cı na kar şı en güç lü şe kil de kul la na -

bi le cek le ri ni san dık la rı bü yük de lil, tüm bu bi lim sel bil gi ler ışı ğın da ani den

or ta dan yok ol muş tur. Yok olan yal nız ca atom lar, mo le kül ler de ğil dir. Ev ler,

ara ba lar, dev ge mi ler, gök ler, dağ lar, ge ze gen ler, uzay ve ni ha yet in sa nın

ken di be de ni, tü müy le ha yal ha li ne dö nüş müş tür. Ma ter ya list le rin ken di le ri -

ne put ve ilah edin dik le ri (Al lah'ı ten zih ede riz) mad de id dia sı ar tık son bul -

muş tur. 

Ar tık ma ter ya liz min tu tu na bi le ce ği hiç bir de lil yok tur. Ma ter ya list le rin,

ken di le rin ce Al lah'a kar şı mü ca de le eder ken güç bu lup gü ven dik le ri mad de -

nin var lı ğı, ar tık açık la na maz du rum da dır. 

Bu, Al lah'ın in kar cı la ra kur du ğu muh te şem bir tu zak tır. Al lah'a kar şı

mü ca de le ede bi le cek le ri ni sa nan lar, bu ger çek le bir lik te, çok gü ven dik le ri ve

sar sıl maz gör dük le ri sah te put la rı nın in san için bir ha ya le dö nüş tü ğü nü an la -

mış lar dır. Çok güç lü san dık la rı mad de ci lik id di ala rı nın en te mel da ya na ğı nı

kay bet miş ler dir. Al lah'ın son suz gü cü ve kud re ti açık ça kar şı la rın da dır. Kuş -
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ku suz ki, on la rın kur duk la rı tüm tu zak lar, yok olup git me ye ve çö kü şe uğ ra -

ma ya mah kum dur. 

On lar (inan ma yan lar) bir dü zen kur du lar. Al lah da (bu na kar şı lık) bir dü zen

kur du. Al lah, dü zen ku ru cu la rın en ha yır lı sı dır. (Al-i İm ran Su re si, 54)

Al lah'ın muh te şem dü ze ni ile tüm var lık la rı nı yi ti ren ma ter ya list ler,

dün ya ha ya tın da in kar et tik le ri ahi ret ger çe ği ile er-geç bu lu şa cak ve tüm di -

ğer in san lar gi bi Rab bi miz'in hu zu run da he sap ve re cek ler dir. Dün ya da söz de

mad de yi ilah edi nen ler (Al lah'ı ten zih ede riz), ahi ret te bir rü ya dan uyan dık -

la rı nı an la ya cak, dün ya da bir ha yal uğ ru na mü ca de le ver miş ol duk la rı nı kav -

ra ya cak lar dır. An cak ahi ret te ki piş man lık, ge ri dö nü şü ol ma yan bir piş man -

lık tır. 

Al lah Ku ran'da şöy le bu yu rur:

Ora da bir bir le riy le çe ki şip tar tı şa rak der ler ki:

"An dol sun Al lah'a, biz ger çek ten apa çık bir sa pık lık için dey mi şiz,"

"Çün kü si zi (ya lan cı olan la rı) alem le rin Rab biy le eşit tu tu yor duk.

"Bi zi suç lu-gü nah kar lar dan baş ka sap tı ran ol ma dı."

"Ar tık bi zim için ne bir şe fa at çi var,"

"Ne de can dan-ya kın bir dost."

"Bi zim bir ke re da ha (dün ya ya dö nü şü müz müm kün) ol say dı da iman eden -

ler den ola bil sey dik."

Ger çek ten, bun da bir ayet var dır, ama on la rın ço ğu iman et miş de ğil dir ler.

(Şu a ra Su re si, 96-103)

Dün ya da bu lun du ğu sü re bo yun ca, in sa nın doğ ru yu gör me ye ve Al lah'a

yö nel me ye ha la fır sa tı var dır. Ya şam bo yun ca ma ter ya liz me inan mış ol mak,

ya şa mın so nu na ka dar ay nı ya nıl gı yı sür dür me yi ge rek tir mez. Öl müş ve top -

ra ğa gö mül müş bir fel se fe için mü ca de le et mek, in sa nın ye ga ne fır sa tı olan

dün ya ha ya tı nı bu na har ca ma sı, akıl lı ve vic dan lı bir in sa nın ya pa bi le ce ği bir

şey de ğil dir. Önem li olan, ger çe ği gör dük ten son ra bu na di ren me mek, ölüm-

le bir lik te za ten apa çık an la şı la cak olan bu ger çe ği geç ol ma dan an la mak tır.
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İn san Ru hu Kar şı sın da Açık la ma sız
Ka lan Ev rim Te ori si 
Vic to ri a dö ne mi İn gil te re si'nde iki bi yo log, can lı la rın tü müy le te sa dü fi

sü reç ler so nu cun da bir bir le rin den tü re di ği ve in sa na ka dar uza nan bir sü reç-

te ge li şip de ğiş tik le ri id di ası nı or ta ya at tı. Bu bi yo log lar, Char les Dar win ve

Al fred Rus sel Wal la ce idi. Do ğal se lek si yon yo luy la ev rim hak kın da ki ilk ça -

lış ma Dar win ve Wal la ce ta ra fın dan or tak la şa ha zır lan mış tı. Bi yo log lar, ev rim

te ori si ko nu su üze ri ne bir bir le riy le re ka bet et mek ye ri ne, bu uy dur ma te ori ye

bir bir le ri nin kat kı sı nı ka bul len di ler. Hat ta Wal la ce yaz dı ğı Dar wi nizm adın -

da ki ki tap ile Dar win'in do ğal se lek si yon te ori si ni des tek le di. Bu ki ta bı duy -

du ğun da Dar win'in ver di ği kar şı lık ise, "Dar wi nizm adın dan söz et me yin

çün kü bu teo ri ay nı za man da Wal la sizm de ola bi lir." şek lin de idi.116

An cak bu ha yal ürü nü teo ri ile il gi li ola rak iki bi yo lo ğun yol la rı kı sa bir

sü re son ra ay rı la cak tı. 

146 Darwin'in Açmazı: Ruh

DARWIN'İN AÇMAZI: RUH



Ev rim te ori si ne gö re can lı lar, tüm ana to mik ve fi zik sel özel lik le riy le, tü -

müy le te sa dü fi ve do la yı sıy la şu ur suz bir sü reç için de, do ğal se lek si yon yo -

luy la, bir bir le rin den tü re miş ler di. Bu id dia ya gö re, bir bak te ri ile baş la yan ya -

şam, söz ko nu su ha ya li tü re me yo luy la, gü nü müz de var olan can lı çe şit li li ği -

ni mey da na ge tir miş ti. (De tay lı bil gi için bkz. Ev rim Al dat ma ca sı, Ha run Yah -

ya, Araş tır ma Ya yın cı lık) Dar win, do ğal se lek si yon pren si bi nin yal nız par -

mak lar ya da bu run gi bi mor fo lo jik özel lik le rin çı kı şı nı açık la mak la kal ma dı -

ğı na, ay nı za man da bey nin ya pı sı nı ve do la yı sıy la zi hin sel ka pa si te le ri mi zi de

be lir le di ği ne ina nı yor du. Bir baş ka de yiş le Dar win'e gö re do ğal se lek si yon;

in san la rın mü zik, sa nat, ede bi yat ko nu sun da ki il gi si ni ve ka rar la rı nı, dü şün-

ce ye te ne ği ni ve zi hin gü cü nü et ki le yen ve on la rı de ğiş ti rip ge liş ti ren bir güç -

tü. Fa kat Wal la ce bu fik re ka tıl mı yor du. Dar win'in pren sip le ri nin par mak lar

ve ayak par mak la rı nı ya da da ha ba sit özel lik le ri açık la ya bi le ce ği ni dü şü nü -

yor du ama ma te ma tik ve mü zik ye te ne ği gi bi üs tün in sa ni be ce ri le rin yal nız

kör te sa düf le rin ese ri ola ma ya ca ğı na ina nı yor du. 

Wal la ce'ın "kör te sa düf le rin Mo zart'ın ye te nek le ri nin kay na ğı ol ma sı" id -

di ası na kar şı çık ma sı nın en önem li ne de ni po tan si yel ze ka ola rak ad lan dı rı la -

bi le cek olan hu sus tu. Wal la ce'a gö re, ör ne ğin gü nü müz de ya şa yan bir Abo ri -

jin top lu lu ğun dan ne re dey se oku ma yaz ma bil me yen genç bir ka bi le üye si ni

al dı ğı mı zı farz ede lim. Da ha son ra bu gen ci Ri o, New York ve ya Tok yo'da
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mo dern bir dev let oku lun da eği te lim. El bet te bu şe hir ler de ye ti şen ço cuk lar -

dan hiç de fark lı ol ma ya cak tır. Wal la ce bu nu şöy le açık la mış tı; "Abo ri jin ya

da Cro-Mag non, ken di do ğal or ta mı na uyum sağ la ma sı için ih ti yaç du ya ca -

ğın dan çok da ha faz la po tan si yel ze ka ya sa hip tir. Bu tür po tan si yel ze ka, as -

lın da res mi eği tim yo luy la ka za nı lan ki ne tik ze ka ile kar şı laş tı rı la bi lir. Pe ki bu

po tan si yel ze ka ne den ev rim leş ti? İn gi liz ce eği tim ve ri len okul lar da La tin ce

öğ ren mek için or ta ya çı ka maz dı. Ma te ma tik öğ ren mek için de ev rim leş miş

ola maz dı, her kim ye te rin ce ça lı şır sa bu ko nu da uz man la şa bi lir. Pe ki bu söz

ko nu su gö rün me yen ye te nek le rin or ta ya çık ma sı nı sağ la yan ayık la yı cı kuv -

vet ne re den gel miş ti?"117 Wal la ce, can lı la rın bi linç siz sü reç ler için de bir bir le -

rin den tü re ye rek ev rim leş tik le ri hi ka ye si ne inan dı ğı için, in san la rın ze ka ge -

li şi mi nin bu ha ya li te ori nin ne re si ne da hil edil di ği ni bul ma ya ça lı şı yor du.

An cak, böy le bir şey ger çek leş me di ği için bu id dia yı sa vu na cak bir man tık da

ge liş ti re mi yor du. 

Wal la ce şu nu söy lü yor du: 

Ça ğı mı zın ya zar la rı nın tü mü, in san nes li nin çok geç mi şe da yan dı ğı nı iti -

raf eder ken, bun la rın bir ço ğu ze ka nın çok kı sa sü re ön ce ge liş ti ği inan cı -

nı sür dü rü yor lar ve bi zim le eşit ze ka se vi ye si ne sa hip in san la rın ta rih

ön ce si çağ lar da ya şa mış ol duk la rı ola sı lı ğı üze rin de dü şün mü yor lar.118

Gü nü müz bi lim adam la rın dan Vi la ya nur S. Ra mac han dran ise, bu nu

şöy le açık la mak ta dır: 

Ne an dert hal ve Cro-Mag non in san la rı nın be yin ka pa si te le ri nin biz ler den

da ha bü yük ol du ğu nu bi li yo ruz, bu ne den le giz li kal mış po tan si yel ze kâ -

la rı nın Ho mo sa pi ens ile ay nı hat ta da ha faz la ol du ğu nu dü şün mek hiç

de güç ol maz.119 

As lın da Dar win bi le, te ori si nin in san ze ka sı na da ir bu ha ya li ge li şi mi

açık la ya ma dı ğı nı açık ça iti raf edi yor, hat ta bu ne den le te ori si nin ge çer siz li ği -

nin ile ri sü rü le bi le ce ği ni be lir ti yor du:  

…İn san zi hin gü cü ba kı mın dan bü tün öbür hay van lar dan öy le si ne fark -

lı dır ki, va rı lan bu so nuç ta (aşa ğı bir bi çim den tü re me) bir yan lış lık ola -

bi le ce ği ile ri sü rü le bi lir.120
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Öy ley se, ev rim le ger çek leş me si müm kün ol ma yan bu önem li ge li şi min

açık la ma sı ney di? Wal la ce'ın bu na ver di ği ce vap şuy du: Bu nu Al lah ger çek -

leş tir miş ti. Wal la ce'a gö re "in sa nın za ra fe ti, 'İa hi lüt fun' dün ya üze rin de ki ifa -

de siy di".121

İş te bu nok ta da Wal la ce, ev ri min iti ci gü cü nün do ğal se lek si yon ol du ğu

ko nu sun da ıs rar eden ve en gi zem li zi hin sel özel lik le rin bi le bir Yü ce Var lık

ta ra fın dan ya ra tıl mış ol mak sı zın ge liş ti ği ni id di a eden Dar win'den ay rıl mış tı.

Dar win, Wal la ce'ın id di ala rı nı te ori si için bü yük bir teh dit ola rak gör müş ve

1869 yı lın da Wal la ce'a yaz dı ğı mek tu bun da do ğal se lek si yo nu kas te de rek,

"uma rım se nin ve be nim ço cu ğu mu zu ta ma men öl dür mez sin," de miş ti.122

Wal la ce'ın var dı ğı bu so nuç el bet te, ma ter ya lizm den güç bu lan ve Al lah'ın

var lı ğı nı in kar ede bil mek için or ta ya atıl mış ev rim te ori si ile hiç bir şe kil de

bağ daş mı yor du. İş te bu ne den le Wal la ce'ın fi kir le ri ale la ce le ha sı ral tı edil di.

Ma ter ya list çev re ler için ön pla na çı ka rıl ma sı ge re ken, her şe yin bi linç siz sü -

reç ler le mey da na gel di ği ni ön gö ren an la yış idi. Bu nun da ön cü sü Dar win ol -

muş tu. 
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Ev rim sel De lil siz lik ve Te ori nin
Bi yo lo jik Çö kü şü  

19. yüz yıl dan iti ba ren ma ter ya list le rin en bü yük odak

nok ta sı, Dar win ve Dar wi nizm pro pa gan da sı yap mak ol du.

19. yüz yı lın -gü nü mü ze kı yas la ge ri kal mış- bi lim sel or ta mı

için de do ğal se lek si yon ad lı bir me ka niz ma nın tüm can lı la rın

ge li şi mi nin se be bi ol du ğu nu id di a et mek ko lay dı. Fo sil ya tak -

la rı de rin le me si ne in ce len me miş, ge ne tik bi li mi keş fe dil me miş -

ti. İn san la rı, o dö ne min bil gi si, da ha doğ ru su bil gi siz li ği için de

ol ma dık se nar yo lar la oya la mak Dar win ve yan daş la rı için çok zor

ol ma mış tı. Ama o dö nem de bi le, te ori nin ku ru cu la rın dan bi ri ol -

ma sı na rağ men Wal la ce'ın dik kat çek ti ği in san bi lin ci nin ev -

rim sel açı dan "açık la na maz lı ğı" açık ça fark edil miş ti. Bi linç -

siz iş le yen bir me ka niz ma, bi lin cin var lı ğı nı açık la ya mı yor -

du. Ev rim ci ler hiç bir şu ur lu ola ya izin ver me yen te sa dü fen

ge li şen olay la rın, her na sıl sa şu ur, an la yış, ye te nek ve bi -

linç oluş tur duk la rı nı id di a edi yor lar dı. Bu nun hiç bir man -

tık lı açık la ma sı yok tu.

20. yüz yıl da, ev rim te ori si bü yük bir sür priz ile kar şı -

laş tı. Ön ce pa le on to lo ji bi li mi, Dar win'in "ile ri de bu lu na ca -

ğın dan emin ol du ğu" ka yıp ara fo sil le rin hiç bi ri nin yer yü -
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nu nu ge tir miş tir. Te ori nin de lil siz li ği ve
ge çer siz li ği açık ça or ta ya çık mış, can lı la -
rın komp leks ya pı la rıy la yok tan ya ra tıl dık -
la rı ka nıt lan mış tır. 



zün de bu lun ma dı ğı nı ilan et ti. Yer yü zü nün ne re dey se tü mü ka zıl mış ve araş -

tı rıl mış, Dar win'in ve yan daş la rı nın bek le di ği ara form lar ise bu lu na ma mış tı.

Ev rim te ori si için ikin ci sür priz ise keş fe di len ge ne tik bi li mi idi. Ge ne tik, can -

lı form la rı nın, Dar win'in id di a et ti ği şe kil de

do ğal se lek si yon yo luy la de ği şe me ye cek ka dar

komp leks ve de ğiş mez bir ya pı ya sa hip ol du -

ğu nu tüm dün ya ya açık ça gös ter di. Bi lim sel

ge liş me ler, hüc re nin, Dar win'in san dı ğı gi bi içi

su do lu bir ba lon cuk ol ma dı ğı nı, sa yı sız ve bir -

bi rin den kar ma şık or ga nel den olu şan ve akıl lı

me ka niz ma la ra sa hip olan in dir ge ne mez kom-

p leks bir ya pı da ol du ğu nu gös ter di. Keş fe di len

DNA, bel ki de ev rim te ori si için en bü yük dar -

be ler den bi ri ni oluş tu ru yor du. Can lı nın tüm

ge ne tik bil gi si nin sak lan dı ğı bu dev mo le kül,

te sa dü fen mey da na ge le me ye cek ka dar komp -



leks ol ma sı nın ya nın da, her han gi bir de ği şi me izin ver me ye cek ka dar has sas

bir ya pı day dı. Ev ri me gö re can lı la rın bir bir le rin den tü re ye rek de ği şi me uğ ra -

ma la rı, ye ni tür ler de baş ka can lı la ra ait ye ni özel lik le rin ka za nıl ma sı ge re ki -

yor du. Ge ne tik il mi nin gös ter di ği ger çek ler le, bu nun Dar win'in id di a et ti ği

şe kil de ola ma ya ca ğı açık ça an la şıl mış tı. Ge ne ti ğin or ta ya çı kar dı ğı komp leks -

li ğe hiç bir bi lim ada mı kar şı ko ya mı yor du. 

Bu nun üze ri ne Dar wi nist ler, ge ne tik ya pı üze rin de de ği şi me yol aça bi le -

cek un sur la rı dik ka te al ma ih ti ya cı duy du lar. Bu nun için ken di le rin ce kul la -

na bi le cek le ri tek me ka niz ma, mu tas yon lar dı. Ne o-Dar wi nizm adı al tın da

Dar wi nizm'in ye ni dü zen le me si ni ale la ce le kur gu la dı lar ve ev rim de ge ne tik

de ği şi mi sağ la yan ikin ci bir me ka niz ma nın ya ni mu tas yon la rın dev re de ol du -

ğu nu id di a et ti ler. Fa kat, her bi ri bi lim ada mı olan bu ki şi ler, il ginç bir şe kil-

de önem li bir ger çe ği ih mal edi yor lar dı: Mu tas yon lar %99 ora nın da or ga niz -

ma ya za rar ve ren, %1 ora nın da da et ki siz ka lan ge ne tik mü da ha le ler di. Kon -

trol lü la bo ra tu var or tam la rın da bi le, mu tas yon lar yo luy la can lı ya ye ni bir ge -

ne tik bil gi ka zan dı rıp onu da ha ge liş miş fark lı bir tü re dö nüş tür mek müm kün

de ğil di. Tam ter si ne, ger çek leş ti ri len her mu tas yon, can lı nın sa kat kal ma sı na

ve ya öl me si ne se bep olu yor du. Kon trol süz do ğa or ta mın da rast ge le mey da na

ge len mu tas yon la rın ise bir can lı ya na sıl et ki ede ce ği or ta day dı. 

Pa le on to lo ji nin or ta ya çı kar dı ğı so nuç lar ve ge ne tik bi li mi nin ger çek le ri

kar şı sın da ev rim ci ler sü rek li ola rak te ori le rin de dü zen le me le re git ti ler. Ge ne -

tik bi li mi do ğal se lek si yo nu saf dı şı edin ce mu tas yon la ra, pa le on to lo ji fo sil

ka yıt la rı nı or ta ya çı ka rın ca da sıç ra ma lı ev rim id di ası na sa rıl dı lar. Bi lim sel

ge liş me le rin ev rim aley hi ne ver di ği in kar edi le mez tüm de lil ler, ev rim te ori -

si ni tü müy le açık la ma sız bı ra kı yor, onu çü rü müş bir teo ri ha li ne ge ti ri yor du.

Teo ri üze rin de ya pı lan ye ni dü zen le me ler de, ev rim ci ler açı sın dan hiç bir za -

man so nuç ge tir me di. Çün kü ev ri min le hi ne tek bir de lil bi le bu lun mu yor du. 

Teo ri, sa vun du ğu her ko nu da açık la ma sız dı. Ev rim ci ler ta ra fın dan or ta -

ya atı lan id dia lar bi lim sel ola rak çü rü tül müş tü. Ama öy le bir ko nu var dı ki,

ev rim ci ler, id di ala rı nın ba şın dan be ri bu ko nu da çö züm süz ol duk la rı nı bi li -

yor lar ve bu nu açık ça iti raf edi yor lar dı. Bu, Al fred Wal la ce'ın he nüz te ori yi

or ta ya atar ken "ev rim sel ola rak ge liş me si im kan sız" de di ği "bi linç" idi. 
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Bi linç, Hiç bir Dar wi nist İd di a ile 
Açık la na ma mak ta dır 

Fi zik sel an lam da, in sa nın ev ri mi hak kın da ki her han gi bir te ori nin, güç lü

çe ne le ri ve iri ke si ci diş le ri olan ve biz den dört kat hız lı ko şan may mun

ben ze ri bir ata nın na sıl ya vaş ya vaş, iki ayak lı bir hay va na dö nüş tü ğü nü

açık la ma sı ge re kir. Bu güç le re ak lı, ko nuş ma yı ve ah la kı ek le yin, bun la -

rın hep si ev rim te ori si ne baş kal dır mak ta dır.123 

(Ev rim ci bi lim ya za rı Ro ger Le win)

Ev rim ta raf tar la rı, Dar win za ma nın da açık la ma sız olan bi linç ko nu su na

Dar win'den son ra çe şit li şe kil ler de açık la ma ge tir me ye ça lış tı lar. Ha ya li il kel

in san la rın bir bir le ri ile ile ti şim kur ma ya, av lan ma ya ve alet yap ma ya baş la ya -

rak bey nin ev ri mi ni sağ la dık la rı nı id di a et ti ler. Bey nin ha ya li ge li şi mi ile bir -

lik te di lin ev rim leş ti ği ni, ko nuş ma be ce ri si nin be ra be rin de bi lin cin mey da na

gel di ği ni ve bu şe kil de in sa nı di ğer hay van lar dan ayı ran en önem li far kın or -

ta ya çık tı ğı nı sa vun du lar. Bu id di ala rın hiç bi ri bi lim sel bir da ya nak bu la ma-

dı. Fo sil ka yıt la rı bun la rın her han gi bi ri ne de lil oluş tu ra bi le cek tek bir bul gu

bi le ver me di. Dil ve bi linç üze ri ne ya pı lan bi lim sel ça lış ma lar ve de ney ler,

böy le si ne bir ge li şi min ger çek leş me si ne da ir tüm ola sı lık la rı or ta dan kal dır dı.

Dar wi nist le rin el le rin de sa de ce id di ala rı var dı. Bu id dia lar, tüm ev rim ci ki -

tap lar da az-çok ben zer şe kil de, müt hiş bir se nar yo da hi lin de an la tı lı yor ama

hiç bir ev rim ci kay nak bu na bi lim sel bir de lil su na mı yor du. Çün kü böy le bir

ev rim ya şan ma mış tı. 

Ün lü Na tu re der gi si nin edi tö rü Henry Ge e, bir ev rim ci ol ma sı na kar şın

söz ko nu su ev rim ci id dia nın man tık sız lı ğıy la il gi li ola rak şu açık la ma yı yap -

mak ta dır:

Me se la in sa nın ev ri mi nin, vü cu dun du ru şu, be yin hac mi ile ateş, alet

kul la nı mı gi bi tek no lo jik ba şa rı lar ve li sa nın or ta ya çık ma sı nı sağ la yan

el-göz ko or di nas yo nun da ki ge liş me le re bağ lı ola rak ge liş ti ği söy le nir.

An cak bu gi bi se nar yo lar sub jek tif tir. De ney ler le as la test edi le mez ler,

öy ley se bi lim sel de ğil dir ler. Ge nel de kul la nım da ol ma la rı bi lim sel test le -

re de ğil, sa hip le ri nin id di a ve oto ri te si ne da ya nır.124
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Bu id di a, bi lim dı şı ol ma sı nın ya nı sı ra, man tık sal açı dan da tu tar sız dır.

Ev rim ci ler söz de ev rim le or ta ya çı kan akıl sa ye sin de alet kul la nı mı nın ge liş -

ti ği ni; alet kul la nı mı sa ye sin de de ak lın ge liş ti ği ni sa vun mak ta dır lar. Yu mur -

ta-ta vuk hi ka ye sin de 1,5 asır dır ya şa dık la rı açık la ma sız lı ğı ve çe liş ki yi, bu ra -

da da ya şa mak ta dır lar. Ev rim ci le rin bu ra da ki tu tar sız lı ğı açık la ma la rı ge rek -

mek te dir. Bu du rum, ev rim te ori si ni or ta ya atar ken Wal la ce'ın içi ne düş tü ğü

iki le min, ev rim te ori si açı sın dan ha la de vam et mek te ol du ğu nu gös ter mek te -

dir. 

Dar wi nizm'in en et ki li eleş tir men le rin den Phil lip John son, bu ko nu da

şun la rı ya zar: 

Ak lın ürü nü olan bir teo ri, te ori yi üre ten ak lı uy gun bir şe kil de as la açık -

la ya maz. Mut lak doğ ru yu keş fe den üs tün bi lim sel ak lın hi ka ye si an cak

ve an cak ak lı ve ril miş bir ye te nek ola rak ka bul eder se niz tat min edi ci dir.

Ak lı ken di icat la rı nın bir ürü nü ola rak açık la ma ya ça lış tı ğı mız an da, çı -

kı şı ol ma yan ay na lı bir ko ri do ra gir mi şiz dir.125

Ge or ge Mars hall Ens ti tü sü baş ka nı Ro bert Jas trow'un yo rum la rı ise şöy -

le dir:

İn san gö zü nün rast lan tı ürü nü ol du ğu nu ka bul et mek zor dur. An cak in -

san ze ka sı nın, ata la rı mı zın be yin hüc re le rin de mey da na ge len rast lan tı -

sal tah ri bat la rın ürü nü ol du ğu nu ka bul et mek da ha da zor dur.126 

Dar wi nist ler, in san bi lin ci nin ev ri mi ne iliş kin yal nız ca yo ru ma da ya lı id -

di ala rın ye ter siz kal dı ğı nı dü şün müş ola cak lar dır ki, ko nu yu "bi lim sel cüm le -

ler le" süs le me ih ti ya cı duy du lar. Bu nun için "or ta ya çık ma ol gu su" adın da bir

fak tö rün et ki li ol du ğu nu sa vun du lar. Dar wi nist le re gö re, bir rast lan tı, hiç

bek len me yen bir baş ka şe yin or ta ya çı kı şı na yol aça bi lir di. Bu nun kla sik bi -

lim sel ör ne ği nin ise "su" ol du ğu nu id di a et ti ler. 

Bu na gö re, ok si jen ve hid ro jen ken di baş la rı na su ya ben zer bir özel lik ta -

şı ma mak ta, an cak bel li bir oran da bir leş tik le rin de or ta ya çı kan su mo le kül le -

ri ön ce den tah min edi le me yen çe şit li özel lik ler or ta ya koy mak ta dır. Ev rim ci -

ler bu du ru mu in sa nın bi lin ci ko nu su na uyar la dı lar ve in san bi lin ci nin kö ke -

nin de, be yin kim ya sın da mey da na ge len rast lan tı sal bir de ği şi min yat tı ğı nı
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id di a et ti ler. Hiç bir şe kil de test edi le me yen, hiç bir bi lim sel ka nı ta sa hip ol ma -

yan böy le bir id dia yı, çö züm süz kal dık la rı bi linç ko nu su na uyar la mak, ça re -

siz lik le ri nin çok açık bir gös ter ge siy di. 

Bu el bet te son de re ce man tık sız ve tek nik an lam da im kan sız bir al dat ma -

ca dır. Çün kü her kes ga yet iyi bi lir ki, in san bi lin ci su ör ne ğin de ki gi bi fi zik

ku ral la rı na bağ lı bir ha di se de ğil dir. Bir in sa nın, bir çi le ği gö rü nü mü, ko ku su

ve ta dı ile gö zü nün önü ne ge ti re bil me si, ai le ya kın la rı nın gö rün tü le ri ni ve

ses le ri ni san ki ya nın day mış gi bi al gı la ya bil me si, bey nin de ki atom la rın da ha

ön ce bi lin me yen bir şe yi or ta ya çı kar mak için ha re ket len me le ri nin bir so nu cu

de ğil dir el bet te. Tüm bun la rı ger çek gi bi al gı la ma sı, in sa nın di le ği dir, is te ği -

dir ve o sı ra da dü şün dü ğü şey dir. Fi zik sel ni te li ği olan atom la rın fark lı şe kil -

ler de bir le şe rek me ta fi zik bir kav ram olan "bi lin ci" or ta ya çı kar ma la rı im kan -

sız dır. Fi lo zof ve ya zar Chris ti an de Qu in cey'nin be lirt ti ği gi bi, "bi lim adam -

la rı, he nüz bi lin ci açık la ya maz lar ken, ken di bi linç le ri nin tar tı şıl maz var lı ğı ile

her gün yüz leş mek gi bi ga rip bir du rum için de dir ler".127 

Ev rim ci bi lim ada mı J. Haw kes, New York Ti mes Ma ga zi ne'de ya yın la -

nan bir ya zı sın da şun la rı söy le mek te dir. 

Kuş la rı, ba lık la rı, çi çek le ri vb. göz ka maş tı rı cı gü zel li ği salt do ğal se lek -

si yo na borç lu ol du ğu mu za inan mak ta güç lük çe ki yo rum. Da ha sı, in san

bi lin ci öy le bir dü ze ne ğin ürü nü ola bi lir mi? Na sıl olur da tüm uy gar lık

ni met le ri nin ya ra tı cı sı olan in san bey ni; Sok ra tes, Leo nar do da Vin ci,

Sha kes pea re, New ton ve Eins te in gi bi le ri ölüm süz leş ti ren ya ra tı cı lık,

"ya şam sa va şı mı" de nen or man ya sa sı nın bi ze bir ar ma ğa nı ol sun?128

Bu yal nız ca Dar wi nist le rin ya şa dı ğı bir ha yal, ger çek leş me si ni çok is te -

dik le ri bir di lek tir. Bi linç, ev ri min saç ma ve de lil siz id di ala rı ile ke sin ola rak

açık la na maz du rum da dır. 

Bir mü zi ği din ler ken onun ver di ği ritm den zevk alan, bir ye me ği ta dar -

ken on dan hoş la nan ve ya onu lez zet siz bu lan, kar şı sın da ki in sa nı se ven, ona

şef kat du yan, ken di ben li ği ni araş tı ran, ken di bey ni ni la bo ra tu var da in ce le -

yen, ke şif ler ya pan, prob lem ler çö zen, ba şa rı la rıy la se vi nen, ka rar ve ren, bes -

te ya pan, ki tap ya zan var lık aca ba şu ur suz te sa düf le rin so nu cu mey da na gel -

miş ola bi lir mi? Aca ba han gi rast ge le kim ya sal olay bir in sa na gü zel dav ran -
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ma yı, in ce dü şün ce li ol ma yı, fe da kar lık yap ma yı öğ re te bi lir? Aca ba han gi

rast ge le olay so nu cun da in san bir şey le ri öğ ren me, ak lın da tu ta bil me, kar şı -

sın da ki ni eğit me, dev let le ri yö ne te bil me ye te ne ği ne sa hip ol muş tur? Aca ba

han gi şu ur suz olay, bir in sa nı şu ur lu, man tık lı, zor za man lar da ani ka rar lar

ala bi len, se vi nen, üzü len, duy gu la nan, şa şı ran, en di şe le nen, plan lar ya pan bir

var lık ha li ne ge ti re bi lir? Aca ba bey nin için de ki şu ur suz atom lar bir hay va nı

na sıl gök de len ler in şa eden, uçak lar ya pan, bil gi sa yar lar üre ten, sa yı sız ma te -

ma tik for mü lü çö züp ge liş ti re rek uza ya çı kan, ken di si ne ben zer ro bot lar ta -

sar la yan şu ur lu bir in san ha li ne ge ti re bil miş tir? Bir bak te ri, na sıl ol muş da

tüm dün ya üze rin de muh te şem bir me de ni yet kur muş, ola ğa nüs tü bir tek no -

lo ji üret miş olan bir in sa na dö nüş müş tür? 

Ev rim teo ris yen le ri nin tüm bu so ru la ra bir açık la ma ge tir me le ri ge rek -

mek te dir. Te sa düf le rin, rast ge le ve bi linç siz ce mey da na ge len et ki le rin, na sıl

bi linç var et tik le ri ni açık la ma la rı ge rek mek te dir. Şu ur suz olay la rın, na sıl şu -

ur dan da ha üs tün dav ran dık la rı nı, na sıl bi linç li bir var lı ğın ya pa bi le ce ğin den

da ha faz la bi linç or ta ya ko ya bil dik le ri ni izah et me le ri ge rek mek te dir. Eğer id -

di a et tik le ri ev rim doğ ruy sa, ön ce bi lim sel de lil ler ge tir me le ri, son ra tüm bu

man tık sız lık la rı açık lı ğa ka vuş tur ma la rı ge rek mek te dir. Ev rim ci ler, bu na bi -

lim sel bir açık la ma ge ti re bil miş ler mi dir? Bi linç siz olay la rın bi linç mey da na

ge tir di ği iki le mi ne bir çö züm le ri var mı dır? Bu ko nuy la il gi li ya zıl mış sa yı sız

ev rim ci ki tap ta, sa yı sız ev rim ci ma ka le de, sa yı sız kon fe rans ta bu nun açık la -

ma sı ya pıl mış mı dır? 

Ha yır!
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Ev rim ci le rin yap tık la rı yal nız -

ca id di ala rı nı sı ra la mak, bu nu

ya par ken ke li me le ri süs le mek,

de lil ler gös ter mek ten ka çın -

mak, boş ve uzun söz ler le "in -

san as lın da hay van dır" tel ki ni ni

müm kün ol du ğun ca em po ze ede -

bil mek tir. Bi lim sel de lil ge ti re me dik -

le ri gi bi, söz ko nu su man tık kar ma şa -

sı na da bir açık la ma su na ma mak ta dır -

lar. Bi linç, ev rim te ori si ni cid di an lam -

da yok eden, Dar wi nist le ri şaş kın lık ve ça -

re siz lik için de bı ra kan en ke sin ve en ka çı nıl maz

ger çek ler den dir. Dar wi nist le rin mad de üze ri ne kur gu la dık la rı ya lan lar, bi linç

ko nu su na uy gu la na bi lir de ğil dir. Salt mad de nin var lı ğı na da ir ge liş ti ril miş

olan teo ri, mad de nin dı şın da ki bu mu ci ze kar şı sın da müt hiş bir şok ya şa mak -

ta dır. Al lah'ın var lı ğı nı in kar et mek için or ta ya atıl mış bu ya lan, Al lah'ın ola -

ğa nüs tü ese ri "bi linç" kar şı sın da yer le bir ol muş tur. Al lah bir aye tin de şöy le

bu yu rur: 

Ger çek şu ki, on lar hi le li-dü zen ler kur du lar. Oy sa on la rın dü zen le ri,

dağ la rı yer le rin den oy na ta cak da ol sa, Al lah Ka tın da on la ra ha -

zır lan mış dü zen (kö tü bir kar şı lık) var dır. (İb ra him Su re si,

46)
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Dar wi nist ler Ruh Sa hi bi Ol duk la rı nın

Bi lin cin de ler mi?

Mo dern bi lim, in san ak lı nın, ma ter ya list le rin id di a et tik le ri gi bi be yin

hüc re le ri ara sın da ki alış ve riş ten kay nak lan ma dı ğı nı te yit et miş tir. Bir baş ka

de yiş le, in san be de nin de, be de nin ken di fonk si yon la rı na ait ol ma yan ve fi zik -

sel bir ni te li ği bu lun ma yan bir var lık var dır. Ma ter ya list fel se fe nin bir ürü nü

olan ve mad de nin mut lak var lı ğı dı şın da hiç bir açık la ma yı ka bul et me yen ev -

rim te ori si, mad de sel var lı ğı ol ma yan in san ru hu kar şı sın da tü müy le açık la -

ma sız dır. 

Bu nok ta da bir ger çe ği tek rar ha tır lat mak ta fay da var dır: Ev rim te ori si -

nin, can lı la rın ge li şi mi ile il gi li ola rak ka nıt lan mış tek bir id dia sı, de lil len di ril -

miş tek bir ör ne ği yok tur. Ev rim te ori si, can lı ta ri hi üze ri ne yal nız ca spe kü las -

yon la ra baş vur muş, sah te de lil ler kul lan mış ve can lı la rın ev rim leş me di ği ni is -

pat eden bi lim sel ve pa le on to lo jik ger çek le ri ört bas et me ye ça lış mış tır. Bu yol -

la, ge çer siz li ği an la şıl mış fo sil ör nek le ri ni pro pa gan da mal ze me si yap mış, on -

la rı ara ge çiş ör nek le ri ola rak gös te re rek in san la rı al dat ma ya ça lış mış ve hat -

ta bu uğur da sah te kar lı ğa baş vur muş tur. (De tay lı bil gi için bkz. Ara Ge çiş Aç -

ma zı, Ha run Yah ya) Ev rim ci le rin, can lı la rın ha ya li ev ri mi ile il gi li sa yı sız se -

nar yo su, say sız ma sa lı var dır. Ama bun la rın tek bir ta ne si bi le bi lim sel ola rak

is pat edi le me miş tir. Da ha sı, bi lim ve tek no lo ji, böy le bir ev ri min im kan sız lı -

ğı nı açık ça ilan et miş tir. 

Ev ri min için de bu lun du ğu bu çık maz lar ara sın da bi linç ko nu su nu özel

ya pan şey, fi zik sel hiç bir de lil ile var lı ğı açık la na ma yan bu ko nu üze ri ne ev -

rim ci le rin bir se nar yo da hi ge liş ti re me me le ri dir. Mo dern tek no lo ji ürü nü, ge -

liş miş ta ra ma ci haz la rı, ma ter ya list le rin, be yin de akıl mey da na ge ti ren bir

böl ge ve ya sü reç bek len ti le ri ni bo şa çı kar mış tır. İn san ak lı na mad de ci bir

açık la ma ge ti ri le me mek te dir. 

Ma ter ya list ba kış açı sı na sa hip olan ki şi le rin bu ara yış la rı nın ne de ni bi -

lin ci ger çek an lam da kav ra ya ma ma la rı dır. Ruh sa hi bi ol duk la rı nı, bir şu ur la

ha re ket et tik le ri ni an la ya ma mak ta dır lar. Dar wi nizm'i sa vun ma la rı nın tek se -

be bi bu dur. Eğer bi linç gi bi ola ğa nüs tü bir var lı ğın far kın da ol sa lar, bir ruh



159Adnan Oktar (Harun Yahya)

ta şı dık la rı nı an la sa lar, Dar wi nist ol ma la rı im kan sız dır. Bu tü müy le me ta fi zik

bir ger çek tir. 

Dar wi nist ler, in dir ge ne mez komp leks lik te ki bir in san gö zü nün te sa dü -

fen ev rim leş ti ği ni ve ışı ğı al gı la ma ya ni "gör me" özel li ği ne te sa dü fen sa hip ol -

du ğu nu id di a et mek te dir ler. Renk le ri gö ren, çev re sin de ki le ri al gı la ya bi len,

bun lar hak kın da yo rum ya pa bi len in sa nı söz ko nu su te sa düf le rin, hüc re sel et -

ki le şim le rin bir so nu cu ola rak gör mek te dir ler. Göz de ki hüc re le rin dı şa rı da ki

ışı ğı ya ka la dı ğı nı ve biz le re renk li dün ya nın su nul ma sı için bu me ka niz ma nın

ve bey nin var lı ğı nın ye ter li ol du ğu nu id di a et mek te dir ler. Ama bu hüc re nin

bir gö rün tü yü fark edip bu nu al gı la ya bil mek için açı lıp ka pan ma sı, bir şu ur-

la ka rar ver me si, kı sa ca sı ru hun em ri ne uya rak ha re ket et me si gi bi bir ola ğa -

nüs tü lü ğü kav ra ya maz lar. Hiç bir Dar wi nist, ken di sin de var olan şu u ru his -

set mez. Bu nu his se de rek Dar wi nizm'i sa vun ma sı im kan sız dır. Ken di sin de ki

şu u ru his se de rek, sa de ce bir hüc re yı ğı nın dan iba ret ol du ğu nu, bak te ri den tü -

re yip bu ha le ka dar gel di ği ni, sa hip ol du ğu ve al gı la dı ğı her var lı ğın şu ur suz

te sa düf le rin ese ri ol du ğu nu id di a et me si im kan sız dır. Nor mal şu ur ve vic -

dan la bu nu id di a et me si müm kün ola maz. Dar wi nist ler, iç le rin de gö ren, dü -

şü nen, ak le den, yo rum ya pan, se ven, se vi nen, üzü len bir var lık ol du ğu nun

far kı na va ra ma mak ta dır lar. Far kı na var dık la rı an da, mad de yi ilah laş tır ma

dü şün ce sin den he men vaz ge çe cek ler dir.

Bir in sa nın ye şil ren gi gör me si, kar şı dan ge len ar ka da şı nı ta nı ma sı, onu

gör mek ten do la yı se vinç duy ma sı ar tık bi li min içi ne gi ren bir ko nu de ğil dir.

Fi zi ğin öte sin de bir ger çek tir. Bu, fi zik sel ve ya mad de sel hiç bir se bep ve kav -

ram ile açık la na maz. Ken di sin de olan bi lin ci fark eden bir in san için ise, her

şe yin mut lak mad de den iba ret ol du ğu nu id di a edip sa vun mak im kan sız dır.

İş te bu ne den le, Dar wi nist le rin sa hip ol duk la rı şey apay rı bir dü şün ce ya pı sı,

apay rı bir al gı la ma şek li dir. Kuş ku suz en doğ ru su nu Al lah bi lir. 

Al lah Ku ran'da, böy le in san la rın, mu ci ze gör se ler bi le inan ma ya cak la rı -

nı şu şe kil de ha ber ver miş tir:

Ger çek şu ki, Biz on la ra me lek ler in dir sey dik, on lar la ölü ler ko nuş say dı ve

her şe yi kar şı la rı na top la say dık, -Al lah'ın di le di ği dı şın da- yi ne on lar inan -

ma ya cak lar dı. An cak on la rın ço ğu ca hil lik edi yor lar. (Enam Su re si, 111)
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Nor mal dü şü nen bir in san için, ken di için de ki şu u ru al gı la yıp fark eden

"ben"i gö re bil mek, bey ni nin dı şın da bir bi lin ce sa hip ol du ğu nu an la ya bil mek

son de re ce ko lay dır. Ama Dar wi nist ler, fark lı bir dü şün ce ya pı sı na sa hip ol -

duk la rın dan hem mad de nin dı şın da bir şu u run var lı ğı nı, hem de ken di le ri ne

ait olan bi lin ci gö re me mek te dir ler. Her han gi bir Dar wi nist üze rin de bu nu

gör mek, bu nu göz lem le mek ol duk ça ko lay dır. 

Fark lı iş le yen özel bir dü şün ce sis te mi, Dar wi nist le ri iş te bu yüz den

mad de ye bu ka dar ba ğım lı yap mak ta, bu nun dı şın da ki açık la ma la rı red det -

me le ri ne se bep ol mak ta dır. An cak nor mal bir bi lin ce, sağ lık lı bir dü şün ce sis -

te mi ne sa hip bir in san, dün ya nın bir al gı lar bü tü nü ol du ğu nu ve bu nu al gı la -

yan "ben"in dı şa rı da ki ışık tan, be yin den, ku lak tan, göz den, elek trik sin yal le -

rin den fark lı bir şey ol du ğu nu ra hat ça gö re bi lir. Dı şa rı da ki ışık, gör dü ğü müz

kır mı zı ren gin se be bi ola bi lir ama onun kır mı zı ol du ğu nu fark eden, bu nu ta -

nı yan, kır mı zı nın ne ol du ğu nu bi len "ben"in bir açık la ma sı ol ma lı dır. Nor mal

dü şü ne bi len bir in san, tüm bu al gı la rın ru ha ait ol du ğu so nu cu nu he men çı -

ka ra cak tır. Çün kü böy le bir in san, ken di sa hip ol du ğu bi lin cin, "ben" de di ği

şu u run far kın da dır. Böy le bir in san, tüm mad de ci açık la ma la rın man tık sız lı -

ğı nı ve ge çer siz li ği ni ko lay lık la gö re bi lir. Dar wi nizm'in ne bü yük bir ya nıl gı

ol du ğu nu he men fark ede bi lir. 

Dar wi nist gö rü şün pro pa gan da sı na kan ma mak, id di ala rı na hiç bir şe kil -

de dik kat ver me mek ge rek mek te dir. Çün kü bu id di ala rın sa hi bi olan ki şi ler,

fark lı bir an la yış ve fark lı bir bo yut için de ya şa mak ta dır lar. Bu nun en bü yük

de lil le rin den bi ri, mad de nin as lı ko nu su nun ku an tum fi zi ği nin keş fin den, ya -

ni 20. yüz yı lın baş la rın dan be ri bi lim sel ola rak bi lin me si ne rağ men, ay nı ma -

ter ya list pro pa gan da nın ke sin ti siz de vam edi yor ol ma sı dır. Te ori le ri ni ve fel -

se fe le ri ni da yan dır dık la rı mad de yok ol muş tur. Ama bu du rum, Dar wi nist ve

ma ter ya list çev re ler için pek bir şey fark et tir me miş gi bi dir. 

Bu, Al lah'ı in kar la rı ne de niy le Rab bi miz'in on la ra ver miş ol du ğu bir kar -

şı lık ola bi lir. On lar ken di var lık la rı nı, ken di ruh la rı nı in kar et tik çe, Al lah on -

la rı ruh sa hi bi var lık özel li ğin den uzak laş tır mış ola bi lir. Kuş ku suz doğ ru su -

nu Al lah bi lir. Al lah, bir aye tin de şöy le bu yu rur: 

Ken di le ri Al lah'ı unut muş, böy le ce O da on la ra ken di ne fis le ri ni unut tur -



muş olan lar gi bi ol ma yın. İş te on lar, fa sık olan la rın ta ken di le ri dir. (Haşr Su -

re si, 19)

İş te bu ne den le, Dar wi nist ya lan la ra kan mak, ma ter ya list le rin boş id di -

ala rı na ih ti mal ver mek, akıl lı, man tık lı ve mad de nin as lı ko nu su nu kav ra ya -

bil miş, bir "ben"in far kı na va ra bil miş in san için bü yük bir ya nıl gı olur. Eğer

bir in san, ken di ta şı dı ğı ru hun ala met le ri ni gö re bi li yor sa, her şe yin Ya ra tı cı sı

olan Yü ce ve güç lü bir Ya ra tı cı'nın, ya ni Al lah'ın var lı ğı nı fark ede bi li yor sa, o

za man üs tün ye te nek le re ve ak la sa hip bir var lık ha li ne ge lir. Bu üs tün akıl,

Dar wi nizm al dat ma ca sı na kan ma ya cak ka dar asil ve de ğer li dir. Al lah'ın üs -

tün kud re ti ni tak dir ede bi le cek ka dar güç lü dür. Bu üs tün akıl ile in san, yok -

tan var edil miş ol du ğu nu ve son suz bir ruh ta şı dı ğı nı bi lir. Bu son suz ru ha al -

gı la tı lan ren ga renk, eş siz dün ya ya hay ran ka lır, bun la rın tü mü nü ha yal ola -

rak ya ra tan Al lah'ın sa na tı nı hay ran lık la iz ler. Bu son suz ru hun asıl yur du -

nun dün ya ol ma dı ğı nı ve ken di si ne va at edil miş olan asıl yur da ka vuş mak

için ça ba gös ter me si ge rek ti ği ni de bi lir. Ru hun ait ol du ğu asıl yurt, ahi ret tir.

Ahi ret, tüm ruh lar, ya ni gel miş geç miş tüm in san lar için ya ra tıl mış tır. Son suz

ni met ve azap ahi ret te in san la rın kar şı sı na çı ka cak tır. Yal nız ca bir gö rün tü -

den iba ret olan dün ya ha ya tı, bu son suz ha yat için de ne me ye ri dir. İn sa nın,

ebe di ni met için de ya şa yıp ya şa ma ya ca ğı, azap çe kip çek me ye ce ği ka ra rı,

dün ya da gös ter di ği ah lak ve ger çek leş tir di ği amel ler le bel li ola cak tır. Gü -

zel ah lak ve sa lih amel ise, yal nız ca Al lah'a gö nül den iman edip Ku -

ran'a uy mak la müm kün dür. 

Si zin tü mü nü zün dö nü şü O'na dır. Al lah'ın va'di bir ger -

çek tir. İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra, ada let le

kar şı lık ver mek için ya rat ma yı baş la tan, son ra onu

ia de ede cek olan O'dur. İn kar eden ler ise, kü für le -

ri do la yı sıy la, on lar için kay nar su dan bir iç ki ve

acı bir azap var dır. (Yu nus Su re si, 4)



Ha ya tı mı zın Ge çen Sü re si, Yal nız ca Bir Al gı dır 

Dün ya da ge çir di ği miz za man için bir kıs ta sı mız var dır. Dün yap tık la rı -

mı zı dü şü nür, bu gü ne gö re plan ya pa rız. On se ne ön ce si ni dü şü nür, za ma nın

geç ti ği ne ve yaş lan dı ğı mı za ina nı rız. Za ma nın geç ti ği ne da ir inan cı mı zı oluş -

tu ran şey, yal nız ca bir ön ce ki an ile şim di ki an ara sın da yap tı ğı mız kı yas tır. 

Bu kı yas şu şe kil de ger çek le şir: Şu an bu ki ta bı oku yor su nuz. Ki ta bı oku -

ma dan ön ce ise te le viz yon sey re di yor du nuz. Te le viz yon sey ret ti ği niz an ile

ki tap oku mak ta ol du ğu nuz anı kı yas lar, bun la rın ara sın da bir sü re ol du ğu nu

dü şü nür ve te le viz yon iz le di ği niz za ma nı "geç miş" ola rak ta nım lar sı nız. Bu

iki ey lem ara sın da ise bir za man geç ti ği ne ina nır sı nız. Ger çek te ise, te le viz yon
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ZAMAN ALGISI VE KADER GERÇEĞİ



sey ret ti ği niz an si zin ha fı za nız da ki bil gi dir. Siz, ki tap oku mak ta ol du -

ğu nuz "şu an" ile, ha fı za nız da ki bil gi ara sın da kı yas ya par ve bu nu "za -

man" ola rak al gı lar sı nız. İşin ger çe ğin de ise, yal nız ca ya şa mak ta

ol du ğu nuz "şu an" var dır. Ha fı za nız da ki ha tı ra lar la kı yas yap -

ma dı ğı nız da, za man kav ra mı da kal ma ya cak tır.

Ün lü fi zik çi Ju li an Bar bo ur, za ma nın ta ri fi ni şöy le yap mak ta -

dır:

Za man eş ya la rın po zis yon la rı nı de ğiş tir me öl çü sün den baş ka bir

şey de ğil. Bir sar kaç sal la nır, saa tin kol la rı iler ler.129

Do la yı sıy la za man, be yin de anı ola rak var olan bir ta kım bil -

gi ler, bir baş ka de yiş le al gı lar ara sın da kı yas ya pıl ma sı ile var ol -

mak ta dır. An te rog rad (iler le yen) am ne zi ola rak bi li nen ha fı za kay bı

sen dro mu olan ki şi ler dü şü nül dü ğün de, za ma nın in san al gı sın dan baş -

ka bir şey ol ma dı ğı da ha iyi an la şı lır. Bu ki şi ler, kı sa sü re li ha fı za ya

da ir tüm bil gi le ri ni kay bet tik le rin den bir ön ce ki ola yı ha tır la ya -

maz, do la yı sıy la iki olay ara sın da bir sü re olup ol ma dı ğı nı fark

ede mez ler. Bu, za ma nın yal nız ca bir al gı ola rak var ol du ğu nu gös -

te ren de lil ler den dir. 
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Gün lük ha yat ta ya şa dı ğı mız olay lar bi ze bel li bir sı ra la ma da gös te ril di ği

için biz za ma na geç miş, şu an ve ge le cek ola rak sı nır lan dır ma lar ge ti ri riz. Oy -

sa za ma nın geç miş ten ge le ce ğe doğ ru ak tı ğı dü şün ce si sa de ce bir şart lan ma -

dır. Eğer ha fı za mız da ki bil gi ler bir fil min son dan ba şa doğ ru sey re dil me si gi -

bi iş li yor ol say dı bi zim için geç miş ge le cek za man, ge le cek de geç miş za man

olur du. Bu du rum bi ze za ma nın mut lak ol ma dı ğı nı sa de ce bi zim al gı mı za gö -

re şe kil len di ği ni gös ter mek te dir.

Ün lü fi zik çi Ro ger Pen ro se, ko nuy la il gi li ola rak şu açık la ma yı yap mak -

ta dır: 

Sa nı rım ge çe cek olan za ma nı al gı la ma bi çi mi miz de ve fi zi ğin ta rif et ti ği

za man kav ra mı ara sın da her za man bir çe liş ki var. Ve bu kıs men, aca ba

olay la rın za ma na ait net bir dün ye vi sı ra la ma sı mı var yok sa biz ler mi

bir çok şe yi bir ara ya ge ti re rek ka fa mız da bir re sim can lan dı rı yo ruz so ru -

su...130

Ha tır la dı ğı mız olay lar ara sın da ken di zih ni miz de yap tı ğı mız sı ra la ma,

bu olay lar için, geç miş, şu an ve ge le cek şek lin de bir ko num mey da na ge tir -

mek te dir. An cak bu, tü müy le bey ni miz de, bi zim ira de miz le ve ril miş olan bir

164 Darwin'in Açmazı: Ruh



ka rar dır. Do la yı sıy la ta ma men iza fi dir. No bel ödül lü ge ne tik pro fe sö rü ve

dü şü nür Fran ço is Ja cob, ko nuy la il gi li ola rak şu ben zet me yi yap mak ta dır: 

Ter sin den gös te ri len film ler, za ma nın ter si ne doğ ru aka ca ğı bir dün ya nın

ne ye ben ze ye ce ği ni ta sar la ma mı za im kan ver mek te dir. Sü tün fin can da ki

kah ve den ay rı la ca ğı ve süt ka bı na ulaş mak için ha va ya fır la ya ca ğı bir

dün ya; ışık de met le ri nin bir kay nak tan fış kı ra cak yer de bir tu za ğın (çe -

kim mer ke zi nin) için de top lan mak üze re du var lar dan çı ka ca ğı bir dün -

ya; sa yı sız dam la cık la rın hay ret ve ri ci iş bir li ğiy le su yun dı şı na doğ ru fır -

la tı lan bir ta şın bir in sa nın avu cu na kon mak için bir eğ ri bo yun ca zıp la -

ya ca ğı bir dün ya. Ama za ma nın ter si ne çev ril di ği böy le bir dün ya da,

bey ni mi zin sü reç le 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.131  

Tüm bun lar, geç miş ve ge le cek kav ram la rı nın, bi zim anı la rı mı zı al gı la ma

bi çi mi miz le il gi li ol du ğu nu gös ter mek te dir. Ger çek te ise, za ma nın na sıl ak tı -

ğı nı ve ya akıp ak ma dı ğı nı bil me mi ze im kan yok tur. Tıp kı kar şı mız da ki gö -

rün tü nün as lı ile hiç bir za man mu ha tap ola ma dı ğı mız, do la yı sıy la var lı ğı

hak kın da de tay lı bil gi ye sa hip ola ma dı ğı mız gi bi, as lın da ta bi ol du ğu muz bir

za man olup ol ma dı ğı nı ve var sa da bu nun iş le yi şi nin na sıl ol du ğu nu ke sin

ola rak bi le me yiz. Çün kü za man, yal nız ca bir al gı bi çi mi dir.

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:
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Salt uzay la bir lik te Eins te in, son suz geç miş ten son suz ge le ce ğe akan şaş -

maz ve de ğiş mez bir ev ren sel za man kav ra mı nı da bir ya na bı rak tı. Gö -

re ce lik Ku ra mı'nı çev re le yen an la şıl maz lı ğın bü yük bö lü mü, in san la rın

za man duy gu su nun da renk duy gu su gi bi bir al gı bi çi mi ol du ğu nu ka bul

et mek is te me yi şin den do ğu yor... Na sıl uzay mad di var lık la rın muh te mel

bir sı ra sı ise, za man da olay la rın muh te mel bir sı ra sı dır. Za ma nın öz nel -

li ği ni en iyi Eins te in'in söz le ri açık lar: "Bi re yin ya şan tı la rı bi ze bir olay lar

di zi si için de dü zen len miş gö rü nür. Bu di zi den ha tır la dı ğı mız olay lar 'da -

ha ön ce' ve 'da ha son ra' öl çü sü ne gö re sı ra lan mış gi bi dir. Bu ne den le bi -

rey için bir ben-za ma nı, ya da öz nel za man var dır. Bu za man ken di için -

de öl çü le mez.132

Eins te in, Bar nett'in ifa de le riy le "uzay ve za ma nın da sez gi bi çim le ri ol -

du ğu nu, renk, bi çim ve bü yük lük kav ram la rı gi bi bun la rın da bi linç ten ay rı -

la ma ya ca ğı nı gös ter miş"tir. 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."133
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İkiz ler den bir ta ne si, ışık hı zı na

ya kın bir hız da uza ya doğ ru

ha re ket eder ken di ğe ri Dün ya' -

da ka lır.  

Te les kop tan Dün ya' da ki ikiz -

ler den bi ri, uza ya gi den iki -

zin ken di sin den da ha genç

gö rün dü ğü nü göz lem ler. 

İkiz ler den ro ket le

gi den, Dün ya' ya

dö ner. Dün ya 'da ki

iki zi yaş lan mış tır.

Ro ket le gi den ise

da ha genç tir. 

Eins te in'in ikiz pa ra dok su na gö re, ikiz kar deş ler den bi ri Dün -
ya'da ka lır ken, di ğe ri ışık hı zı na ya kın bir hız da uzay yol cu lu 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 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. 



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 ayırt ede 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."134 

Saa ti hiç bil me di ği miz, Gü neş'in han gi ara lık lar la do ğup bat tı ğı nı gö re -

me ye ce ği miz ka pa lı bir oda da kal dı ğı mız da, bu ra da ge çen za ma nın hı zı nı ve

kal dı ğı mız sü re yi hiç bir za man be lir le ye me yiz. Bi ze dış dün ya da bel li bir za -

man geç ti ği ni dü şün dür ten şey, Gü neş'in do ğup bat ma sü re ci ve ko lu muz da -

ki saa tin bi ze be lirt ti ği sü re den baş ka bir şey de ğil dir. Bun lar dev re den çık tı -

ğın da, geç ti ği ne inan dı ğı mız za man hak kın da söy le ye cek le ri miz ta ma men

tah mi ni ve bi ze bağ lı ola cak tır. Ör ne ğin sı na va gi ren bir ki şi kı sıt lı va kit için -

de ce vap la rı ye tiş tir me ye ça lı şır ken, onun için za man hız lı ge çe cek tir. Ama dı -

şa rı da onun sı nav dan çık ma sı nı bek le yen ki şi için ay nı sü re, ol duk ça uzun -

dur. Eğer za man mut lak bir ger çek ol say dı, bu du rum da bi zim al gı la rı mı za

gö re be lir le di ği miz de ğiş ken bir kav ram şek lin de ol maz dı kuş ku suz. 
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Eins te in'in ge nel gö re ce lik te ori si nin bi lim sel ola rak or ta ya koy du ğu ger -

çe ğe gö re; za ma nın hı zı, bir cis min hı zı na ve çe kim mer ke zi ne olan uzak lı ğı-

na gö re de ğiş mek te dir. Hız art tık ça za man kı sal mak ta, sı kış mak ta; da ha ağır

da ha ya vaş iş le ye rek san ki dur ma nok ta sı na yak laş mak ta dır. Bu nu Eins te in'ın

bir ör ne ği ile açık la ya lım. Bu ör ne ğe gö re ikiz kar deş ler den bi ri Dün ya'da ka -

lır ken, di ğe ri ışık hı zı na ya kın bir hız da uzay yol cu ğu na çı kar. Uza ya çı kan ki -

şi, ge ri dön dü ğün de ikiz kar de şi ni ken di sin den çok da ha yaş lı bu la cak tır. Bu -

nun ne de ni uzay da se ya hat eden kar deş için za ma nın da ha ya vaş ak ma sı dır.

Ay nı ör nek, ışık hı zı nın yüz de dok san do ku zu na ya kın bir sü rat le ha re ket

eden ro ket le uzay da yol cu luk ya pan bir ba ba ve Dün ya'da ka lan oğ lu için de

dü şü nü le bi lir. Eins te in'e gö re, "Eğer ba ba nın ya şı 27, oğ lu nun ya şı 3 ol sa, 30

dün ya se ne si son ra ba ba dün ya ya dön dü ğün de oğul 33 ya şın da, ba ba ise 30

ya şın da ola cak tır."135

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 uzay gi bi bir or tam da in san

vü cu dun da ki kalp atış la rı, hüc re bö lün me si, be yin fa ali yet le ri gi bi iş lem ler

da ha ağır iş le mek te dir. Böy le lik le ki şi za ma nın ya vaş la ma sı nı hiç fark et me -

den gün lük ya şa mı nı sür dü rür.

Par ça cık fi zik çi si Dr. Jim al-Kha li li'nin bir rad yo prog ra mın da yap tı ğı

açık la ma lar şöy le dir: 

Eins te in'ın gö re ce lik te ori le ri nin her iki si de ge le ce ğe yol cu lu ğa ola nak

sağ la mak ta dır. As lın da bu nu de ney sel ola rak da is pat et miş du rum da -

yız. Bu nun bir yo lu çok hız lı se ya hat et mek tir; bir ro ke te bi ner, ışık hı zı-

na ya kın bir hız da gi der ve son ra ge ri ge lir si niz. Çok hız lı git ti ği niz için

sa ati niz da ha ya vaş ça lı şa cak tır. Ro ket te ki sa ati ni ze gö re eğer bir yıl iler -

ler se niz, bu dün ya sa ati ne gö re bel ki de 10 yıl dır. Böy le ce as lın da 9 yıl

ile ri ye git miş si niz dir. Ge le ce ğe yol cu lu ğun di ğer bir yo lu da çok bü yük

bir yıl dı zın yö rün ge sin de iler le mek tir. Eğer bir yıl bo yun ca bu nu ya par -

sa nız, yi ne, Dün ya'ya ge ri dö ne bi lir ve Dün ya'da 10 yıl geç ti ği ni gö re bi -

lir si niz. Böy le ce her iki şe kil de de ge le ce ğe doğ ru ya pı lan za man yol cu -

lu ğu müm kün dür.136 
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Al-Kha li li, za man kav ra mı nı ise şu şe kil de açık lar: 

Bu; geç miş, şim di ki za man ve ge le ce ğin hep si nin ay nı an da mev cut ol du -

ğu an la mı na da ge lir. Geç mi şi ge le cek ten ayı ran bir şim di ki an yok tur.

Tüm za man lar ay nı an da mev cut tur, yal nız ca tek bir za man var dır. Do -

la yı sıy la ge le cek de ya şan mış tır. Bu nu an la ma nın tek yo lu üç bo yut lu

uza yın tek bo yut lu za man la bir leş ti ril me si ve dört bo yut lu uzay-za man

ola rak bi li nen kav ra mın or ta ya çık ma sı dır.137

Za ma nın geç me si, bi zim için ya ra tıl mış bir his tir yal nız ca. Bu nu bu şe kil -

de al gı la dı ğı mız için yap tık la rı mı zın bir za man sü re ci için de ger çek leş ti ği ni

dü şü nü rüz. Oy sa dai ma bu "an"da ya şa mak ta yız. Ge çen za man kav ra mı ha -

ya li dir. 
Söz ko nu su rad yo prog ra mın da su nu cu nun yo ru mu na kar şı lık al gı üze ri ne

ça lış ma la rı ile sa yı sız ödül al mış olan Ox ford Üni ver si te si ma te ma tik fi zik çi si
Ro ger Pen ro se'un ce va bı şu şe kil de dir: 

Su nu cu: Za ma nın geç ti ği ne da ir sub jek tif bir his du yu yo ruz. An cak fi zik -

çi ler bu nun sa de ce bir il lüz yon ol du ğu nu ile ri sü rü yor lar. 

Ro ger Pen ro se: Evet, sa nı rım fi zik çi ler za ma nın akış his si nin yal nız ca bir

il lüz yon, ya ni ger çek ol ma yan bir şey ol du ğu ko nu sun da hem fi kir ler. Bu,

bi zim al gı la rı mız la il gi li bir şey...138

Böy le si ne önem li bir ger çe ğin, na sıl bi zim zi hin le ri miz de bir al gı ola rak

ger çek leş ti ği ve na sıl tüm za man la rın tek bir za man kav ra mı için de var ol du -

ğu, kuş ku suz bi zim an la yı şı mı zın dı şın da dır. Çün kü biz ler, Al lah'ın bi ze bil -

dir di ği ka da rı nı an la ya bi lir, O'nun ta nıt tı ğı ka da rı nı bi le bi li riz. Bu nun dı şın -

da ki her şey, bi zim al gı la rı mı zın ve an la yı şı mı zın dı şın da dır. Kuş ku suz, za -

ma nı bir al gı ola rak ya rat mak, as lın da var ol ma yan bir kav ram için de geç miş,

şim di ki za man ve ge le ce ği mey da na ge tir mek, Al lah için çok ko lay dır. Çün kü

Al lah, za ma nın dı şın da dır. Al lah, za ma nı var eder ama Ken di si za ma na ta bi

de ğil dir. Bi zim geç miş ve ya ge le cek ola rak al gı la dı ğı mız tüm olay lar, Al lah'ın

Yü ce Ha fı za sın da za ten mev cut tur. Bun la rın tü mü tek bir an da ya ra tıl mak ta -

dır. Do la yı sıy la, ge le cek te ki tüm olay lar as lın da ay nı an için de ya ra tıl mış lar -
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dır ve şu an da da var dır lar. An cak biz, za ma na ta bi ol du ğu muz için on la rı he -

nüz gö re me yiz. 

Geç miş ola rak al gı la dı ğı mız tüm olay lar, bir in sa nın okul da kar ne alı şı,

ilk ara ba kul la nı şı Al lah'ın son suz ha fı za sın da sak lı ol du ğu gi bi, ge le cek te

yol da iler ler ken aya ğı mı zın ta kı la ca ğı kü çük bir taş par ça sı bi le Al lah'ın ha fı -

za sın da be lir li dir. Çün kü Al lah, tüm bu olay la rı tek bir an da ya rat mış tır. 

Ca non Da vid Brown, ko nuy la il gi li ola rak şu açık la ma yı ya par:

Al lah, ger çek ten de, za ma nın dı şın da dır. Öy ley se Al lah için "ön ce" di ye

bir kav ram yok tur. O bi zim dün ye vi ya şam la rı mı zın her anın da ay nı an -

da mev cut tur.139 

Al lah, bir var lı ğın her du ru mu nu gö rür, bi lir. O, on la rın tü mü nü ya ra -

tan dır. Bir in sa nın aş tı ğı her met re ka re lik alan, kar şı laş tı ğı gö rün tü ler, ta bi ol -

du ğu za man, Al lah'ın sü rek li ola rak bil gi sin de ve kon tro lün de dir. Al lah, bir

aye tin de şöy le bu yu rur: 

Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın da Kur'an'dan oku -

du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di ği niz her han gi bir iş yok tur ki, ona

(iyi ce) dal dı ğı nız da, Biz si zin üze ri niz de şa hid ler dur muş ol ma ya lım. Yer de

ve gök te zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun

da ha kü çü ğü de, da ha bü yü ğü de yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt lı) ol ma -

sın. (Yu nus Su re si, 61)
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Göz lem ci nin hı zı ar tar ken, za man
ya vaş la mak ta, me kan da ha re ke tin
yö nü ne gö re bü zül mek te dir. Eins te -
in, uzay ve za man ola rak ka bul et ti -
ği miz şey le rin za man-me kan bü tü -
nü nün bir par ça sı oldu ğu nu gös ter -
miş tir. Do la yı sıy la za man ve me kan,
doğ ru dan al gı ya bağ lı ola rak ya ra tıl -
mak ta dır. 



Za man Gi bi Me kan da Bir Al gı dır 

Eins te in, te ori si ni or ta ya atar ken, ışık hı zı nın ev ren sel bir sa bit ol du ğu nu

bir ger çek ola rak ka bul et ti. Ne ka dar hız lı gi der se niz gi din, ışık hı zı her za -

man sa bit ti ve %99 ışık hı zı na ya kın bir hız la git se niz bi le ışık siz den sa ni ye-

de 186,282 mil (299,791 km) hız lı gi di yor ola cak tı. Bu hı za ulaş mak im kan sız -

dı. Eins te in'ın he sap la ma la rı na gö re, göz lem ci nin hı zı art tı ğın da za man ya -

vaş la mak ta ve me kan (ha re ke tin yö nü ne gö re) bü zül mek tey di. Işık hı zı na gö -

re de ği şim gös te ren bu kav ram lar, ki şi ye gö re fark lı lık gös te re rek mut lak ol -

ma dık la rı nı ka nıt la mış lar dı. 
Pe ter Rus sell, bu du ru mu şu şe kil de ta nım lar: 

... Siz ne ka dar hız lı ha re ket eder se niz edin, her za man ışı ğın hı zı nı sa ni -

ye de 186,282 mil ola rak öl çe cek si niz – tıp kı Mic he al son ve Mor ley'in bul -

du ğu gi bi. Hat ta sa ni ye de 186,281 mil hız la gi di yor ol sa nız da, ışık sa de -

ce sa ni ye de 1 mil hız la si zi geç miş ol ma ya cak, ha la 186,282 mil hız la gi -

di yor ola cak. Işı ğın hı zı na kü çük bir mik tar da hi ye ti şe me miş ola cak sı -

nız. 
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Bu ta ma men sağ du yu ya ay kı rı dır. Ama bu ör nek te, bu ra da yan lış olan

sağ du yu dur. Bi zim zi hin sel ger çek lik mo del le ri miz, hız la rı, ışık hı zın dan

çok da ha dü şük olan gün lük de ne yim le ri miz den oluş mak ta dır. Işık hı zı -

na ya kın bir hız da, ger çek lik ol duk ça fark lı dır.140 

Eins te in, uzay ve za man ola rak ka bul et ti ği miz şey le rin za man-me kan

bü tü nü nün bir par ça sı ol du ğu nu gös ter miş tir. Do la yı sıy la za man ve me kan,

doğ ru dan al gı ya bağ lı ola rak ya ra tıl mak ta dır. Böy le ce, gö re ce li ya şa nan bir

dün ya nın par ça sı ha li ne ge lir ler. Dün ya nın zi hin de ki gö rün tü sü nü oluş tu ra -

bil mek için za man ve me kan al gı sı ge rek li dir. Ama bun la rın asıl ger çek li ği ifa -

de et ti ği ni id di a et ti ği miz de ya nı lı rız. Çün kü dı şa rı da ki ger çek me kan kav ra -

mı ile hiç bir za man mu ha tap ol ma yız. 

Fred Alan Wolf, bu nu şu şe kil de açık lar: 

Eins te in'in ge nel rö la ti vi te ku ra mı na gö re,  mad de za man ve me kan dan

ba ğım sız ola maz. Eğer bun lar dan her han gi bi ri – mad de, me kan ve ya za -

man – ek sik se, tü mü ek sik tir. Mad de nin var ol ma sı için me ka nın var lı ğı

ge rek li dir, za ma nın var lı ğı için mad de nin var lı ğı ge rek li dir ve me ka nın

var lı ğı için de za ma nın var lı ğı ge rek li dir. Bun la rın tü mü bir bi ri ne ba ğım -

lı dır. 

O hal de, eğer za man, pek çok fi lo zo fun id di a et tik le ri gi bi sa de ce bir ha -

yal, bir il lüz yon ise, bu du rum da mad de ve me kan da ay nı şe kil de ha yal -

dir. Ku an tum fi zi ği nin Ko pen hag yo ru mu na gö re, mad de yi iz le yen ol ma -

dı ğı sü re ce mad de var ola maz.141 (Vur gu ori ji na li ne ait tir)

Mad de nin yal nız ca du yu or gan la rı mız ara cı lı ğıy la al gı la na bi lir ol ma sı,

ya ni göl ge bir var lık ol ma sı, yi ne mad de sel bir var lı ğı olan me kan kav ra mı nı

da or ta dan kal dır mak ta dır. Me ka nı biz dı şa rı da ola rak al gı la rız, oy sa geç miş -

te var olan bir ye ri ha yal et ti ği miz za man me kan tü müy le bey ni mi zin için de -

dir. As lın da dı şa rı da ol du ğu nu farz et ti ği miz bir ye re ba kar ken de, bu nu dü -

şü nür ken de me kan kav ra mı yal nız ca bey nin için de oluş mak ta dır. Kar şı mız -

da dur du ğu nu farz et ti ği miz oda, bey ni miz de olu şan bir il lüz yon, bir ha yal -

dir. 

Pe ter Rus sell, bu al gı bi çi mi ni şu şe kil de özet le mek te dir:
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Mo to sik let te ki po li sin, hız ya pan bir ara ba ya ye tiş ti ği ni
dü şü nün. 

Şim di ara ba yı ışık ışı nı ile de ğiş ti re lim. 

New ton'a 
gö re, ara ba -
nın sü rü cü -
sü, po li sin
pers pek ti fin -
den sa bit gö -
rü ne cek tir. 

Eğer po lis ışık hı zı na ya -
kın bir hız da ha re ket et -
sey di, onu ne re dey se ışık
hı zı na yak la şı yor gi bi gö -
re bi lir di niz. Ama da ha
son ra ona sor du ğu nuz da,
ne ka dar hız la nır sa hız lan -
sın ışık ışı nının kla sik ışık
hı zın da ön den iler le di ği ni
söy le ye cek tir. 

Po li sin hi ka ye si, kal dı rım dan
ola yı sey re den si zin kin den na -
sıl bu ka dar fark lı ola bi li yor? 
Bu nun ce va bı şu dur: Za man,
po lis için ya vaş la mış tır. 

Eğer siz bu gö rün tü yü 
kal dı rım dan iz ler se niz...

New ton'a gö -
re, za man bü -
tün ev ren de
sa bit tir.
Mars'ta ki bir
sa ni ye Dün -
ya'da ki bir sa -
ni ye ile ay nı -
dır. 

Ama Eins te in'a
gö re, za man
fark lı la şır. Siz
da ha hız lı ha -
re ket et ti ği niz -
de, za man da -
ha ya vaş iler -
ler. Dün ya'da ki
bir sa ni ye uza -
yın her han gi
bir ye rin de ki
bir sa ni ye ile
ay nı de ğil dir. 

Eins te in'in ça lış ma la rı ay nı za man da za man ve me ka nın mut lak ol ma dı -

ğı nı gös ter di. Bun lar, iz le yi ci nin ha re ke ti ne gö re de ği şim gös te rir ler.

Eğer siz, ba na gö re da ha hız lı yü rür se niz ve iki miz de iki olay ara sın da-

ki me sa fe yi ve za ma nı öl çer sek, - ör ne ğin cad de nin bir ba şın dan di ğer

ba şı na doğ ru iler le yen bir ara ba yı – siz ara cı, be nim göz lem le di ğim den

da ha az me sa fe de ve da ha az za man da iler li yor ola rak göz lem ler si niz.

Tam ter si ne, si zin ba kış açı nı za gö re eğer ben siz den da ha hız lı yü rür -

sem, si zin re fe rans ara lı ğı nı za gö re, ben siz den da ha az me kan ve za man

göz lem le rim. Ga rip de ğil mi? Evet. Bi zim an la ya bil me miz ne re dey se im -

kan sız. Ama sa yı sız de ney bu nun ger çek ol du ğu nu gös ter di. Yan lış olan,

bi zim ge nel za man ve me kan kav ram la rı mız. Yi ne, bun lar da zih ni miz de

mey da na ge li yor ve dı şa rı da olan la rın mü kem mel bir mo de li ni oluş tur -

mu yor lar.142 
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Eins te in, bu açık la ma la rı nın son ra sın da da ha da ile ri gi de rek mad de nin bir
ener ji şek li ola rak var ol du ğu nu gös ter di. Bu nun ma te ma tik sel for mü lü ise, ün -
lü E=mc2 eşit le me si ol du.143 Küt le si olan var lık, yal nız ca bir ener ji şek li ola rak
be lir mek tey di. Pe ter Rus sell ko nuy la il gi li ola rak şu açık la ma la rı yap mış tır: 

Küt le fik ri bi le tar tış ma lı dır. Ge nel gö re ce lik te ori si ne gö re, Eins te in küt -

le nin ve hı zın ayırt edi le mez ol du ğu nu gös ter di. Asan sö rün için de ki bir

in san, asan sö rün hı zı aşa ğı doğ ru ar tın ca, ken di si ni da ha ha fif his se der.

Dur mak üze re hız kes ti ğin de ise da ha ağır his se der. Bu bir il lüz yon de -

ğil dir, tar tı lar bi le ağır lı ğı nı zın de ğiş ti ği ni gös te re cek tir. Bi zim küt le ola -

rak tec rü be et ti ği miz şey aya ğı mı zın al tın da ki ye rin mey da na ge tir di ği

ba sınç tır... Eins te in'a gö re, biz ler sü rek li ola rak ya vaş la mak ta yız ve bu nu

küt le ola rak his se de riz. Yö rün ge de ki bir as tro not, uzay me ki ği nin ca mı -

na çar pıp da ge çi ci bir ya vaş la ma ya şa ma dık ça, küt le yi his set mez.144 

Ku ran'da Ha ber Ve ri len Za ma nın İza fi ye ti 

Bi li min 20. yüz yıl da keş fet ti ği za ma nın iza fi ye ti ger çe ği, Ku ran'da 1400

se ne ön ce bil di ril miş tir. 

Ör ne ğin Al lah, bir çok aye tin de dün ya ha ya tı nın çok kı sa ol du ğu nu vur -

gu la mak ta dır. Bir in sa nın or ta la ma öm rü nün, "gü nün bir saa ti" ka dar kı sa ol -

du ğu nu Rab bi miz ayet ler de şöy le be lirt mek te dir:

Si zi ça ğı ra ca ğı gün, O'na öv güy le ica bet ede cek ve (dün ya da) pek az bir sü re

kal dı ğı nı zı sa na cak sı nız. (İs ra Su re si, 52)

Gün dü zün bir saa tin den baş ka san ki hiç ömür sür me miş ler gi bi on la rı bir

ara da top la ya ca ğı gün, on lar bir bir le ri ni ta nı mış ola cak lar… (Yu nus Su re si,

45)

Ba zı ayet ler de ise, za ma nın in san la rın san dık la rın dan çok da ha kı sa ol -

du ğu nu Al lah şöy le bil di rir: 

De di ki: "Yıl sa yı sı ola rak yer yü zün de ne ka dar kal dı nız?" De di ler ki: "Bir

gün ya da bir gü nün bi ra zı ka dar kal dık, sa yan la ra sor." De di ki: "Yal nız ca az

(bir za man) kal dı nız, ger çek ten bir bil sey di niz." (Mü'mi nun Su re si, 112-114)

Ku ran'da baş ka ayet ler de ise, fark lı bo yut lar da za ma nın da ha fark lı bir
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hız la ak tı ğı ha ber ve ril mek te dir. Ör ne ğin Al lah'ın Ka tın da ki bir gü nün in san -

la rın bin yı lı na eşit ol du ğu be lir til mek te dir. (Hac Su re si, 47) Bu ko nu ile il gi li

di ğer ayet ler şöy le dir:

Me lek ler ve Ruh (Ceb ra il), ona, sü re si el li bin yıl olan bir gün de çı ka bil mek -

te dir. (Mea ric Su re si, 4)

Gök ten ye re her işi O evi rip dü ze ne ko yar. Son ra (iş ler,) si zin say mak ta ol -

du ğu nuz bin yıl sü re li bir gün de yi ne O'na yük se lir. (Sec de Su re si, 5)

Al lah Ku ran'da bah se di len mü min bir top lu luk olan Kehf eh li ni 300 yı lı

aş kın bir sü re de rin bir uy ku ha lin de tut muş tur. Da ha son ra uyan dır dı ğın da

ise bu ki şi ler, za man ola rak çok az bir sü re kal dık la rı nı dü şün müş ler, uyu -

duk la rı sü re yi tah min ede me miş ler dir:

Böy le lik le ma ğa ra da yıl lar yı lı on la rın ku lak la rı na vur duk (de rin bir

uy ku ver dik). Son ra iki grup tan han gi si nin kal dık la rı sü re yi da -

ha iyi he sap et ti ği ni be lirt mek için on la rı uyan dır dık. (Kehf

Su re si, 11-12)

Böy le ce, ara la rın da bir sor gu la ma yap sın lar di ye on la rı di -

rilt tik (uyan dır dık). İç le rin den bir söz cü de di ki: "Ne ka dar

kal dı nız?" De di ler ki: "Bir gün ve ya gü nün bir (kaç sa at lik) kıs -

mı ka dar kal dık." De di ler ki: "Ne ka dar kal dı ğı nı zı Rab bi niz da -

ha iyi bi lir..." (Kehf Su re si, 19)



Aşa ğı da ki ayet te de, Al lah za ma nın as lın da psi ko lo jik bir al gı ol du ğu nun

önem li bir de li li ni bil dir mek te dir:

Ya da al tı üs tü ne gel miş, ıs sız du ran bir şeh re uğ ra yan gi bi si ni (gör me din

mi?) De miş ti ki: "Al lah, bu ra sı nı ölü mün den son ra na sıl di ril te cek miş?" Bu -

nun üze ri ne Al lah, onu yüz yıl ölü bı rak tı, son ra onu di rilt ti. (Ve ona) De di

ki: "Ne ka dar kal dın?" O: "Bir gün ve ya bir gün den az kal dım" de di. (Al lah

ona:) "Ha yır, yüz yıl kal dın, böy ley ken yi ye ce ği ne ve içe ce ği ne bak, he nüz

bo zul ma mış; eşe ği ne de bir bak; (bu nu yap ma mız) se ni in san la ra ib ret-bel -

ge si kıl ma mız için dir. Ke mik le re de bir bak na sıl bir ara ya ge ti ri yo ruz, son -
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ra da on la ra et giy di ri yo ruz?" de di. O, ken di si ne (bun lar) apa çık bel li ol duk -

tan son ra de di ki: "(Ar tık şim di) Bi li yo rum ki ger çek ten Al lah, her şe ye güç

ye ti ren dir." (Ba ka ra Su re si, 259) 

Bu ayet ler, za ma nın iza fi ol du ğu nu, mut lak ol ma dı ğı nı açık ça bil dir mek -

te dir. Ya ni za man, al gı ya ve al gı la ya na gö re de ğiş mek te dir ve bu ger çek 14

asır ön ce sin den Ku ran'da ha ber ve ril miş tir. 
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Yü ce Al lah, bi zim için gö rün tü yü, se si, ta dı, kı sa ca sı dış dün ya yı ve za man al gı -
sı nı ya ra tan ve tüm var et tik le ri ni, bun la rın var lık la rı nın tüm du rum la rı nı bi len -
dir. Her şey O'nun kon tro lün de dir. Al lah'ın, tüm var lık la rın her du ru mu nu ya rat -
ma sı ve bil me si, biz le re ka der ger çe ği ni gös te rir. 



Al lah Ka tın da, ev re nin ya ra tı lış anın dan, ev re nin son
bu la ca ğı kı ya met sa ati ne ka dar olan her olay ya şan mış ve

bit miş tir. Al lah, za ma na ve me ka na ta bi de ğil dir. Za ma nı ve
me ka nı ya ra tan dır. Tüm olay lar, O'nun Ka tın da "tek bir an"dır.
Geç miş ve ge le cek, ha zır ola rak dai ma Al lah'ın kar şı sın da dır ve
O'nun be lir le di ği şe kil de ge li şir. 

Ka de rin Var lı ğı ve Bi lim sel De lil le ri 

Hiç şüp he siz, Biz her şe yi ka der ile ya rat tık. (Ka mer Su re si, 49)

Eğer tüm olay lar tek bir an da ya ra tı lı yor sa ve biz ler tüm bun la rı bir za -

man al gı sı için de yal nız ca iz li yor sak, bu du rum da tüm bu olay la rın ba şı nı so -

nu nu bi len, za ma na ta bi ol ma yan, biz ya şar ken bun la rı gö ren ve do la yı sıy la

tüm bun la rı ya ra tan bir Ya ra tı cı'nın var lı ğı so nu cu na ula şı rız. Bi zim için gö -

rün tü yü, se si, ta dı, kı sa ca sı dış dün ya yı ve za man al gı sı nı ya ra tan bu Ya ra tı -

cı, tüm var et tik le ri ni, bun la rın var lık la rı nın tüm du rum la rı nı ve her anı nı bi -

li yor, on la rı her an iz li yor ol ma lı dır. Tüm bun la rı ya ra tan, al gı la tan, zi hin le ri -

mi ze gös te ren Ulu Ya ra tı cı, tüm bun la rı her an kon tro lü al tın da tu tu yor ol ma -

lı dır. Her şe yin Ya ra tı cı sı olan üs tün, kud ret sa hi bi Yü ce Var lık, alem le rin

Rab bi olan Al lah'tır. Yüce Al lah'ın tüm var lık la rın her du ru mu nu ya rat ma sı

ve bil me si ise, biz le re ka der ger çe ği ni gös te rir. 

Bi zim için mil yar lar ca yıl sü ren bir za man di li mi, Al lah Ka tın da tek "bir

an"dır. Bi zim için ge le cek te olu şa cak bir şey, Al lah Ka tın da olup bit miş tir. Biz

ge le ce ği, al gı la dı ğı mız za man kav ra mı da hi lin de sey re de riz.

Oy sa, bi zim gör mek için bek le me miz ge re ken

bir olay, Al lah Ka tın da za ten

var dır. İle ri de

ger çek le şe -

cek de di ği -

miz olay la rın

tü mü, za man sız lık

bo yu tun da za ten olup

bit miş tir. 
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Al lah Ka tın da, ev re nin ya ra tı lış anın dan, ev re nin son bu la ca ğı kı ya me te

ka dar olan her olay ya şan mış ve bit miş tir. İn san la rın bir kıs mı nın ka der ger -

çe ği ni ge re ği gi bi kav ra ya ma ma la rı nın en önem li ne de ni, bu du ru mun far kın -

da ol ma ma la rı dır. Oy sa, "ya şan ma mış olay lar" yal nız ca bi zim al gı dün ya mız

için de ya şan ma mış lar dır. Al lah ise, za ma na ve me ka na bağ lı de ğil dir. Za ma -

nı ve me ka nı yok tan ya ra tan Ken di si'dir. Al lah, bir ola yın so nu cu nu gör mek

için bek le me ye ih ti yaç duy maz. Ola yın ba şı da so nu da O'nun Ka tın da tek bir

an ola rak ya şa nır. Geç miş ve ge le cek, ha zır ola rak Al lah'ın dai ma kar şı sın da -

dır ve O'nun be lir le di ği şe kil de ge li şir. 

BBC rad yo da ya yın la nan bir prog ram da Dr. Jim Al-Kha li li bu ger çe ği şu

şe kil de açık lar: 

Eğer bu dört bo yut lu uzay/za ma nı ger çek an la mın da alır sa nız, bu du -
rum da öz gür ira de ni zi terk et me niz ge re kir. Bu, yal nız ca ge le ce ğin ön ce -
den tak dir edil miş ol du ğu nu de ğil, ay nı za man da ge le ce ğin ha zır bir şe -
kil de or da ol du ğu nu, olup bit ti ği ni söy le mek te dir. Ka rar ver me nin bir
an la mı yok tur; ne ya par sa nız ya pın, o za ten çok tan olup bit miş tir. Eğer
gö le bir taş at mak is ter sem, bu nu ken di öz gür ira dem le yap tı ğı mı dü şü -
nü yo rum. Fa kat el bet te dört bo yut lu uzay za man da, o ta şı gö le at mak tan
baş ka bir se çe ne ğim yok; su yun ge le cek te ki se si za ten ora da ve biz ler öz -
gür ira de mi zi kay bet miş du rum da yız.145 

Ay nı prog ra ma ko nuk olan Ro ger Pen ro se ise ve ri len bu bil gi le ri şu şe -

kil de so nuç lan dı rır: 

Öy ley se bir ba kı ma, ge le cek ve geç miş ora lar da bir yer ler de dir. Bu ay nı
za man da biz le re de ter mi nis tik bir dün ya gö rü şü de ka zan dır mak ta dır.
Ge le cek te ola cak lar üze rin de bi zim hiç bir şe kil de bir kon tro lü müz yok -
tur, çün kü hep si bir pla na gö re çok tan be lir len miş tir.146 

İn san, ya şa mı bo yun ca ken di si için be lir len miş olan ka de re ta nık olur.

Bu gü ne ka dar ya şa mış ve bu gün den son ra ya şa ya cak olan tüm in san la rın ha -

yat la rı, her an la rı ile Al lah'ın Ka tın da ha zır ve ya şan mış ola rak bu lun mak ta -

dır. Al lah'ın son suz "hıf zı"nda, mil yar lar ca in san la bir lik te tüm can lı la rın, ge -

ze gen le rin, bit ki le rin, eş ya la rın ka de rin de ya zı lı olay lar da hiç ek sil me den ve -

ya kay bol ma dan dur mak ta dır. Ka der ger çe ği, Al lah'ın Ha fız (Mu ha fa za eden,
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Ko ru yan) sı fa tı nın, son suz gü cü nün, kud re ti nin ve bü yük lü ğü nün te cel li le -

rin den bi ri dir.

Fred Alan Wolf in sa nın geç miş ve ge le ce ği nin çok tan be lir len miş ol du ğu -

nu şu söz ler le ifa de et mek te dir: 

Bir ta rih, bir baş lan gıç bir de bi tiş ola yı na ba ğım lı ol ma sı na rağ men, ta ri -

hi, o ger çek le şir ken san ki far kın day mı şız gi bi ha tır la rız. 

Bir baş ka de yiş le, ta rih ger çek le şir ken, bu nu ya şı yor gi bi gö rü nü rüz. Bu -

nu "can lı" bir hi ka ye ha li ne dö nüş tü rü rüz. Kay na ğı nın (geç mi şi miz) ve

bi zim önü müz de ki son du ra ğı nın (ge le ce ği miz) çok tan var ol -

du ğu bir ne hir için de ya şı yo ruz.147 

İn san sü rek li ola rak ken di si ni ya ra tan

Al lah'ın kon tro lün de dir ve O'nun ken di si

için be lir le dik le ri ni yap mak ta dır. Al lah,

bu ger çe ği aye tin de şu şe kil de bil di rir: 

Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de

mey da na ge len her han gi bir mu si bet

yok tur ki, Biz onu ya rat ma dan ön ce, bir ki -

tap ta (ya zı lı) ol ma sın. Şüp he siz bu, Al lah'a

gö re pek ko lay dır. (Ha did Su re si, 22)
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Ka de re Tes li mi yet 

Tüm in san la rın bil me le ri ge re ken önem li bir ger çek var dır. Her ki şi, ka -

yıt sız şart sız ken di ka de ri ne tes lim ol muş du rum da dır. Bu nu de ğiş ti re bi le cek

Al lah'ın dı şın da hiç bir güç yok tur. Her in sa nın, ya şa dı ğı ve ya şa ya ca ğı her

şey, Al lah'ın Ka tın da be lir li dir ve o in sa nın ken di ge le ce ği üze rin de hiç bir

kon tro lü yok tur. Bir da ki ka son ra elin den dü şe cek olan ka lem de, yir mi se ne

son ra cil din de mey da na ge le cek olan kı rı şık lık lar da, 15 yıl son ra sey re de ce ği

film de tüm de tay la rıy la Al lah'ın bil gi si da hi lin de dir. Na sıl in san lar la ta nı şa -

ca ğı, ne ka dar pa ra ka za na ca ğı, han gi has ta lık la ra ma ruz ka la ca ğı, ne le re se -

vi ne ce ği ve ne re de ve na sıl öle ce ği ken di ka de rin de ya şan mış ola rak bu lun -

mak ta dır. Bun la rı, ki şi nin ken di si nin bil me me si nin tek ne de ni, bun la rın he -

nüz ha fı za sın da ol ma ma sı dır. 

Do la yı sıy la bir ola ya üzül mek, "ne den bu şe kil de ol ma dı" di ye dü şün -

mek, "keş ke"ler le baş la yan piş man lık ve üzün tü do lu cüm le ler kul lan mak, si -

nir len mek, hırs lan mak, sa bır sız lan mak, böy le bir in sa nın du ru mu dü şü nül -

dü ğün de ge rek siz ve an lam sız dır. Çün kü üzül me si ne ve ya si nir len me si ne ne -

den olan olay la rın hep si Al lah'ın kon tro lün de dir. Bun la rı ki şi nin ka de rin de

bu şe kil de ya ra tan Al lah'tır ve ki şi nin ka de ri nin dı şın da bir baş ka yol, bir baş -

ka ih ti mal söz ko nu su de ğil dir. 
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Yan lış so ka ğa gir di ği için tra fik ka za sı ya pan bir in sa nın, yap tı ğı ha ta dan

do la yı ha yıf lan ma sı nın bir an la mı yok tur. Za man ge ri ye alın sa, ya pa ca ğı şey

yi ne ay nı so ka ğa sap mak ve ay nı ka za yı yap mak tır. Bu nun için "keş ke o so ka -

ğa gir me sey di" gi bi ko nuş ma lar, bu ger çe ğin far kın da ol ma mak tan kay nak la -

nan so nuç suz ko nuş ma lar ola cak tır. Bir ma ğa za da pa ra sı nı çal dı ran bir in san

için "keş ke o ma ğa za ya gir me sey dim" ve ya "keş ke pa ra yı ce bim de ta şı say -

dım" gi bi dü şün ce ler de ay nı şe kil de bir çö züm ol ma ya cak tır. Çün kü o in sa -

nın, o ma ğa za ya gir mek, o pa ra yı çan ta sın da ta şı mak ve çal dır mak tan baş ka

bir ih ti ma li yok tur. Ka de rin de ki şi nin ken di si, be lir li za man da be lir li ye re git -

mek ve pa ra da ça lın mak için ya ra tıl mış tır. Bin ke re geç mi şe gi dil se, bi nin de

de o pa ra mut la ka ça lı na cak tır. Ve ya in sa nın ya şa dı ğı se vinç li bir olay, el de et -

ti ği bir ba şa rı da ka de rin de dir. Bu ba şa rı yı, bu se vinç li anı, ka de rin de ol du ğu

için mut la ka ya şa ya cak tır. 

İn san la rın bir kıs mı, bu ger çe ği ka bul et mek is te mez ler. Pro fe sör Ro ger

Pen ro se, bu in san la rı şöy le ta nım lar: 

Sa nı rım in san la rın bu fik re kar şı gel me le ri nin ne de ni ge le ce ğin bir de re -

ce ye ka dar ken di kon trol le rin de ol du ğu nu zan net me le ri dir. Ama bu na

gö re eğer ge le cek be lir len miş se, kon tro lü nüz al tın da de ğil de mek tir.148

İn san lar, ya şam la rı nın ken di kon trol le rin de ol ma sı nı is te dik le ri için, ka -

der ger çe ği ni red de der ler. Oy sa bu nu ya pa rak, bü yük bir ya nıl gı içi ne düş -
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mek te dir ler. Çün kü in san, is te se de is te me se de, ka bul et se de ka bul et me se

de, ken di ka de ri ni ya şa mak ta dır. Ki şi nin ken di in ka rı da ken di ka de rin de dir. 

Bu ra da şu nu ha tır lat mak ta fay da var dır: Ka de re tes li mi yet le ya şa mak,

çok bü yük bir ni met ve bü yük bir ra hat lık tır. İn san, asıl, olay la rın ken di kon -

tro lün de ol du ğu nu dü şü nür se bü yük bir pa nik ve sı kın tı ya şar. Çün kü ge le -

cek te ki her so ru nun ken di so rum lu lu ğun da ola ca ğı nı zan ne der, her ola yın

yü küm lü lü ğü nü üze rin de his se der. Zor luk la rı tek ba şı na çöz me si ge rek ti ği

his si ne ka pı lır. Olay la rın iş le yi şin de ki ha yır la rı gö re mez, güç lük ler kar şı sın da

bü yük bir ka bus ya şar. Ka zan dı ğı za fer le ri ken di ba şa rı sı zan ne de rek bö bür -

le nir ve bu bü yük len me his si, ona dün ya da ve ahi ret te çok bü yük bir za rar ge -

ti re bi lir. Ya şa dı ğı zor luk lar ise onu git gi de ar tan bir ka ram sar lı ğa, boş lu ğa ve

sı kın tı ya yön len di rir. 

Oy sa her ola yın Al lah'ın be lir le di ği bir ka der da hi lin de ge liş ti ği ni bil mek

ve her ne olur sa ol sun tüm olay la rın ha yır ile ya ra tıl dı ğı na inan mak, in sa nın

sa hip ola bi le ce ği en bü yük ni met ler den bi ri dir. Al lah'ın be lir le di ği ka de re tes -

lim ola rak ya şa mak, Al lah'tan ra zı ol mak ve O'nun be lir le di ği her ola ya gö -

nül den tes lim ol mak an la mı na ge lir. İn san, ar tık olay la rı ken di si kon trol edi -

yor muş his sin den sıy rı lır, sı kın tı lar dan uzak la şır, ya şan mış bit miş olay la rı ya -

şa mak ta ol du ğu nu bi lir ve bu nun ra hat lı ğı nı ve hu zu ru nu ya şar. Al lah'ın, her

şe yi ha yır la ya rat tı ğı nı bi len bir in san için, ka de re tes li mi yet çok bü yük bir ni -

met tir. Çün kü sı kın tı, zor luk gi bi gö rü nen olay lar bi le, so nun da bü yük ha yır -
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la ra se bep ola cak, gü zel olay lar dır. 

Ka der an la yı şı nı an la tır ken özel lik le bah se dil me si ge re ken önem li bir

nok ta var dır. Ba zı in san lar, her şe yin ka der de be lir len miş ol du ğu ger çe ği ne

sı ğı na rak, hiç bir şey yap ma la rı na ge rek ol ma dı ğı nı dü şü nür ler. An cak bu, son

de re ce çar pık bir ka der an la yı şı dır. Her ya şa dı ğı mı zın ka de ri miz de bel li ol du -

ğu bir ger çek tir. Biz da ha o ola yı ya şa ma dan ön ce o olay Al lah Ka tın da ya şan -

mış tır ve bil gi si de tüm de tay la rı ile Al lah Ka tın da ki Levh-i Mah fuz isim li ki -

tap ta ya zı lı dır. An cak, Al lah her in sa na san ki olay la rı de ğiş tir me ye, ken di ka -

rar ve se çi mi ne gö re ha re ket et me ye im ka nı var mış gi bi bir his ve rir. Ör ne ğin

in san, su iç mek is te di ğin de bu nun için "ka de rim de var sa içe rim" di ye rek otu -

rup bek le mez. Bu nun için kal kar, bar da ğı alır ve su yu nu içer. Ger çek ten de

ka de rin de tes pit edil miş bar dak ta ve tes pit edil miş mik tar da su yu içer. An -

cak, bun la rı ya par ken ken di is te ği ile yap tı ğı na da ir bir his du yar. Ha ya tı bo -

yun ca bu his si her yap tı ğı iş te ya şar. Al lah'a ve Al lah'ın ya rat tı ğı ka de ri ne tes -

lim ol muş bir in san ile bu ger çe ği kav ra ya ma yan bir in san ara sın da ki fark şu -

dur: Tes li mi yet li in san ken di yap tı ğı his si ni ya şa ma sı na rağ men, bun la rın tü -

mü nü Al lah'ın di le me si ile yap tı ğı nı bi lir. Di ğe ri ise, her yap tı ğı nı ken di ak lı

ve gü cü ile yap tı ğı nı zan ne de rek ya nı lır. 

Ör ne ğin, bir has ta lı ğı ol du ğu nu öğ re nen tes li mi yet li bir in san, bu nun ka -

de rin de ol du ğu nu bil di ği için son de re ce te vek kül lü dav ra nır. "Al lah bu nu

ka de rim de ya rat tı ğı na gö re, mut la ka bü yük bir ha yır var dır" di ye dü şü nür.

Ama "na sıl sa ka de rim de iyi leş mek var sa iyi le şi rim" di ye rek ted bir al ma dan

bek le mez. Ak si ne, ola bi le cek tüm ted bir le ri alır. Dok to ra gi der, bes len me si ne

dik kat eder, ilaç la rı nı alır. An cak git ti ği dok to run, dok to run uy gu la dı ğı te da -

vi nin, al dı ğı ilaç la rın, bun la rın ken di üze rin de ne ka dar et ki li ola ca ğı nın, iyi -

le şip iyi leş me ye ce ği nin, kı sa ca sı her de ta yın ka de rin de ol du ğu nu unut maz.

Bun la rın hep si nin, Al lah'ın ha fı za sın da, da ha ken di si dün ya ya gel me den ön -

ce ha zır ola rak bu lun du ğu nu bi lir.

Al lah bu ger çe ği ayet le riy le ha ber ver miş tir: 

Si zi ça mur dan ya ra tan, son ra bir ecel be lir le yen O'dur. Adı ko nul muş ecel,

O'nun Ka tın da dır. Son ra siz (yi ne) kuş ku ya ka pı lı yor su nuz. (En'am Su re si,

2)
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"... Al lah'ın em ri, tak dir edil miş bir ka der dir". (Ah zab Su re si, 38)

Al lah bir baş ka aye tin de ise "Hiç şüp he siz, Biz her şe yi ka der ile ya rat -

tık." (Ka mer Su re si, 49) bu yur mak ta dır. Sa de ce in san la rın de ğil, tüm can lı la -

rın, eş ya nın, Gü neş'in, Ay'ın, dağ la rın, ağaç la rın, her var lı ğın Al lah Ka tın da

be lir len miş bir ka de ri var dır. Ör ne ğin kı rı lan bir an ti ka va zo, ka de rin de tes pit

edi len an da kı rıl mış tır. Bir kaç yüz yıl lık bu va zo, da ha ilk imal edi lir ken, kim -

le rin kul la na ca ğı, han gi evin han gi kö şe sin de, han gi eş ya lar la bir lik te du ra ca -

ğı bel li ola rak üre ti lir. Va zo nun her de se ni, üze rin de ki her renk ka der de ön -

ce den tes pit edil miş tir. Va zo nun han gi gün, han gi sa at, han gi da ki ka, kim ta -

ra fın dan na sıl kı rı la ca ğı da Al lah'ın hıf zın da ya şan mış ola rak dur mak ta dır.

Hat ta, va zo nun ilk imal edil di ği an, ilk kez sa tıl mak üze re vit ri ne kon du ğu

an, bir evin kö şe sin de dur du ğu an ve kı rı la rak par ça par ça ol du ğu an, kı sa ca-

sı an ti ka va zo nun yüz yıl lar ca için de bu lun du ğu her an, Al lah Ka tın da tek bir

an ola rak mev cut tur. Va zo yu kı ran ki şi, bir kaç sa ni ye ön ce bi le bun dan ha ber -

siz ken, Al lah Ka tın da o an ya şan mış tır ve bi lin mek te dir. Bu ne den le Al lah, in -

san la ra el le rin den çı kan la ra üzül me me le ri ni bil di rir. Çün kü, el le rin den çı kan -

lar ka der le rin de çık mış tır ve o in san la rın bu nu de ğiş tir me ye güç le ri yok tur.

An cak in san lar ka der le rin de mey da na ge len olay lar dan bir ders al ma lı, bun -

lar la eği til me li, bu olay lar da ki hik met ve ha yır la rı gö re rek, dai ma, ka der le ri -

ni ya ra tan son suz mer ha met li, şef kat li, ada let li, kul la rı nı esir ge yen ve ko ru -

yan Rab bi miz'e yö nel me li dir ler. 

Bir in sa nın ce nin ha li de, ilk oku ma yaz ma öğ ren di ği ha li de, 35. yaş gü -

nü nü kut la dı ğı ve iş ye rin den emek li ol du ğu ha li de Al lah'ın Ka tın da ki ki tap-

ta be lir li dir. İn san, ken di si için be lir len miş ka de rin dı şın da hiç bir şey ya şa ya -

maz, hiç bir şey ya pa maz. Bu önem li ger çek ten ga fil ya şa yan in san lar, ha yat -

la rı bo yun ca hep en di şe ve kor ku için de olur lar. Ör ne ğin ço cuk la rı nın ge le ce -

ği için çok en di şe le nir ler. Han gi okul da oku ya ca ğı, na sıl bir mes lek sa hi bi ola -

ca ğı, sağ lı ğı nın na sıl ola ca ğı, na sıl bir ha yat sü re ce ği gi bi ko nu lar da te vek kül -

süz bir gay ret için de dir ler. Oy sa, her in sa nın, da ha tek bir hüc re ol du ğu ha -

lin den ilk oku ma yaz ma öğ ren di ği ana, üni ver si te sı na vın da ver di ği ce vap lar -

dan ha ya tı bo yun ca han gi şir ket te ne iş ya pa ca ğı na, han gi ka ğıt la ra kaç kez

im za ata ca ğı na, ne re de ve na sıl öle ce ği ne ka dar her anı Al lah Ka tın da bel li dir.

185Adnan Oktar (Harun Yahya)



Bu olay la rın tü mü, Al lah'ın hıf zın da sak lı ola rak dur mak ta dır. Ör ne ğin şu an -

da, bu in sa nın ce nin ha li, il ko kul da ki ha li, üni ver si te de ki ha li, 35. yaş gü nü nü

kut la dı ğı anı, işi ne baş la dı ğı ilk gü nü, öl dü ğün de me lek le ri gör dü ğü an, ya -

kın la rı ta ra fın dan def ne dil di ği ve ahi ret te Al lah'a he sap ver di ği an lar, tek bir

an ola rak Al lah'ın Ka tın da bu lun mak ta dır. 

Al lah'a gö nül den tes lim ola rak bo yun eğen ler, hem Al lah'ın hoş nut lu ğu -

nu, rah me ti ni ve cen ne ti ni ka zan ma yı uma bi lir ler, hem de dün ya da ve ahi ret -

te, gü ven ve mut lu luk için de hu zur lu bir ya şam sü rer ler. Çün kü, Al lah'a tes -

lim olan, Al lah'ın ya rat tı ğı ka de rin ken di si için en ha yır lı sı ol du ğu nu bi len bir

in sa nı üze cek, kor ku ta cak, en di şe len di re cek hiç bir şey yok tur. Böy le bir in san,

elin den ge len her ça ba yı gös te rir, an cak bu ça ba nın da ka de rin de ol du ğu nu,

ne ya par sa yap sın ka de rin de ya zı lı olan la rı de ğiş tir me ye güç ye ti re me ye ce ği -

ni bi lir.

Mü min, Al lah'ın ya rat tı ğı ka de re tes lim ola cak, bu nun la bir lik te kar şı laş -

tı ğı olay lar kar şı sın da elin den gel di ğin ce se bep le re sa rı la cak, ted bir ala cak,

olay la rı ha yır yö nün de yön len dir mek için ça lı şa cak, ama tüm bun la rın ka der

için de ger çek leş ti ği ve Al lah'ın en ha yır lı sı nı ön ce den tak dir et ti ği nin bi lin ci

ve ra hat lı ğı için de ola cak tır. Ku ran'da bu tav ra ör nek ola rak Hz. Ya kub'un ço -

cuk la rı nın gü ven li ği için al mış ol du ğu bir ted bir den söz edi lir. Hz. Ya kup, kö -
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tü ni yet li in san la rın dik ka ti ni çek me me le ri için oğul la rı na şeh re ay rı ay rı ka -

pı lar dan gir me yi öğüt le miş, ama bu nun Al lah'ın be lir le miş ol du ğu ka de ri as -

la et ki le me ye ce ği ni de on la ra ha tır lat mış tır:

Ve de di ki: "Ey ço cuk la rım, tek bir ka pı dan gir me yin, ay rı ay rı ka pı lar dan gi -

rin. Ben si ze Al lah'tan hiç bir şe yi sağ la ya mam (gi de re mem). Hü küm yal nız -

ca Al lah'ın dır. Ben O'na te vek kül et tim. Te vek kül eden ler de yal nız ca O'na

te vek kül et me li dir ler." (Yu suf Su re si, 67)

Al lah, in san la rın ne ya par lar sa yap sın lar ka der le ri ni de ğiş ti re me ye cek le -

ri ni bir aye tin de şöy le bil di rir:

Son ra ke de rin ar dın dan üze ri ni ze bir gü ven lik (duy gu su) in dir di, bir uyuk -

la ma ki, içi niz den bir gru bu sa rı ve ri yor du. Bir grup da, can la rı der di ne düş -

müş tü; Al lah'a kar şı hak sız ye re ca hi li ye zan nıy la zan la ra ka pı la rak: "Bu iş -

ten bi ze ne var ki?" di yor lar dı. De ki: "Şüp he siz işin tü mü Al lah'ın dır." On -

lar, sa na açık la ma dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu yor lar, "Bu iş ten bi ze bir şey

ol say dı, biz bu ra da öl dü rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say dı nız

da üzer le ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar, yi ne dev ri le cek le ri yer le re gi de -

cek ti. (Bu nu) Al lah, si ne le ri niz de ki ni de ne mek ve kalp le ri niz de ola nı arın -

dır mak için (yap tı).  Al lah, si ne le rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (Al-i İm -

ran Su re si, 154)
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Ayet te de gö rül dü ğü gi bi, bir in san öl me mek için ha yır ve iba det olan bir

iş ten kaç sa bi le, eğer ken di ne ölüm ya zıl mış sa za ten öle cek tir. Hat ta, ölüm den

kaç mak için baş vur du ğu yol lar ve yön tem ler de ka de rin de bel li dir ve her in -

san ka de rin de ki ola yı ya şa ya cak tır. Al lah, bu ayet te de, in san la ra ka der le rin -

de ya rat tı ğı olay la rın ama cı nın on la rı de ne mek ve on la rın kalp le ri ni te miz le -

mek ol du ğu nu be lirt mek te dir. Fa tır Su re si'nde ise, her in sa nın öm rü nün

Al lah Ka tın da bel li ol du ğu, ra him le re dü şen be bek le rin de Al lah'ın iz niy le ol -

du ğu bil di ri lir:

Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si zi çift çift kıl -

dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz ve do ğur maz da. Ömür

sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap -

ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu, Al lah'a gö re ko lay dır. (Fa tır Su re si, 11)

Ka mer Su re si'nin aşa ğı da ki ayet le rin de ise, in sa nın her yap tı ğı nın sa tır

sa tır ya zı lı ol du ğu bil di ri lir ken, cen net hal kı nın ya şa dık la rı da ya şan mış olay -

lar ola rak an la tıl mak ta dır. Da ha ön ce de be lir til di ği gi bi, cen net te ki ger çek ha -

yat bi zim için ge le cek tir. An cak, cen net te olan la rın ya şan tı la rı, soh bet le ri, zi -

ya fet le ri şu an da Al lah'ın hıf zın da bu lun mak ta dır. Biz doğ ma dan ön ce de

tüm in san lı ğın dün ya da ki ve ahi ret te ki ge le ce ği Al lah Ka tın da bir an için de

ya şan mış tır ve Al lah'ın hıf zın da mu ha fa za edil mek te dir: 

On la rın iş le miş ol duk la rı her şey ki tap lar da (ya zı lı)dır. Kü çük, bü yük her

şey sa tır sa tır (ya zı lı)dır. Hiç şüp he siz mut ta ki ler, cen net ler de ve ne hir (çev -

re sin)de dir ler. Çok kud ret li, mül kü nün so nu ol ma yan (Al lah)ın ya nın da

doğ ru luk ma ka mın da dır lar. (Ka mer Su re si, 52-55)

Ku ran'ın ba zı ayet le rin de, olay la rın bi zim için ge le cek te ol du ğu ama

Al lah'ın Ka tın da ya şan mış ol du ğu ha ber ve ri lir. Ör ne ğin, ahi ret te in san la rın

Al lah'a he sap ve re cek le ri nin bil di ril di ği ba zı ayet ler, çok tan olup bit miş olay -

lar ola rak an la tıl mak ta dır: 

Sur'a üfü rül dü; böy le ce Al lah'ın di le dik le ri dı şın da, gök ler de ve yer de olan -

lar çar pı lıp-yı kı lı ver di. Son ra bir da ha ona üfü rül dü, ar tık on lar aya ğa kalk -

mış du rum da gö zet li yor lar. Yer, Rab bi'nin nu ruy la pa rıl da dı; ki tap kon du;

pey gam ber ler ve şa hid ler ge ti ril di ve ara la rın da hak ile hü küm ve ril di... (Zü -

mer Su re si, 68-69)
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İn kar eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sevk edil di ler... (Zü mer Su re si, 71)

... Kor kup-sa kı nan lar da, cen ne te bö lük bö lük sevk edil di ler... (Zü mer Su re -

si, 73)

Bu ko nu da ki di ğer ör nek ler ise şöy le dir:

(Ar tık) Her bir ne fis ya nın da bir sü rü cü ve bir şa hid ile gel miş tir. (Kaf Su re -

si, 21)

Gök ya rı lıp-çat la mış tır; ar tık o gün, 'sark mış-za'fa uğ ra mış tır.' (Hak ka Su re -

si, 16) 

Ve sab ret me le ri do la yı sıy la cen net le ve ipek le ödül len dir miş tir. Ora da taht -

lar üze rin de yas la nıp-da yan mış lar dır. Ora da ne (ya kı cı) bir gü neş ve ne de

don du ru cu bir so ğuk gö rür ler. (İn san Su re si, 12-13) 

Gö re bi len ler için ce hen nem de ser gi len miş tir. (Naz'iat Su re si, 36) 

Ar tık bu gün, iman eden ler, ka fir olan la ra gül mek te dir ler. (Mu taf fi fin Su re -

si, 34) 

Suç lu-gü nah kar lar ate şi gör müş ler dir, ar tık içi ne ken di le ri nin gi re cek le ri ni

de an la mış lar dır; an cak on dan bir ka çış yo lu bu la ma mış lar dır. (Kehf Su re si,

53)
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Mad de nin As lı ve Ka der Ger çe ği,
İna nan lar İçin Bü yük Bir Ni met tir

Al lah'a ina nan, O'na iman eden ve her şe yin ya -

ra tıl mış ol du ğu nu gö re bi len in san lar için mad de -

nin as lı nı bil mek, çok bü yük bir ni met tir. Bu sır rı

kav ra yan bir in san için ölüm, ahi ret, cen net, ce hen nem

gi bi ko nu lar an la şıl mış, "Al lah ne re de?", "cen net ce hen -

nem ne re de?", "cen net ve ce hen nem şu an da var mı?" ve bun -

lar gi bi so ru lar ko lay ca ya nıt lan mış olur. Al lah'ın tüm ev re ni na -

sıl bir sis tem le yok tan ya rat tı ğı, sü rek li ola rak yok tan ya rat mak ta ol -

du ğu an la şıl mış tır. Hat ta öy le ki, bu sır sa ye sin de "ne za man" ve "ne re de" gi -

bi so ru lar an lam sız ha le ge lir. Çün kü ger çek te, ne za man ne de me kan var dır.

Ya şa na cak olay lar za ten ya şan mış tır. Bun lar için ha yıf lan mak, üzül mek, sı -

kın tı duy mak man tık sız ve an lam sız dır. 

Bu sır la rın an la şıl ma sı, in sa nın her za man ya şa mak ta ol du ğu dün ya ha -

ya tı nı bir an da bir ne vi cen net ha ya tı na dö nüş tü rür. İn sa nın dün ya üze rin de -

ki en bü yük sı kın tı se be bi olan tüm mad de sel en di şe, ku run tu, şüp he ve kor -

ku lar kay bo lur gi der. Tek mut lak var lı ğın alem le rin Rab bi olan Yü ce Al lah ol -

du ğu ve O'nun dı şın da "hiç bir var lı ğın ger çek te var ol ma dı ğı" an la -

şı lır. İn san, tüm ev re nin tek bir Ha kim'i ol du ğu nu, O'nun mad de -

sel dün ya yı di le di ği gi bi de ğiş tir di ği ni ve yap ma sı ge re ken tek

şe yin O'na yö nel mek ve O'nu dost edin mek ol du ğu nu kav rar.

Ar tık o, "her tür lü ba ğım lı lık tan öz gür lü ğe ka vuş tu rul -

muş ola rak" (Al-i İm ran Su re si, 35) Al lah'a tes lim ol muş -

tur. 

Bu bü yük sır rı kav ra mak, dün ya da,

bir in sa nın sa hip ola bi le ce ği en

bü yük ni met ler den dir. 
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Al lah, in sa na en ya kın dır. Al lah, in sa nı ya ra tan, O'na Ken di si'nden bir

ruh ve ren dir. Ya ni in sa nın "ben" de di ği var lık, Al lah'ın bir te cel li si dir. Al lah,

in sa nın her yap tı ğı nı, her dü şün dü ğü bi lir; tüm bun la rı Al lah ya ra tır. Al gı la -

tan, ya şa tan, gös te ren, his set ti ren, dü şün dü ren, se vin di ren, mut lu eden Al -

lah'tır. İn sa nın ya şa dı ğı her an, Al lah di le di ği için dir. Kar şı laş tı ğı her olay,

Al lah'ın be lir le di ği şe kil de dir. İş te ger çek bu dur. İn sa nın, Al lah'tan baş ka

hiç bir dos tu, hiç bir var lı ğı, hiç bir yar dım cı sı yok tur. Tek mut lak var lık Al -

lah'tır. O'nun var lı ğı, tüm alem le re ha kim dir, her ye ri kap la mış tır. O'ndan

baş ka hiç bir şey yok tur. Ken di si ne sı ğı nı la cak, ken di sin den yar dım is te ne cek,

kar şı lık bek le ne cek Tek var lık Yü ce, Bü yük ve Ulu olan Al lah'tır. Al lah, Ku -

ran'da şöy le bu yu rur: 

İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka İlah yok tur. Her şe yin Ya ra tı -

cı sı dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, her şe yin üs tün de bir ve kil dir. Göz ler

O'nu id rak ede mez; O ise bü tün göz le ri id rak eder. O, la tif olan dır, ha ber dar

olan dır. (Enam Su re si, 102-103)



Mater ya list ler eze li ve ebe di ol du ğu na inan mak is te dik le ri bir ev re nin

için de, te sa düf le rin oluş tur du ğu bir dün ya nın var ol du ğu nu ka bul eder ler.

Oy sa ak lı nı kul la nan, me de ni yet ler ku ran, ro bot lar oluş tu ran, in ter ne ti mey -

da na ge ti ren, tüm bun la rı gö rüp bun lar dan fay da la nan, an la yan, dü şü nen,

bun lar üze rin de yo rum ya pan, en di şe le nen, fe da kar lık ya pan, man za ra dan

haz du yan, emek har ca yan, en doğ ru yu bul ma ya ça lı şan ola ğa nüs tü ni te lik -

ler de ki in sa nın te sa düf le rin ese ri ol du ğu nu ka bul et mek, kuş ku suz ki man tı -

ğa ay kı rı dır. Yer yü zün de var olan hiç bir can lı te sa dü fen oluş ma dı ğı gi bi, mil -

yar lar ca hüc re siy le, her hüc re nin için de ki sa yı sız or ga ne li ile, müt hiş bey ni ve

ola ğa nüs tü su re ti ile in san da te sa düf de ğil dir. 
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Ma ter ya list le rin bek len ti le ri nin ak si ne, yer yü zün de ki hiç bir şey te sa düf

de ğil dir.

Eğer in sa nın ken di sin de, yap tık la rın da ve ba şar dık la rın da te sa düf yok sa,

bun la rın tü mün de bi linç var de mek tir. Eğer in san bi linç ile ha re ket edi yor sa,

bu bi lin ci on da var eden da ha üs tün bir bi linç ol ma lı dır. Bu bi linç, in sa nın

yap tı ğı, gör dü ğü, bil di ği her şey den üs tün ol ma lı dır. 

Bu bi linç, onu yok tan var eden, onu Ken di si'nden bir ruh ile ya ra tan

Al lah'a ait tir. 

İn san, eğer Al lah di ler se gü zel lik ten zevk alır. Al lah di ler se ke şif ler ya -

par, tek no lo ji icat eder. Eğer Al lah is ter se bes te ya par, ke man ça lar, ki tap ya -

zar. İn san, eğer Al lah di ler se se vi nir, üzü lür, zevk alır, he ye can la nır, en di şe -

le nir, coş ku du yar. Bir mü zik ten hoş lan ma sı Al lah'ın di le me siy le dir. Bir gü -

zel li ği tak dir et me si Al lah'ın di le me siy le dir. Gü zel man za ra dan, gü zel kı ya -

fet ten, gü zel dav ra nış tan, çi çek ten, tav şan dan, bir tab lo dan, pas ta dan hoş lan -

ma sı Al lah'ın di le me siy le dir. Eğer Al lah di le mez se, bu his le rin ve bu ye te nek -

le rin hiç bi ri ne sa hip ola maz. 



Bun la rı ya pan mad de de ğil dir. İn sa nın bey nin de ki hüc re ler de ğil dir. İn -

sa nın ye di ği yi ye cek le rin dö nüş tü ğü pro te in ler de ğil dir. Bun la rı ya pan in sa -

nın bey ni de ğil dir. Be yin sev gi duy maz. Be yin mü zik ten zevk al ma ye te ne ği -

ne sa hip de ğil dir. Be yin, kü çük bir sin ca bın te laş lı gö rün tü sü nü iz le ye rek bu -

na şef kat duy maz. Be yin öz le mez. Be yin sa da kat duy maz, ve fa gös ter mez. Be -

yin il ko ku la baş la dı ğı gü nü ha tır la yıp bun dan do la yı he ye can duy maz. Be yin -

de sa de ce yağ, su, pro te in ve di ğer kim ya sal lar var dır. Öz le yen, se ven, se vi -

nen, uta nan, ha tır la yan be yin de ğil dir. İn san; ru huy la se ver, se vi nir, öz ler,

şef kat du yar. İn san, Al lah'a ait ru hun var lı ğı ile in san dır. 

Ki şi, ru hun var lı ğı nı ka bul et se de et me se de, dün ya da be de ni ni bı ra ka -

cak ve bir ruh ola rak ahi ret te Al lah'ın hu zu run da he sap ve re cek tir. İman

eden ler, Al lah'tan bir ruh ol du ğu na ina nan lar, in kar cı lar, ma ter ya list ler, Dar -

wi nist ler, ya şa mı bo yun ca ru hun var lı ğı na kar şı mü ca de le için de olan lar, "bir

nö ron yı ğı nın dan iba re tiz" di yen ler, "ahi ret yok tur" di yen ler, "mad de tek tir ve

mut lak tır" di yen ler, kı sa ca sı yer yü zün de ya şa mış is tis na sız her in san, her ruh,

Al lah'ın hu zu run da he sap ve re cek tir. Her bi ri, ya pıp et tik le ri ni ek sik siz ola -

rak kar şı la rın da bu la cak lar dır. Her bi ri üze rin de ada let le hü küm ve ri le cek tir.

Bir ki şi, eğer bu ger çe ğe sa de ce %1, hat ta %0.1 ka dar lık bir ih ti mal ve ri yor sa,

ahi ret ger çe ği ko nu sun da "aca ba" di ye bir şüp he du yu yor sa, onun ar tık ken -

di yan lış inanç la rı nı bir ke na ra bı rak ma sı ve Rab bi miz olan Al lah'a yö ne le rek

ken di ahi re ti için elin den ge le ni yap ma sı ge rek mek te dir. Dün ya da ol du ğu sü -

re ce, düş tü ğü ha ta dan dai ma ge ri dön me im ka nı var dır. Al lah ayet le rin de

şöy le bu yu rur: 
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Bi zim ayet le ri mi ze iman eden ler sa na gel dik le rin de, on la ra de ki: "Se lam ol -

sun si ze. Rab bi niz rah me ti Ken di üze ri ne yaz dı ki, içi niz den kim bir ce ha let

so nu cu bir kö tü lük iş ler son ra tev be eder ve (ken di ni) ıs lah eder se şüp he siz,

O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir." (Enam Su re si, 54)

Kö tü lük iş le yip bu nun ar dın dan tev be eden ler ve iman eden ler; hiç şüp he-

siz Rab bin, bun dan (tev be den) son ra el bet te ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.

(Araf Su re si, 153)

Dün ya ha ya tı, ge çi ci bir ka lış ye ri dir. Dün ya ya ait her şey ge çi ci dir. Dün -

ya da in sa na ait hiç bir şey ger çek de ğil dir. Bu dün ya yı ger çek san mak, in sa nın

gör dü ğü bir rü ya yı ger çek zan ne de rek tüm var lı ğı nı ona ka na li ze et me si ve

baş ka her şe ye göz le ri ni ve ru hu nu ka pa ma sı gi bi bir şey dir. Ye ga ne Var lık

Al lah'tır. Tek ger çek Al lah'tır. Dar wi nizm yı kıl mış ve ma ter ya lizm öl müş tür.

Al lah'ın Yü ce Var lı ğı'nın ka bu lü, tüm ba tıl din le rin so nu dur. Eli niz de ki ki ta -

bın ama cı, tüm in san la rı bu ger çe ği gör me ye da vet et mek tir. Kuş ku suz, "...

An cak te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp dü şü ne bi lir" (Rad Su re si, 19). 
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Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla

ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey

değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu

teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından

ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 450 mil-

yona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve

canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün

evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sade-

ce bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü

altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim

tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek

daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araş-

tırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu

gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de,

biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim

adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış ger-

çeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok çalışma-

mızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak

konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

EK BÖLÜM

EVRİM YANILGISI



197Adnan Oktar (Harun Yahya)

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski

Yunan'a kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı

olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.

Teoriyi bilim dünyasının günde-

mine sokan en önemli geliş-

me, Charles Darwin'in 1859

yılında yayınlanan Türlerin

Kökeni adlı kitabıydı. Darwin

bu kitapta dünya üzerinde-

ki farklı canlı türlerini

Allah'ın ayrı ayrı yarattığı

gerçeğine kendince karşı

çıkıyordu. Darwin'in

yanılgılarına göre, tüm tür-

ler ortak bir atadan geliyorlar-

dı ve zaman içinde küçük değişim-

lerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du; ken di si -

nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta -

bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek

çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı la ca ğı -

nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın -

da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te -

ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık la ya ma -

mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim leş ti ri -

ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.
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3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo or ta -

ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce

dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldikle-

rini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı

türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden

bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı soru-

lardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama-

ğı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir plan

ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü olarak

meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonu-

cunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel

biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu -

sun dan hiç söz et me miş ti. Çün kü onun dö ne -

min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba -

sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du.

Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne -

ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad -

de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı

bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı -

lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye -

mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ -

day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün -

cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç

de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra -
Lo uis Pas te ur



nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re -

le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne bir de -

lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki kurt lar ken -

di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar -

va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de

ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay -

gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi -

yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü.

Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le

özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin

ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and

The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü re di -

ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar -

dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık

ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus bi yo -
log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez -
ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı.
An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak
zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi -
ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Alexander I. Oparin, Origin of
Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü me
ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü, Ame ri ka -
lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün -
ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti -
re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç
or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.
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O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li

ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok

fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evidence on Evolution

of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c.

63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at mos fer

or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley

Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of

the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s.

7.)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için

20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba -

lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego

Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey

Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya -

yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul

eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20.

yüz yı la gir di ği miz de sa hip ol du ğu muz en

bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya -

yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey

Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girme-

lerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapıların bile

olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insa-

noğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha   komplekstir. Öyle ki,

bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya

getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememek-

tedir.

En son ev rim ci kay nak la rın da
ka bul et ti ği gi bi, ha ya tın kö ke ni,
ha la ev rim te ori si için son derece
bü yük bir aç maz dır. 
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Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla açık-
lanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile gerek
yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü
hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen
meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka protein-
lerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimalini
tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin
tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun önemi açısın-
dan özetle açıklayacak olursak,
1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer protein-

dir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır bulun-

ması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için proteinler

gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan protein

sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA da

gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli görev-

leri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam işleyen

bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.
Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü -

lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka -
ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş -
tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım özel -
leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en zim le rin sen -
te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı
ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var
ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za
sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie
Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy -
le iti raf eder:
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler -
den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re -
ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le -
ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü -
lü, bu nun bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı
mo le kü lün fark lı di zi li min den olu şan bir
tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da
can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin
şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö -
kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik
bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta -
dır. El bet te böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil -
gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim de ge -
çer siz kıl mak ta dır.

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le rin

(RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş ma la-

rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el -

de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol -

lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da

kal mak ta dır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific

American, c. 271, Ekim 1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya çık-

ması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu ger-

çek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-

maktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim me -

ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 
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Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me ka -

niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de

açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le si için -

de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya -

nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha

hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi -

rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on -

la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip

de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da

"Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa -

maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The Origin of Species: A

Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö ne mi -

nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce vap la ma ya

ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can -

lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı -

yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı -

yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek

ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış -

tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da,

yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü

id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth

Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke sin le -

şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa -

ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la

tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın son la rın -

da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or -

ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se -

be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler

ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala

bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savun-

duğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı

türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organ-

larının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda

oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel ger-

çek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlı-

lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da na

ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın ev -

rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re -

ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de -
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ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek

ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za -

rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge -

liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (Charles Darwin, The Origin of Species: A

Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren mu tas -

yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la -

şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar,

ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san -

lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir

me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de

ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç -

bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol -

ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en açık

göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden

türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş

ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz

milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe

ilerlemiştir. 

anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan
be ri si nek le ri mu tas yo na uğ ra -
ta rak, fay da lı mu tas yon ör ne ği
oluş tur ma ya ça lış tı lar. An cak
on  yıl lar ca sü ren bu ça ba la rın
so nu cun da el de edi len tek so -
nuç, sa kat, has ta lık lı ve ku sur -
lu si nek ler ol du. En solda, nor -
mal bir mey ve si ne ği nin ka fa sı
ve sağ da mu tas yo na uğ ra mış
di ğer bir mey ve si ne ği.
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Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan da

bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşa-

mış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş

özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş

sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler

geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu"

adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının

ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu garip canlı-

ların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin,

Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe şit le ri

mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka nıt la rı da

sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Charles Darwin, The Origin of

Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü

bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluştur-

duğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları"

(Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden

sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa

halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara

geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok kat-

manında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her taba-

ka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of Species, s.

172, 280) 
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Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da hum -

ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la na ma mış -

tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le -

rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur -

suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol ma sı -

na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler

ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız;

ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü -

rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the

British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for mu ol -

ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö -

rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok

güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata -

sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü -

rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta -

ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga -

ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve

ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy -

le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba -

zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer

ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç

sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma,

Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or -

ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in san dı ğı -

nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon
yıllıktır. Günümüzde
yaşayan timsahlardan
hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu mene
balığı fosili 54 - 37 milyon
yıllıktır.Bu 50 milyon yıllık çınar

yaprağı fosili ABD çıkarıl-
mıştır. 50 milyon yıldır çınar
yaprakları hiç değişmemiş ,
evrim geçirmemiştir.
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İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın

kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde maymunsu

birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsa-

yılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı

iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori"

sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may mu nu"

an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger çek te so yu tü -

ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve

Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin

Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu

can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar -

la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The Place

of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s.

389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in san ola -

rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra lo pit he cus -

lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı -

na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger -

çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma -

mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan

Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka -

bul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific

American, Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa pi ens"

sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le -
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ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho -

mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de

ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J.

Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221;

M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press,

1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo dern

za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi -

ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Time, Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın ge çer -

siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to log la rın dan

Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin

içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım sı)

çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun la rın bi -

ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev -

rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J. Gould, Natural History,

c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım "ya rı

may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da yo luy la

ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol -

ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust -

ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve

say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ -

men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma -

dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak ka -

bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na ka dar

bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni

so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan

son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da,

ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his
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gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc -

ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa yı lan

bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri hi nin yo rum -

lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim se için her şe yin

müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim -

se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür.

(Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger

Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta kım in -

san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma la rın dan iba -

ret tir.

İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka -
lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile
may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu
gös ter me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler,
ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re umut bağ la -
mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri
mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı may mun ya rı in san
yüz ler oluş turur lar. 

S A H
T E
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Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz ev -
rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi le an la -
ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do la yı sıy la
bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re-
yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in -
sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon,
fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur.
Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs -
ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la -
rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü"
adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu nan
fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den bol mik tar -
da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de
bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı -
şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le ri ka dar da pro te in dol dur -
sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le -
ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len
bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak -
ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da
bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor -
sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den
ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül -
bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri,
muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in -
cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le -
bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil
bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el -
de ede mez ler. 
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır. Bu nu da -
ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın olu şu mu için
ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le-
ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te -
mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın,
ne ka dar bek le nir se bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 
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Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar. Son -
ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka ka rar lar
alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop
al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Yüce Al lah'ın üs -
tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir saf sa ta -

dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün mek, üst te ki

ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu ise göz

ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca ce -

vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer. Bu

ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey -

nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu

elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola -

rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu lun du -

ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık, ışı ğın as la

ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz

bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no lo ji si bi -

le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku -

du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni -

ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer -

de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le -

viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır

bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar,

dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti -

ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu

ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik,



TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir

pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün gör -

me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz yon sis te -

mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de -

ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt -

tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö -

rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da -

na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma nın te -

sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da du ran te le -

viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve bu gö rün tü



oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra -

ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te sa dü fen

olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca -

ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri

ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim -

le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le -

ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de

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

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de ka pa lı -

dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma -

men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey -

ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül -

tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze-

yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor sa, ses

Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik sin ya li ne
dö nü şe rek be yin de bir et ki oluş tu rur lar. Gö -

rü yo rum der ken, as lın da zih ni miz de ki
elekt rik sin yal le ri nin et ki si ni sey re de -

riz. Beyin ışığa kapalıdır. Yani bey-
nin içi kapkaranlıktır, ışık beynin
bulunduğu yere kadar giremez.

Görüntü merkezi denilen yer kap-
karanlık, ışığın asla ulaşmadığı,

belki de hiç karşılaşmadığı-
nız kadar karanlık bir

yerdir. Ancak siz bu
zifiri karanlıkta ışık-

lı, pırıl pırıl bir
dünyayı seyre-

dersiniz.
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için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik

set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan

ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se

ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma -

mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü -

nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut -

la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir

cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan

ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se -

tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi -

çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı, göz ve

ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak gör me ve işit -

me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 

Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la rın cı -

vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elekt rik

sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın da bu

gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu

ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu

elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la -

yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re le ri ne

ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu zan ne den

Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü

bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö -

ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek

için bey ne ih ti yaç duy maz. 
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Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç san ti -

met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li, göl ge li ve

ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge -

re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la açık ça

çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da-

ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim -

leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık -

la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir

dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer -

kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır.

Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san -

lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır -

lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den as la

vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter ya list fel se -

fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne

ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir

ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön -

ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil miş,

doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge -

tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter -

ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir

açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma -

ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye

gir me si ne izin ve re me yiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted

World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan
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bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir var-

lık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var

ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların,

zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insan-

ların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şim-

şekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem

akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın

apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle

savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise, şu

açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir

Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz

biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin et ki si

al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi lim ve me -

de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı

im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin

içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karışımın-

dan zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite

öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra,

Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçları-

nın, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya ina-

nanlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle

evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kul-

lanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını

başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin

önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir

başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere,
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Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yap-

tıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yap-

tıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı

insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma

düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark et -

mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş -

tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la ra dır. (Ba -

ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu nun la

gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi -

dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si,

179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan ma ya -

cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük sel se -

ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top -

lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san la rın

ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma -

sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü,

bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do -

lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san -

la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir

or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev -

re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve

sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı -

nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı kim se -

le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve Fi ra vun

ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as), Fi ra vun'a hak
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di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san -

la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa (as), bü yü cü ler le

kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der.

Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı n ca, in san la rın göz le ri ni bü yü le di -

ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du -

lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -Hz.

Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir.

Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onla-

rın bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz

kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la t" di ye vah yet tik. (O da fır la tı n ca) bir de

bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le -

ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı.

Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl al maz sa gü -
nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır. Dar wi nist ler te sa düf le ri ve
can sız şu ur suz atom la rı cahilce adeta ya ra tı cı güç ola rak ka bul eder ler hat ta bu batıl inan ca
bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.
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Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler.

(Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen

bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz konusu

insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsel-

lik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya

hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anla-

mıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir.

Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan,

ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın

gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le ce -

ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola ca ğı na

ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina -

nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Malcolm

Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s.

43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar "te sa -

düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya ta ri hi nin

en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det-

li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk -

ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu

al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.



Dediler ki: "Sen Yücesin, bize                 
öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)
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