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Ha run 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 30.000 res min yer al dı ğı top -

lam 45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60 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'ın 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'ın 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'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin

bir dua sı 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

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.

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
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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), Hau sa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi ve hi (Ma uri tus'ta 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 du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve

sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek -

tik le ri ezi yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul -

ma nın yo lu ise, din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya

kon ma sı ve Ku ran ah la kı nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl -

ma sı dır. Dün ya nın gün den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve

kar ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir

bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan 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.
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• Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılması-

nın nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratı-

lışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın

imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin

bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli

hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki

tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu nedenle her kitabımızda bu konuya özet de

olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

• Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm kitap-

larında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayet-

lerini öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedir. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular,

okuyanın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır.

Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmi-

şe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım saye-

sinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddet-

me konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçekler-

den etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, kar-

şılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir

grup okuyucunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübele-

rini de birbirlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

• Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve

okunmasına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitap-

larında ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler

için en etkili yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edil-

mesidir.

• Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli se-

bepleri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan

ve okumaktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser

olduğunu görecektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak biri-

kiminin bulunduğuna şahit olacaktır.

• Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynakla-

ra dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat edilmeyen üslup-

lara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız.

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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Maddenin ardındaki sır konusu, bazı kişilerin itirazlarına ne-

den olmaktadır. Sözkonusu kişiler, bu konunun özünü yanlış anla-

dıkları için, bu konunun vahdet-i vücut öğretisi ile aynı olduğunu

iddia etmektedirler.

Öncelikle şunu belirtelim ki, bu eserlerin yazarı ehl-i sünnet

inancına sıkı sıkıya bağlıdır ve vahdet-i vücud öğretisini savunma-

maktadır. Ayrıca unutmamak gerekir ki, vahdet-i vücut öğretisi

Muhyiddin İbn Arabî gibi çok büyük İslam alimleri tarafından sa-

vunulmuştur.

Vahdet-i vücud düşüncesini anlatan birçok önemli İslam ali-

minin, geçmişte, bu kitaplarda yer alan bazı konuları tefekkür ede-

rek anlattıkları doğrudur. Ancak bu eserlerde anlatılanlar vahdet-i

vücud düşüncesi ile aynı değildir.

Örneğin vahdet-i vücud düşüncesini savunanların bir kısmı

yanlış fikirlere kapılarak, Kuran'a ve ehl-i sünnet inancına aykırı ba-

zı iddialarda bulunmuşlar; örneğin Allah'ın yarattığı varlıkları ta-

mamen yok saymışlardır. Oysa, maddenin ardındaki sır konusu an-

latılırken kesinlikle böyle bir iddiada bulunulmamaktadır. Bu konu,

Allah'ın tüm varlıkları yarattığını, ancak yarattığı varlıkların aslını

Allah'ın gördüğünü, insanların ise bu varlıkların beyinlerinde olu-

şan görüntülerini görebildiklerini açıklamaktadır.
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Gördüğümüz tüm varlıklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insanlar,

denizler, kısacası gördüğümüz herşey, Allah'ın Kuran'da var oldu-

ğunu, yoktan var ettiğini belirttiği her varlık, yaratılmıştır ve vardır.

Ancak, insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla gö-

remez veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettik-

leri, bu varlıkların beyinlerindeki kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçek-

tir ve bugün başta tıp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda öğreti-
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Bir cisimden gö-

zümüze ulaşan

ışık demetleri

elektrik sinyalle-

rine dönüşerek

beyinde bir etki

oluştururlar. Gö-

rüyorum derken

aslında zihnimiz-

deki elektrik sin-

yallerinin etkisi-

ni seyrederiz.

Beyne giden si-

nirler kesildiğin-

de beyinde hiçbir

görüntü oluşma-

yacaktır.



len bilimsel bir konudur. Örneğin şu anda bu yazıyı okuyan bir in-

san, bu yazının aslını göremez, bu yazının aslına dokunamaz. Bu

yazının aslından gelen ışık, insanın gözündeki bazı hücreler tarafın-

dan elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali, beynin ar-

kasındaki görme merkezine giderek, bu merkezi uyarır. Ve insanın

beyninin arkasında bu yazının görüntüsü oluşur. Yani siz şu anda

gözünüzle, gözünüzün önündeki bir yazıyı okumuyorsunuz. Bu ya-

zı sizin beyninizin arkasındaki görme merkezinde oluşuyor. Sizin

okuduğunuz yazı, beyninizin arkasındaki "kopya yazı"dır. Bu yazı-

nın aslını ise Allah görür.

Sonuç olarak, maddenin beynimizde oluşan bir hayal olması

onu "yok" hale getirmez. Ancak bize, insanın muhatap olduğu mad-

denin mahiyeti hakkında bilgi verir, ki bu da maddenin aslı ile hiç-

bir insanın muhatap olamadığı gerçeğidir.

Bu gerçek İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği

isimli kitabımızda şu şekilde dile getirilmiştir:

Dışarıda Madde Vardır, Ancak Biz

Maddenin Aslına Ulaşamayız!

Madde hayaldir demek, madde yoktur demek değildir. Aksine

biz görsek de görmesek de maddesel bir dünya vardır. Ancak biz bu

dünyayı beynimizin içinde bir kopya -diğer bir deyişle algılarımızın

yorumu olarak- görürüz. Dolayısıyla madde, bizim için hayaldir. 
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Kaldı ki dışarıda maddenin varlığını, bizden başka gören var-

lıklar da vardır. Allah'ın melekleri, yazıcı olarak tayin ettiği elçileri

de bu dünyaya şahitlik etmektedirler:

Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken

O, söz olarak (herhangi bir şey) söylemeyiversin, mutlaka

yanında hazır bir gözetleyici vardır. (Kaf Suresi, 17-18)

Herşeyden önemlisi, en başta Allah herşeyi görmektedir. Bu

dünyayı her türlü detayıyla Allah yaratmıştır ve Allah her haliyle

görmektedir. Kuran ayetlerinde şöyle haber verilmektedir:

... Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki, Allah yaptıklarınızı

görendir. (Bakara Suresi, 233)

De ki: "Benimle aranızda şahid olarak Allah yeter; kuşkusuz

O, kullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir." (İsra Sure-

si, 96)

Ayrıca unutmamak gerekir ki, Allah tüm olayları "Levh-i

Mahfuz" isimli kitapta kayıtlı tutmaktadır. Biz görmesek de bunla-

rın tamamı Levh-i Mahfuz'da vardır. Herşeyin, Allah'ın Katında,

Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen "Ana Kitap"ta saklandığı şöy-

le bildirilmektedir:

Şüphesiz o, Bizim Katımızda olan Ana Kitap'tadır; çok yü-

cedir, hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4)

... Katımızda (bütün bunları) saklayıp-koruyan bir kitap var-

dır. (Kaf Suresi, 4)

Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık olan

bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın. (Neml Suresi, 75)







asıl bir dün ya da ya şı yor su nuz?

Sert bir ze mi nin üze rin de uza nan, için de in san la rın,

ağaç la rın, de niz le rin ve ya bi na la rın bu lun du ğu, üze rin de

bu lut la rın ge zin di ği, da ha yu ka rı da dev bir uzay boş lu ğu nun uzan dı ğı

bir dün ya mı bu ra sı?

Siz de bu dün ya nın için de ki mil yar lar ca in san dan bi ri si mi si niz?

Eğer bu so ru la ra "evet" ce va bı ve rir se niz ya nıl mış olur su nuz. 

Eğer bu so ru la ra "evet" ce va bı ve ri yor sa nız, si zin için çok önem -

li olan bir ger çe ği muh te me len ha ya tı nız bo yun ca göz ar dı et miş si niz

de mek tir.

Çün kü siz üst te ta rif edil di ği gi bi bir dün ya da ya şa mı yor su nuz.

As lın da dün ya nız çok da ha kü çük. Bu dün ya nın için de, de ğil mil yar -

lar ca ki lo met re lik me sa fe ler ya da ışık yı lı uzak lı ğın da ki ga lak si ler,

bir kaç met re lik bir uzak lık da hi yok. Siz as lın da çok kü çük ve ka pa lı

bir me kan da ya şı yor su nuz: dev bir ku le nin te pe sin de ki kü çü cük, ka pı -

sı mü hür len miş bir oda da. Bu oda dan ha ya tı nız bo yun ca hiç çık ma dı -

nız. Bu oda yı terk edip hiç bir ye re gi de me di niz. Sa de ce, oda nın du var -
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la rı na yan sı tı lan fark lı şe kil ler, in san lar, me kan lar gör dü nüz. Oda nın

için de ki giz li ho par lör ler den çı kan ses le ri duy du nuz. Ger çek te ku le -

nin te pe sin de ki bu kü çük oda da siz den baş ka hiç kim se yok. Ya pa -

yal nız sı nız! 

Söz ko nu su ku le si zin be de ni niz, bu ku le nin te pe sin de ki kü çük

oda (ya ni si zin dün ya nız) ise bey ni niz dir. 

Beyniniz, sizin içinden hiçbir zaman çıkamadığınız kapalı bir

odadır; çünkü sizin aslını gördüğünüzü zannettiğiniz herşey, aslında

beyninizin görme, işitme veya dokunma merkezlerinde duyumsadı-

ğınız algılardan ibarettir. Hiçbir zaman algılarınızı aşıp "gerçek mad-

de"ye, dışarıda var olan maddenin aslına asla ulaşamazsınız. Beyni-

nizin görme merkezine gelen elektrik sinyallerini seyreder, hiçbir za-

man bu sinyallerin gerçek kaynağını göremezsiniz. Adeta, kapalı

odanızın duvarındaki sinema perdesini seyreder, ama hiçbir zaman

perde üzerindeki görüntülerin aslına ulaşamazsınız. 

Bu ki tap ta si ze bu ger çe ği an la ta ca ğız. Bu ra da an la tı lan lar, şim -

di ye ka dar alış mış ol du ğu nuz pek çok dü şün ce  ve kav ra mla bü yük

ola sı lık la ters dü şe cek tir. An cak bu ra da an la tı lan lar, fel se fi bir gö rüş

ya da fark lı bir yo rum bi çi mi de ğil, bi li min or ta ya koy du ğu de lil le re

da ya nan so mut bir ger çek tir. Bu ne den le, alış kan lık la ra da yan ma dan,

akıl ve man tık la dü şü nül dü ğün de bu ger çe ğin red de dil me si müm kün

de ğil dir.

Ve unutmayın ki, gerçeği göz ardı etmek, düşünmemek insan-

lara hiçbir şey kazandırmaz. Eğer kişi, "hayır ben kapalı bir odada

değil, dev bir evrenin içindeki bir gezegenin üzerinde yaşıyorum" di-

yorsa, bunu ispat etmesi gerekir. İspat edemediği halde böyle bir dü-

şünceye körü körüne inanmak, insanı ancak yanılgılara sürükler.
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nsan lar, ol duk ça inan dı rı cı gö rü nen gö rün tü le re al da na -

bi lir ve bu gö rün tü le ri "ger çek mad de" sa na bi lir ler.

Ta rih te ki ilk "si ne ma gös te ri si", bu nun il ginç bir ör ne ği dir.

1895 yı lın da Au gus te ve Lo uis Lu mi erez ad lı iki Fran sız mu ci din

Pa ris'te yap tık la rı bu ilk gös te ri de, is tas yo na yak laş mak ta olan bir

tre nin gö rün tü sü per de ye yan sı tıl mış, an cak sa lon da ki iz le yi ci le rin

ço ğu, tre nin ken di le ri ni eze ce ğin den kor ka rak pa nik ha lin de dı şa rı

kaç mış lar dır. 

Bu ör nek ten de an la şıl dı ğı gi bi, bir gö rün tü yü "ger çek" sa na -

bil me miz, gö rün tü de ki tek nik ka li te ile ya kın dan il gi li dir. İlk kez

bir si ne ma per de si gö ren in san lar, bu o dö nem için çok üs tün bir

tek no lo ji ol du ğu için, gör dük le ri tre nin "ger çek" ol du ğu nu san mış

ve pa ni ğe ka pıl mış lar dır. Bu gün ise ay nı et ki, ho log ram (üç bo yut -

lu gö rün tü) oluş tu ran özel göz lük ler sa ye sin de el de edi le bil mek te -

dir. Bu göz lü ğü ta kan in san lar, göz le ri nin önün de oluş tu ru lan sa nal

-I-

BEYİNDEKİ KÜÇÜK

DÜNYA

İİ
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1895 yılındaki ilk sinema gösterisinde izleyiciler, sinema perde-

sindeki treni gerçek zannedip panik halinde dışarı kaçmışlardır.

dün ya nın ger çek ol du ğu his si ne ka pıl mak ta, bu his se gö re dav ran -

mak ta dır lar. Oy sa bu es na da, bu nun ta ma men sa nal bir gö rün tü ol -

du ğu nu ke sin ola rak bil me kte dir ler.

Günümüzde üç boyutlu görüntü oluşturan özel gözlükler saye-

sinde, izlenen görüntülerin gerçekten var olduğu hissi uyanmak-

tadır.



Pe ki "ger çek dün ya" de di ği miz gö rün tü le rin du ru mu ne dir?

Bun lar da tek nik ka li te le ri ne de niy le bi zi ya nıl tan bi rer ho log ram

ola bi lir ler mi?

Bu so ru nun ce va bı nı bul mak için, ön ce lik le "gör me"nin ne ol -

du ğu hak kın da ki bil gi le ri mi zi ye ni den dü şün me miz ge re kir. 

Dı şa rı da Işık Yok tur

Gü nü müz de bi lim adam la rı nın son bi lim sel bul gu lar ışı ğın da

var dık la rı il ginç bir ger çek var dır: Dün ya mız ger çek te zi fi ri ka ran -

lık tır. Çün kü bu gün ar tık bi lin mek te dir ki, ışık ta ma men sub jek tif

bir kav ram dır; ya ni in san la rın bey nin de bir al gı ola rak olu şur. Ger -

çek te dış dün ya da ışık yok tur. Ne lam ba la rı mız, ne ara ba far la rı, ne

de en bü yük ışık kay na ğı mız ola rak bil di ği miz Gü neş ger çek te ışık

saç maz.

Gü neş ve di ğer "ışık kay nak la rı", sa de ce çok çe şit li dal ga boy -

la rın da fark lı tür de elekt ro man ye tik par ça cık lar sa çar. Bu par ça cık -

lar, ya pı la rı nın ön gör dü ğü şe kil de ev re ne ya yı lır. Bun lar dan bir kıs -

mı dün ya mı za ula şır ve yi ne ya pı la rı nın ge rek tir di ği çe şit li et ki ler

oluş tu rur. Bu et ki ler, par ça cı ğın hac mi ne, ağır lı ğı na, hı zı na, fre kan -

sı na gö re de ği şir. 

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 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 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 -
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la rak rönt gen ma ki na la rı üre til -

miş tir. Bu ma ki na la rın 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. 

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

Gözle göremediğimiz ışınlardan

birisi de tıpta kullanılan X

ışınlarıdır.

Radyo dalgaları hiçbir duyumuz tarafından algılanamaz, ancak

evlerimizdeki radyolar bunları kulaklarımız tarafından duyulabi-

lir ses dalgalarına çevirir.



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 sin den son ra bey ni miz de oluş tur duk la rı al gı dır.

"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 mo rö te si (ult ra 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 ö te si (enf ra 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 ö te si ışın lar, ısı ışın la rı ola rak da ad lan dı rı lır. Ak kor ha li -
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700 nm 600 nm 500 nm 400 nm 102 nm 

mor ötesi ışınları
106nm 

kızıl ötesi ışınları
1010nm 10-2 nm 

x ışınları
10-4 nm 

Gözlerimiz sadece mor ötesi ile kızıl ötesi ışınlarının arasında kalan

ışınları görebilir.



ne gel miş bir kö mür so ba sı

ve ya bir elekt rik so ba sı bol

mik tar da kızıl ö te si ışın ya -

yar. Bu ışın lar cil di miz ta ra -

fın dan sı cak lık his si ola rak

"gö rü lür", ya ni al gı la nır. 

İş te fo ton la rın bir kıs -

mı da var dır ki fre kans la rı

mo rö te si ve kızıl ö te 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 elekt rik sin ya li ne çev ri lir ler. Biz de ger çek te 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.

Gö ren, Göz De ğil dir

Bu ana ka dar rad yas yon tür le ri üze rin de bu şe kil de tek nik açık -

la ma lar yap ma mı zın ne de ni, bun la rın bu lun duk la rı or tam da "ışık" ad -

lı bir et ki oluş tur ma dık la rı nın an la şıl ma sı için di. Söz ko nu su rad yo -

ak tif par ça lar ha re ket eder ler, çar par lar, se ker ler, ba zen kı rar ve bo -

zar lar, fi zik sel ve kim ya sal et ki ler oluş tu rur lar. Fa kat oluş tur duk la rı

et ki le rin hiç bi ri ışık ola rak ad lan dı rı la maz. 
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Akkor haline gelen soba

kızıl ötesi ışın yayar.
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Bi zim bu par ça la rın ba zı la rı nı "ışık ışın la rı" ola rak ad lan -

dır ma mı zın tek ne de ni, bun la rın gö zü müz ta ra fın dan al gı lan ma -

sı dır. Gö zü mü zün ar ka sın da ki 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 elekt rik akı mı na dö nüş tü rü lür -

ler. Bu elekt rik 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 elekt rik akım la rı nı yo -

rum la ya rak bir gö rün tü oluş tu rur. 

Bu sis te me 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 elekt rik sin ya li ne çe vi ren bir ara  bi rim dir. İd rak et me ka bi li -

ye ti yok tur. 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 yu da ha iyi kav ra ya bil mek için gör me nin tek nik ta -

nı mı nı bi raz da ha de tay lan dı ra lım. 

Aslında gözümüzün "görme" gibi bir özelliği yoktur. Göz, sadece fotonları

elektrik sinyaline çeviren bir ara birimdir.



Biz her bir fre kans ta ki (tit re şim de ki) fo ton la ra bir renk adı ve -

ri riz. Fo to nun tit re şim bo yu na gö re kır mı zı, ma vi ve ya sa rı de riz.

Tüm fre kans la rın bi le şi mi ise be ya zı oluş tu rur. 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. 

Bu bil gi ler, ışık, ka ran lık, be yaz, ye şil, say dam gi bi kav ram la -

rın be yin de olu şan al gı dan iba ret, ta ma men gö re ce li ta nım lar ol du -

ğu nu gös ter mek te dir. Ger çek te dış dün ya da ne ışık, ne de renk var -

dır. Sa de ce bi zim bu şe kil de yo rum la dı ğı mız rad yas yon tür le ri var -

dır. Yo rum ta ma men bi ze ait tir. Göz de olu şa cak bir ha ta ve ya ya pı -

sal bir fark lı lık, ge len fo ton la rı fark lı elekt rik 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. 

Kı sa ca sı, 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 3 bo yut lu, ren ga renk bir me kan ola rak gör dü ğü müz, ki mi
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in san la rın ke sin ola rak var ol du ğu nu id dia et tik le ri tüm mad di

alem, bu ka ran lı ğın için de yer alır.

Dış Dün ya ile Si zin 

Ara nız da ki Üç Aşa ma lı Du var

Dik kat edi lir se, bi li min or ta ya koy du ğu bu so nuç lar bi ze çok

önem li bir ger çe ği gös ter mek te dir: Biz dış dün ya da ki mad de nin as -

lı ile hiç bir za man mu ha tap ola ma yız.

Ör ne ğin kar şı sı na ge çip sey ret ti ği miz bir te le viz yo nun ken di -

si ni hiç bir za man gö re me yiz. Bi ze sa de ce bu te le viz yon dan çı kıp

ge len ve ya ona çar pıp yan sı yan fo ton lar ula şır. Bun lar ışık de ğil,

par ça cık lar dır. Bir du va ra çar pan te nis to pu nun ge ri sek me si ve bi -

zim de sa de ce bu to pu gör me miz gi bi bir du rum dur bu. Ya ni da ha

bu aşa ma da te le viz yo nun as lın dan bir aşa ma kop muş olu ruz. Fo -

ton lar gö zü mü ze ge lip re ti na hüc re le ri ne çarp tı ğın da ise, bu ra da ki

en zim ler ta ra fın dan elekt rik ener ji si ne çev ri lir ler. Ya ni te le viz yo -

nun as lın dan ikin ci bir aşa ma da ha ko pa rız. Bu elekt rik ener ji si si -

nir ler ta ra fın dan bey ni miz de ki gö rün tü mer ke zi ne ulaş tı rıl dı ğın da,

bir kez da ha de ği şik li ğe uğ rar ve "gö rün tü" de di ği miz for ma bü rü -

nür. Bu, üçün cü aşa ma dır. Tek bir aşa ma bi le "ger çek te le viz yon"

ile bi zim ara mız da ki bağ lan tı yı ko par ma ya ye te cek iken, bu iş tam

üç fark lı aşa ma da üç kez ger çek le şir.

Bir ör nek ver mek ge re kir se, bu, bir bi ri ne ka pı lar la bağ lan mış

3 ay rı oda nın için de ki 3 ki şiy le ku lak tan ku la ğa oy na mak gi bi dir.

Si zin ku la ğı nı za fı sıl da nan cüm le yi ger çek ten ilk ki şi mi söy le miş -

tir; ikin ci ve ya üçün cü ki şi bu nu de ğiş ti re rek mi ak tar mış lar dır;
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üçün cü ki şi bu nu ta ma men ken di si mi or ta ya at mış tır; bun la rın hiç -

bi rin den emin ola maz sı nız. İlk ve ikinci kişilerin aslen neyi söyle-

diklerinden bile emin olamazsınız.

Ko nu yu da ha da iyi açık la ya cak bir baş ka ör ne ği şöy le ve re bi -

li riz: Si zi bir de ney için 1 yıl lı ğı na dış dün ya ya ta ma men ka pa lı bir

ye ral tı oda sı na ka pat tık la rı nı farz edin. Dış dün yay la ye ga ne bağ -

lan tı nız da önü nüz de ki ka pa lı dev re te le viz yon ek ra nı ol sun. Oda ya

gi rip de ek ra nı ilk aç tı ğı nız da şöy le bir ya zıy la kar şı la şı yor su nuz:

"Bu ek ran da iz le ye ce ği niz gö rün tü ler, Af ri ka kı ta sın da can lı ola rak

ya yın ya pan ka me ra lar dan ak ta rıl mak ta dır. Bu ka me ra la rın tes pit

et ti ği gö rün tü ler can lı ola rak uy du la ra ak ta rıl mak ta, uy du lar dan bu

oda nın yu ka rı sın da ki ve ri ci le re yol lan mak ta, bu ra dan da si zin ek ra -

nı nı za ta şın mak ta dır". 

Bu me sa jın doğ ru olup ol ma dı ğın dan hiç bir za man emin ola -

maz sı nız, çün kü gö rün tü nün ak ta rıl dı ğı her aşa ma da, gö rün tü nün

ya pay bir kay nak tan gel me si müm kün dür. Af ri ka kı ta sın da çe kim

yap tı ğı id dia edi len ka me ra lar, as lın da yıl lar ön ce çe kil miş bir vi deo

ka se ti gös te ri yor ve uy du üze rin den bu ka set si ze ula şı yor ola bi lir.

Görüntü üç aşamadan geçerek beynimize ulaşır. Bu tıpkı 'kulak-

tan kulağa' oyunundaki gibidir. Son kişinin kulağına fısıldanan

sözcüklerin ilk kişinin fısıldadığı sözcüklerle aynı olduğundan

hiçbir zaman emin olamayız.



Da ha sı, or ta da hiç bir ka me ra ve uy du ol ma yıp, si ze sa de ce yan oda -

da ki bir vi deo ci ha zın dan ka set iz let ti ri li yor ola bi lir. Af ri ka kı ta sı na

biz zat git me dik çe bu nu bi le mez si niz. Ama oda dan çı ka ma dı ğı nı za

gö re, Af ri ka'ya gi dip olay la rın "as lı nı" gör me niz de as la müm kün

ol maz. 

Bu na rağ men yi ne de bu oda ya gir me den ön ce dış dün ya hak -

kın da edin di ği niz bil gi ler ve bu oda dan bir za man son ra tek rar çı ka -

cak ol du ğu nu zu bil me niz, si ze ek ran da gör dük le ri ni zin "asıl" ol du -

ğu na da ir bir ka na at sağ la ya bi lir. An cak eğer bu oda, si zin doğ du -

ğu nuz gün den bu ya na ha ya tı nı zı ge çir di ği niz yer ise? Ha ya tı nız bo -

yun ca bu oda dan hiç çık mı yor sa nız? Ha ya tı nız bo yun ca "dış dün -

ya" ola rak sa de ce önü nüz de ki ek ra nı gö rü yor sa nız? O zaman, bu
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Ekranda canlı olarak izlediğimizi zannettiğimiz görüntünün aslında yan

odadaki bant yayını ile bize ulaştırıldığını bilemeyiz.



ekranda gördüğünüz şeylerin "aslıyla muhatap olduğunuzan"  dair

hiçbir kanıt kalmaz. Çünkü muhatap olduğunuz tek şey, ekrandaki

görüntülerdir.

Gör me du yu su için an lat tı ğı mız bu gi bi ger çek ler, işit me, do -

kun ma, tat ve ko ku al gı la rı için de ge çer li dir. Bun la rın her bi ri ni

bey ni miz de ki ka pa lı oda la rın (işit me, do kun ma, tat ve ko ku mer -

kez le ri nin) için de al gı la rız. Bun la rın dış dün ya da ki ger çek kar şı lık -

la rı na as la ula şa ma yız. Din le di ği miz bir rad yo nun se si, bey ni miz de -

ki işit me mer ke zi nin için de dir. Dı şa rı da her han gi bir ses yok tur, sa -

de ce "ses dal ga sı" de di ği miz fi zik sel ha re ket ler var dır. Bu fi zik sel

ha re ket ler çe şit li aşa ma lar dan geç tik ten son ra bi ze elekt rik sin ya li

ola rak gel mek te dir. Bi rer elekt rik sin ya li ola rak al gı la dı ğı mız se sin

dı şa rı da ger çek bir kar şı lı ğı olup ol ma dı ğı nı as la bi le me yiz. Üst te ki

ka pa lı oda ör ne ği nin üze rin de tek rar dü şü nür sek, bi ze "Af ri ka or -

man la rın da ki as lan la rın kük re me si" ola rak din le ti len ses ler, ger çek -

te ka pa lı oda mı zın he men yan ta ra fın da ki bir stüd yo da oluş tu ru lan

ya pay ses ler ola bi lir. 

Ken di Be de ni miz ve Rü ya la rı mız

Bu ra ya ka dar ko nu yu da ha ko lay kav ra mak için hep di ğer ci -

sim ler den söz et tik. Bir te le viz yo nun as lı nı gö re me yiz, bir rad yo nun

as lı nı işi te me yiz. Tüm gö rün tü ler, ses ler, ko ku lar ve tat lar bey ni -

miz de ki il gi li mer kez le rin için de olu şan kav ram lar dır. Dı şı mız da ki

bir dün ya nın için de de ğil, içi miz de ki bir dün ya da ya şa rız.

İn san la rın bu açık ger çe ği kav ra mak ta zor lan ma la rı na ne den

olan bir et ken, ken di be den le ri ko nu sun da ya nıl ma la rı dır. Aşa ğı ya

bak tık la rın da gör dük le ri be den ve bu be de nin her ta ra fın dan ken di -
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le ri ne ula şan do kun ma al gı la rı, on la rın dün ya yı yan lış al gı la ma la rı -

na yol açar. Bu be de nin ver di ği iz le nim ne de niy le, san ki bir "dış

dün ya"nın için de ya şa dık la rı his si ne ka pı lır lar. 

Oysa söz konusu bedenin de, diğer cisimler gibi beynimizde-

ki algısıyla muhatap oluruz. Bedenimize dair tüm bilgilerimiz, yani

bedenimizin görüntüsü ve beynimize ulaşan dokunma hisleri, bey-

nimizin ilgili algı merkezlerindedir. 

Rü ya la rı mı zı dü şü nür sek bu ko nu yu da ha ko lay kav ra ya bi li -

riz. Rü ya nız da ken di ni zi ta ma men ha ya li dün ya lar için de gö rür sü -

nüz. Et ra fı nız da gör dü ğü nüz ci sim le rin ve in san la rın hiç bir ger çek -

li ği yok tur. Üze rin de yü rü dü ğü nüz top rak, yu ka rı da ki gök yü zü,

gör dü ğü nüz ev ler, ağaç lar, ara ba lar ve di ğer her şey ta ma men ha yal -

dir; mad di bir kar şı lık la rı yok tur. Ve hep si nin ye ri, si zin bey ni ni zin

içi dir. Bey ni niz de, da ha doğ ru su zih ni niz de var dır lar ve bun dan

baş ka bir yer de de de ğil dir ler.

Dik kat eder se niz, ay nı du rum rü ya nız da gör dü ğü nüz ken di be -

de ni niz için de ge çer li dir. Rü ya nız da da, şim di ol du ğu gi bi, aşa ğı ya

doğ ru bak tı ğı nız da eli-ko lu olan, yü rü yen, ne fes alan, do kun ma his -

le ri olan bir be den gö rür sü nüz. Bu be den rü ya dı şın da ki ger çek ha -

yat ta gör dü ğü nüz be den den bir hay li fark lı da ola bi lir. Bel ki ken di -

ni zi üç kol lu, dört ba cak lı ga rip bir ca na var gi bi de gö re bi lir si niz.

Bu üç ay rı ko lun üçün de de do kun ma du yu su his se de bi lir si niz. Bir

baş ka rü ya da ise, ken di ni zi ka nat la rı olup uça bi len bir can lı ola rak

gö re bi lir, bu ka nat la rı ga yet inan dı rı cı bir şe kil de his se de bi lir si niz.

Bir rü ya da gö rü le bi le cek olan bu sa nal be den le rin hep si, sa de ce si -

zin zih ni niz de yer alan, ama san ki zih ni ni zin dı şın day mış gi bi his -

set ti ği niz al gı lar dan iba ret tir. 
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Rü ya ör ne ği bi ze şu nu gös te rir: Be de ni mi zi çok ger çek çi bir

şe kil de his set me miz, ger çek ten fi zik sel an lam da böy le bir be de ne

sa hip ol du ğu mu zu gös ter mez. Or ta da hiç bir fi zik sel be den yok ken

de, ta ma men zih ni mi zin için de ki bir be den al gı sı nı "vü cu du muz"

ola rak gö rüp his se de bi li riz. 

Pe ki rü ya lar ile "ger çek ha yat" ara sın da ki fark ne dir? Rü ya la -

rın ger çek ha yat de di ği miz al gı la ra gö re da ha sü rek siz, man tık sal

yön den tu tar sız ve dü zen siz ol du ğu doğ ru dur. Ama bu nun dı şın da,

tek nik ola rak, rü ya ile "ger çek ha yat" ara sın da fark yok tur. Çün kü

her iki si de, bey nin için de ki al gı mer kez le ri nin uya rıl ma sı yo luy la

olu şur.

Ön ce ki say fa lar da "ger çek ha yat" de di ği miz al gı la rın gör me

mer ke zi, işit me mer ke zi gi bi be yin bö lüm le rin de ya şan dı ğı nı in ce -

le miş tik. Bir an sik lo pe dik kay nak ta, rü ya nın da ay nı şe kil de ya şan -

dı ğı şöy le an la tı lır:
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Rü ya gör mek, di ğer tüm zi hin sel iş lem ler gi bi, bey nin ve ak ti -

vi te le ri nin bir ürü nü dür. Bir in san is ter uya nık is ter se uy ku da

ol sun, be yin da imi ola rak elekt rik sel dal ga lar ve rir. Bi lim

adam la rı bu dal ga la rı "elekt ro en sep ha log raf" adı ve ri len bir ci -

haz la öl çer ler. Uy ku nun bü yük bö lü mün de, be yin dal ga la rı

ge niş ve ya vaş tır. Ama ba zı be lir li za man lar da, da ha kü çük ve

hız lı ha le ge lir ler, göz ler san ki rü ya gö ren ki şi bir se ri ola yı

sey re di yor muş gi bi ol duk ça hız lı ha re ket et me ye baş lar. Uy -

ku nun REM (Ra pid Eye Mo ve ment-Hız lı Göz Ha re ke ti) de nen

bu kıs mı, rü ya la rı n ço ğu nun oluş tu ğu bö lüm dür. Eğer ki şi

REM sı ra sın da uyan dı rı lır sa, gör dü ğü rü ya nın de tay la rı nı bü -

yük ola sı lık la ha tır la ya cak tır… REM uy ku su sı ra sın da, be yin -

den kas la ra sin yal gön de ren si nir yol la rı blo ke olur. Do la yı sıy -

la rü ya lar sı ra sın da be den ha re ket et mez. Ay rı ca se reb ral kor -

teks (bey nin yük sek zi hin sel iş lev ler le il gi li kıs mı) REM sı ra -

sın da, rü ya gö rül me yen

uy ku bö lüm le ri ne gö re

çok da ha ak tif tir. Kor -

teks, bey nin "be yin sis te -

mi" adı ve ri len bö lü mün -

den ge len nö ron la rın (si -

nir hüc re le ri nin) ta şı dı ğı

im puls lar (uya rı lar) ta ra -
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fın dan ha re ke te ge çi ri lir. (World Bo ok Mul ti me dia Encyc lo pe dia,

"Dre am", World Bo ok Inc., 1998)

Ya ni rü ya bey ni mi zin il gi li mer kez le ri ne ge len im puls la rın

(uya rı la rın) yo rum lan ma sıy la olu şan bir al gı lar bü tü nü dür. 

Dik kat eder se niz, "ger çek ha yat" de di ği miz ya şam da ta ma -

men ay nı şe kil de olu şur: Bey ni mi zin il gi li mer kez le ri ne ge len uya -

rı lar, bu mer kez ler de yo rum la nır ve biz bu al gı lar bü tü nü nü "dış

dün ya" ola rak al gı la rız.

Buradaki kritik soru, bu algıların kaynağının ne olduğu soru-

sudur. Alışkanlıklarımız, bizi hep "aslıyla muhatap olduğumuza

inandırmıştır. Oysa, dışarıda madde vardır, ancak biz o maddenin

aslını hiçbir zaman bilemeyiz. 

Ko nu yu da ha iyi an la mak için rü ya üze rin de dü şün me ye de -

vam ede lim. Rü ya gö ren bir in sa na şu nu so ra lım: "Gör dü ğün al gı -

la rın kay na ğı ne dir?" Bu so ru ya bü yük ola sı lık la "dış dün ya da ki ci -

sim ler ve bun la rı al gı la yan be de nim" di ye cek tir. Ama or ta da ne bir

dış dün ya, ne de bu dün ya yı al gı la yan bir be den var dır. Gör dü ğü

her şey, bey nin de ki il gi li mer kez ler ta ra fın dan al gı la nan sin yal ler -

den iba ret tir. 

Bizim de gördüğümüz, işittiğimiz, dokunduğumuz, tadını ve

kokusunu aldığımız herşey, beynimizdeki ilgili merkezler tarafın-

dan algılanan sinyallerden ibaret olduğuna göre, o zaman dış dün-

yanın aslıyla muhatap olduğumuzdan nasıl emin olabiliriz? 

Emin olacağını iddia eden kişi, aynı zamanda kendisinin "ku-

lenin tepesindeki küçük adam" olduğunu da iddia etmiş olur. 

Ne de ni ni bir son ra ki bö lüm de in ce le ye lim.
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ir önceki bölümde incelediklerimizi kısaca özetleye-

lim: Bizim gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz

ve adına "madde" dediğimiz şeylerin aslını hiçbir za-

man bilemeyiz. Biz aslında beynimizde izlediğimiz algılarla muha-

tap oluruz. Hiçbir zaman beynimizden dışarı çıkıp gördüklerimizin,

duyduklarımızın, dokunduklarımızın aslıyla muhatap olamayız,

bunların asıllarının nasıl olduğunu kontrol edemeyiz. Rüya ile ger-

çek hayat arasında teknik bir fark yoktur, her ikisini de beynimizde

görürüz. Bizim çok büyük sandığımız dünya, aslında beynimizin

içine sıkışmış bir algılar bütünüdür. Bizden milyarlarca kilometre

uzakta sandığımız dev galaksiler, beynimizdeki görüntü merkezin-

de yer alan, yani bizim "uzağımızda" değil, aksine "içimizde" var

olan algılardır. 

Bu, insanların çoğunun, belki de tamamına yakınının habersiz

olduğu çok büyük bir gerçektir. Ama başkalarının bu gerçekten ha-

bersiz olması, bizim için bir bahane oluşturmaz. Çünkü söz konusu
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"başkalarını" da beynimizin içinde görürüz. Bir görüntüyle muhata-

bız ve gördüklerimizi anlamakla sorumlu olan biziz. Gördüğümüz

insanların hepsi bize "bu dünyanın aslını görüyorsunuz, kopyasını

değil " dese de, bu bir şeyi değiştirmez. Rüyanızda da binlerce in-

sanın bir ağızdan "bu bir rüya değil, gerçek" dediklerine tanık ola-

bilirsiniz. Ama biraz sonra rüya biter ve bu kişiler bir anda kaybo-

lurlar. Çünkü birer algı olmak dışında, zaten hiç var olmamışlardır.

Gerçek hayat da bir gün -ölümle birlikte- böyle bitecek ve gördü-

ğümüz tüm varlıklar (bize "bu, dünyanın aslı" diyen insanlar dahil)

kaybolup gidecekler, onların yerine yepyeni bir alem karşımıza çı-

kacaktır. Bu, ahiret alemidir. Allah, dünyadaki gölge varlıkları ken-

dilerine hayat amacı haline getiren veya onlardan medet uman ve

böylece onları putlaştıran insanların ölüm anındaki durumunu Ku-

ran'da anlatırken bu gerçeği şöyle açıklamaktadır:

… Ni ha yet el çi le ri miz, ha yat la rı na son ver mek üze re ken di -

le ri ne git tik le rin de on la ra di ye cek ler ki: "Al lah'tan baş ka

tap tık la rı nız ne re de?" "On lar bi zi bı ra kıp-kay bol du lar" di -

ye cek ler. (Böy le lik le) Bun lar, ger çek ten kâ fir ler ol duk la rı na

ken di aleyh le rin de şe ha det et ti ler. (Araf Su re si, 37)

Burada anlattığımız gerçeğe itiraz edenler, materyalistlerdir.

Yani maddenin mutlak varlık olduğu ve insan zihninin de maddenin

bir türevi olduğu yanılgısına inananlar. Materyalistler genelde bu-

rada anlatılan gerçeği, yani maddenin aslına hiçbir zaman ulaşama-

dığımız gerçeğini düşünmek ve tartışmak istemezler. Hatta çoğu za-

man buna sinirlenirler. Madde dediğimiz kavramın gerçekte zihni-

mizdeki algı halini bildiğimiz, 18. yüzyılda ünlü İngiliz düşünür ve

din adamı George Berkeley tarafından sistemli bir biçimde açıklan-

dığında, materyalistler öfkeli tepkiler vermişlerdir. Aynı dönemde
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yaşayan materyalist düşünür Samuel Johnson, bir taşa tekme atmış

ve "işte Berkeley'i çürüttüm" diye bağırmıştır. Oysa Johnson'ın -ve

daha sonra benzer cevaplar veren diğer materyalistlerin- ilkel tepki-

si sadece konuyu anlamaktan ne kadar uzak olduklarını göstermek-

tedir. Çünkü ne taşlara tekme atmaları ne duvarları yumruklamala-

rı, maddenin aslıyla muhatap olduklarına dair bir delil oluşturmaz.

O anda yaptıkları ve hissettikleri herşey, birer algı olarak beyinleri-

nin içindedir. Taşa tekme atan da beynin içindeki taşa tekme at-

makta, duvarı yumruklayan da beynin içindeki duvar görüntüsünü

yumruklamaktadır. Nitekim rüyalarında da taşları aynı gerçekçilik-

le tekmeleyebilirler; ama onlar da kabul edeceklerdir ki taş sadece

beyinlerindeki bir algıdır. 

Materyalistlerin bu konudaki direnişlerinin temelinde yine ço-

ğu zaman bu konuyu kavrayamayışları yatar. Maddenin mutlak var-

lığına kendilerini dogmatik bir

biçimde inandırmışlardır ve bu-

nu sorgulamaktan şiddetle kaçı-

nırlar. Biz onları biraz daha sa-

mimi düşünmeye davet ediyo-

ruz. Ve düşünmek istemedikleri

bir gerçeği onlar için düşünüp

açıklıyoruz:
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Bu gerçek, eğer maddenin aslıyla muhatap olduklarını kabul

ediyorlarsa, kendilerini de "kulenin tepesindeki küçük adam" olarak

kabul etmeleri gerektiğidir.

Ku le ve Zir ve sin de ki Ka pa lı Oda

Bu ki ta bın is mi ni de oluş tu ran söz ko nu su ku le kav ra mı, ko -

nu yu da ha iyi açık la mak için kul lan dı ğı mız bir ör nek tir. 

Anlamı şudur: Eğer şu anda beyninizin içinde olan dünya gö-

rüntüsünün ve kendi bedeninize ait görüntünün dışarıdaki aslıyla

muhatap olduğunuzu iddia ederseniz, o zaman tüm bu görüntüleri

kafatasının içinde taşıyan dev bir bedenin varlığını da kabul etme-

niz gerekir. Bu durumda siz, herşeyi beyninizde algıladığınıza göre

adeta dev bir kulenin tepesindeki küçük bir odaya hapsedilmiş kü-

çük bir adam olursunuz.  

Bu so nu ca na sıl va rıl dı ğı nı aşa ma aşa ma dü şü ne lim:

1) Şu an da göz le ri ni zi çe vi rip et ra fa bak tı ğı nız da pek çok ci -

sim gö rü yor su nuz. Du var lar, eş ya lar, gök yü zü, ev ler, in san lar, ara -

ba lar ve tüm bun la rın ya nın da bir de ken di be de ni niz. Tüm bu ci -

sim le rin hep si, be de ni niz de da hil ol mak üze re ay nı yer de ler.

2) Bu yer aca ba ne re si? Ön ce ki say fa lar da ki açık la ma la rı ha -

tır lar sa nız bu ye rin baş ka her han gi bir yer de ğil, doğ ru dan si zin

bey ni ni zin için de ki gör me mer ke zi ol du ğu nu far k e de bi lir si niz. Ya -

ni mu ha tap ol du ğu nuz tüm dün ya, ken di be de ni niz de da hil ol mak

üze re, ka fa ta sı nı zın için de, bey ni ni zin ar ka ta raf la rın da yer alan bir -

kaç cm3 hac min de ki bir alan da dır. Şu an da ka fa ta sı nı zın için de ki
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bu alan da ki ki ta ba ba kı yor su nuz. Ki ta bı el le ri niz le çe vi rir ken gör -

dü ğü nüz ve his set ti ği niz el ler, bey ni ni zin gör me ve do kun ma mer -

kez le rin de yer alı yor. Be de ni ni zin tüm or gan la rı da ay nı yer de; ka -

fa ta sı nı zın için de. Bu ki ta bı okur ken otur du ğu nuz kol tuk, kol tu ğun

için de bu lun du ğu oda da ay nı yer de.

3) Peki algısıyla muhatap olduğunuz ve kafatasınızın içinde

yer alan bu bedenin dışında, dışarıdaki bedeninizin aslını gördüğü-

nüze mi inanıyorsunuz? Eğer böyle bir bedeni gördüğünüze inanı-

yorsanız, bilin ki onu şimdiye kadar hiç göremediniz. Nasıl bir şey
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olduğuna dair hiçbir kesin bilgiye sahip değilsiniz. Böyle bir bede-

nin nasıl olduğuna dair sadece bir varsayımda bulunabilirsiniz.

4) Eğer bedenin aslını gördüğünüze inanıyorsanız, onun şu an

gördüğünüz bedeninizin dışında yer alan bir dev olduğunu kabul et-

meniz gerekir. Siz ve tüm gördükleriniz, yani odanız veya dışarda-

ki cisimlerin tamamı bu devin kafatasındaki görme merkezinde yer

aldığına göre, onun maddesel bedeninin çok çok büyük olması ge-

rekiyor. Şu an bulunduğunuz mekandan daha aşağıda omuzları, kol-

ları, gövdesi, bacakları ve ayakları uzanıyor olmalı. (Eğer o da sizin

gibi iki kollu, iki bacaklı bir insansa.) 

5) Bu durumda, siz bir devin kafatasında yaşayan bir minya-

tür insan olursunuz. Bir başka deyişle, dev bir kulenin tepesindeki

kilitli bir odada yaşayan, bu odadan hiçbir zaman çıkamayan, sade-

ce önüne konan ekranı seyreden, hapsedilmiş bir insan olursunuz.

Kule, aslını gördüğünüzü iddia ettiğiniz bedeniniz, gördüğünüz be-

den ise kulenin tepesinde hapsolmuş olan küçük adamdır. 

Bu dev kuleyi (yani aslını gördüğünüzü sandığınız bedeninizi)

hiç göremezsiniz. Çünkü kulenin tepesindeki küçük karanlık odaya

kilitlenmişsinizdir. Hayatınız boyunca o odadan çıkamazsınız. O

karanlık odanın duvarlarına yansıtılan görüntüleri izlersiniz. Bu gö-

rüntülerdeki bazı cisimler (örneğin yıldızlar) size belki milyonlarca

kilometre uzaklıkta gibi gelebilir. Oysa gerçekte hep aynı küçük

odanın içindesinizdir. 

Bu ko nu yu da ha iyi an la mak için, te le viz yon lar da sık ça rast la -

dı ğı mız fan tas tik çiz gi film ler den de bir ör nek ve re bi li riz. Bu çiz gi

film le rin ba zı la rın da dev bir be den, ka fa ta sın da ki kont rol mer ke zin -

de otu ran bir ki şi ta ra fın dan kont rol edi lir. Me se la "Volt ran" ad lı
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ün lü çiz gi film de, dev ro bot lar, ka fa bö lü mün de ki mer kez de otu ran

bir adam ta ra fın dan yö ne ti lir ler. Dev ro bot bu in sa nın emir le ri ne

gö re ha re ket eder. Adam, dev bir ku le bü yük lü ğün de ki ro bo tun

için de otu ran kü çük bir vü cut tur. 

İşte eğer şu an gördüğünüz, hissettiğiniz bedenin aslıyla mu-

hatap olduğunuza inanıyorsanız, böyle bir sistemi kabul etmeniz la-

zım. Bir başka deyişle, adeta "bir kulenin tepesindeki odada oturan

küçük adam" veya "dev bir robotun tepesinde oturan küçük adam"

olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. 
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Dışa rı da gör dü ğü nü zü

zan net ti ği niz bir be de -

ni niz ol du ğu nu id dia

edi yor sa nız, o za man

dev bir ku le nin te pe sin -

de ki ki lit li bir oda da

ya şa yan, bu oda dan hiç -

bir za man çı ka ma yan,

sa de ce önü ne ko nan ek -

ra nı sey re den, hap se dil -

miş bir in san ol -

duğunuzu da kabul et -

meniz gerekir.



Eğer şu an gördüğünüz, hissettiğiniz bedenin yaklaşık 1.80

metre civarında bir boyu olduğunu düşünüyorsanız, yapılacak kı-

yaslamada, dışarıda aslıyla muhatap olduğunuzu kabul ettiğiniz be-

denin, birkaç cm3 boyutundaki algı merkezlerine göre bir dev hali-

ne geldiğini de kabul etmelisiniz. Eğer vücudunuz bir kule, bunları

algılayan "Ben" de o kulenin tepesindeki hücrede yaşayan bir insan

olarak düşünülürse, bu kulenin boyu yüzlerce metreyi bulmalıdır.

Eğer "ben" dediğiniz vücut görüntünüz 1.80 metre ise, aslıyla mu-

hatap olduğunuzu kabul ettiğiniz beden de yüzlerce metre boyunda

olmalıdır. 

Bu konuyu şöyle bir örnekle daha açıklayabiliriz: Beyninde

gördüğü arabanın dışarıdaki aslıyla muhatap olduğunu sanan kişi-

nin şunları düşünmesi gerekir. 

-Ara ba ya ait gö rün tü in sa nın bey nin de ki gör me mer ke zin de

olu şur. Gör me mer ke zi ise top lam bir kaç cm3 bo yu tun da ki bir alan -
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"Voltran" adlı ünlü çizgi

filmde, dev robotlar, kafa

bölümündeki merkezde

oturan bir adam ta-

rafından yönetilirler. 
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dır. Eğer bu ala na bir kaç met re bo yun da bir ara ba nın gö rün tü sü sı -

ğı yor sa, bu ala nın da en az bu ge niş lik te ol ma sı ge re kir.

-Eğer bu alan bir kaç met re ge niş li ğin dey se bu du rum da in san

bey ni nin de bu alan la oran tı lı şe kil de çok bü yük bo yut lar da ol ma sı

ge re kir.

-Eğer in san bey ni böy le si ne ge niş bir yer kap lı yor sa, in sa nın

vü cu du nun da yi ne bey niy le doğ ru oran tı lı ola rak ki lo met re ler ce

uzun luk ta ol ma sı ge re kir.

Bu ra da sa de ce bir ara ba yı gö ren ki şi den söz edil di. Ay nı du -

ru mu ki lo met re ler ce uza yan bir va di ye ba kan ki şi için dü şü ne lim.

Eğer va di nin as lı nı gör dü ğü nü id dia edi yor sa, bu ki şi nin gör me

mer ke zi nin de ay nı şe kil de en az ki lo met re ler ce ka re lik bir alan

kap la ma sı ge re kir. Bu du rum da in sa nın bey ni, iç or gan la rı, kol la rı,

ba cak la rı da bu nun la oran tı lı şe kil de dev bir bo yu ta dö nüş me li dir. 

Böy le bir şey söz  ko nu su ol ma dı ğı na gö re, dı şa rı da bir kaç

met re lik bir ara ba nın ve ya ki lo met re ler ce ka re yer kap la yan bir va -

di nin var ol du ğu nu ve in sa nın da bun la rın asıl la rı ile mu ha tap ol du -

ğu nu id dia et mek son de re ce man tık sız de ğil mi dir?

Eğer bir arabanın

veya vadinin

aslını gör-

düğünüzü iddia

ediyorsanız, görme

merkezinizin de

aynı şekilde en az

kilometrelerce ka-

relik bir alan kap-

laması gerekir.
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uledeki küçük adam, bizim iddiamız değildir. Mater-

yalistlerin iddia ettikleri düşüncenin doğal bir sonucu-

dur. Maddenin varlığının mutlak olduğu yanılgısında

ısrar eden, bizim maddenin dışarıda var olan aslıyla muhatap oldu-

ğumuzu savunan bir materyalist, bu ilginç sonucu savunmak duru-

mundadır. Çünkü, gördüğü ve hissettiği bedeninin dışında, bu be-

deni ve onun bulunduğu alanı tepesinde taşıyan bir başka beden da-

ha bulunduğunu iddia etmektedir. 

Bu nu de tay lı ola rak dü şün dük çe, ma ter ya list id di anın ne den -

li saç ma bir tab lo çiz di ği açık ça gö rü lür. 

As lın da ma ter ya list ler, ken di le ri ne bi le ür kü tü cü ge le cek bir

can lı yı in san ola rak ta rif et mek te dir. Bu kor ku tu cu man za ra yı bi raz

ta rif ede lim: Ma ter ya list, tüm ev re ni ka fa sı nın için de mi nik bir yer -

de ta şı yıp, ona ya kın dan ba kan dev bi ri ni ta rif et mek te dir. Gü neş,

Ay, yıl dız lar ve tüm ışık kay nak la rı bey ni nin için de ol du ğu için de,

söz  ko nu su dev, ka çı nıl maz ola rak ka ran lık ta gez mek te dir. Bu de -

-III- 

KULEYE

İNANMANIN 

SAÇMALIĞI

KK



vin ba cak la rı ve kol la rı -bi zim öl çü le ri mi ze kı yas la- yüz ler ce met re

uzun luk ta dır. Ya ni ma ter ya list, de rin ka ran lık ta, bey ni nin için de ta -

şı dı ğı ev ren le bir lik te ge zen, ne re ye git ti ği ni kim se nin bil me di ği

ko ca bir de vin in san ol du ğu so nu cu na va rır. 

Ancak dikkat edilirse, söz konusu dev adamın varlığına inan-

mak, sadece materyalist felsefenin bir gereğidir. Çünkü gördüğü-

müz ve dokunduğumuz bedenimizin aslıyla muhatap olduğumuza

inanmak için başka hiçbir gerekçe yoktur. Böyle bir bilgiye niçin

inanalım? Bunun gerçek olduğuna dair dair hiçbir kanıt yokken, hiç

kimse böyle bir beden görmemiş, duymamış, ona dokunmamış,

yaptığı herhangi bir şeyin izine rastlamamış iken, niçin bu garip dev

adamın varlığını kabul edelim? 
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Materyalistlerin iddiaları düşünüldüğünde, beyninin içinde taşıdığı evrenle

birlikte gezen, nereye gittiğini kimsenin bilmediği koca bir devin insan ol-

duğu sonucuna varmak gerekir ki bu iddianın saçmalığı ortadadır. 



Ma ter ya list fel se fe yi kö rü kö rü ne ka bul et mek dı şın da, böy le

ha ya li bir mad de sel ada mın var lı ğı na inan mak için bir se bep yok tur. 

His ve Ve him Mer te be sin de 

Ya ra tıl mış olan Mad de

Bu du rum bi zi çok önem li bir ger çe ğe gö tü rür: Mu ha tap ol du -

ğu muz dün ya bir al gı lar dün ya sı ol du ğu na gö re, tüm bu al gı la rı son -

suz bil gi, akıl ve gü ce sa hip olan bir Ya ra tı cı ya rat mak ta ve bi ze

gös te rmek te dir. O Ya ra tı cı, Ku ran'da  ge çen ifa dey le "alem le rin

Rab bi" olan Yü ce Al lah'tır. 

Bu bü yük ger çe ğin da ha da açık ifa de si şu dur: Tüm var lık la rı

Al lah yok tan ya rat mış tır. An cak tüm var lık lar, İs lam alim le ri nin

ifa de siy le "his ve ve him" mer te be sin de, ya ni bi rer al gı ola rak ya ra -

tıl mış tır. Al lah in sa na Ken di ru hun dan üf le di ği için, in san bu al gı -

la rın bir kıs mı nı al gı lar ve bun la ra "dün ya, ev ren, mad de, ci sim" gi -

bi isim ler ve rir. Bu isim le ri de za ten in sa na Al lah öğ ret miş tir.

Al lah'ın ya rat mış ol du ğu bu al gı la rın hep si, O'na ka yıt sız şart sız bo -

yun eğ miş tir ve O'nun di le me siy le ha re ket eder. Ya ra tıl mış var lık -

la rın Al lah'tan ba ğım sız bir var lı ğı yok tur. An cak Al lah ger çek tir,

di ğer her şey O'nun ve him mer te be sin de ya rat tı ğı ha yal ler dir. 

İs lam ta ri hi nin en bü yük alim le rin den bi ri ola rak ka bul edi len

İmam Rab ba ni, Mek tu bat ad lı ese rin de bu nu şöy le açık la mış tır:

Var olan Al lah idi, onun la bir şey yok tu.

Vak ta ki, sak lı ke ma la tı nın zu hu ra gel me si ni mu rad et ti (açı ğa

çık ma sı nı is te di); isim le rin den her bi ri ne bir maz har (gö rün me
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ye ri) ta lep et ti. Ta ki, o maz ha ra, ke ma la tı nı te cel li et ti re. Onun

vü cud maz ha ri ye ti ni ve te va bi ini ise, adem den (yok luk tan)

baş ka bir şey ka bul et me di. Çün kü... vü cu dun (var lı ğın) mu -

ka bi li ve mü ba yi ni (ter si), yal nız adem dir (yok luk tur).

Ma na üst te an la tıl dı ğı gi bi olun ca, Süb han Hak, ke mal-i kud -

re ti ile, adem (yok luk) ale min de isim ler den her bir isim için

maz har lar dan bir maz har ta yin et ti. Ve onu, his ve ve him mer -

te be sin de ya rat tı. Hem de di le di ği va kit te ve is te di ği şe kil de...

Ale min sü bu tu (sa bit li ği), his ve ve him mer te be sin de olup ha -

riç mer te be de de ğil dir... Ha riç te (dı şa rı da) da hi, yü ce Va cib

Zat'ın (Al lah'ın) zat ve sı fat la rın dan baş ka sı da sa bit ve mev -

cud ol ma ya... (Mek tu bat-ı Rab ba ni, 470. Mek tup, çev. Ab dul ka dir

Ak çi çek, Çi le ya yı ne vi, 1983, s. 517-18)

İmam Rab ba ni, bir baş ka mek tu bun da ise, tüm mad di ale min

sa de ce ve him mer te be sin de ya ra tıl mış ol du ğu nu bir kez da ha şöy le

vur gu lar:

Yu ka rı da şöy le bir cüm le kul lan dım: 'Süb han Hak'kın hal kı

(Al lah'ın ya ra tı şı), his ve ve him mer te be sin de dir.' Bu nun ma -

na sı şu de me ye ge lir: 'Al lah-u Te ala, eş ya yı öy le bir mer te be de

ya rat mış tır ki, o mer te be de eş ya için his ve ve him den gay rı bir

yer de sü but (sa bit lik) ve hu sul (var lık) yok tur. (Mek tu bat-ı Rab -

ba ni, 357. Mek tup, çev. Ab dul ka dir Ak çi çek, Çi le ya yı ne vi, 1983, s.

163)

Dik kat edi lir se, İmam Rab ba ni, bi zim gör dü ğü müz ale min,

ya ni tüm var lık la rın "ve him mer te be sin de", ya ni al gı dü ze yin de ya -

ra tıl dı ğı nı özel lik le vur gu la mak ta dır. Bu ve him mer te be sin de ki ale -

min dı şın da (ha riç te) ise sa de ce Al lah'ın Za tı var dır. 
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Gö rül dü ğü gi bi, mo dern fi zik ve fiz yo lo ji so nu cun da ulaş tı ğı -

mız tek nik ger çek ler, biz le re İs lam bil gin le ri ta ra fın dan asır lar ön ce

ha ber ve ril miş bir ger çe ği te yid et mek te dir: Mad de bir ha yal dir, asıl

olan ise mad de yi yok tan var eden Yü ce Al lah'tır. 

Ma ter ya lizm: Dün ya Ha ya tı nın 

Ger çek Zan ne di len Za hi ri Yo ru mu

Bu ra da an lat tı ğı mız ger çek, kav ran dı ğın da, in san la rın ha ya ta

olan ba kı şı nı kök ten de ğiş ti re cek çok bü yük bir sır dır. 

İn san la rın çok bü yük bir bö lü mü, bu sır dan ha ber siz ya şar.

Göz le riy le gör dük le ri, el le riy le tut tuk la rı ve adı na "mad de" de dik -

le ri al gı la rı mut lak bi rer ger çek zan ne der ler. Bu ya nıl gı ya dü şen in -

san la rın iki ba kış açı sı mev cut tur:

1) Materyalizm: Maddeyi mutlak gerçek sanan insanların bir

bölümü, madde dışında bir şey bulunmadığı yanılgısını ileri sürer.

Bu batıl inancın felsefedeki ismi materyalizm, yani maddeciliktir.

Materyalistler Allah'ın apaçık olan varlığını cahilce inkar ederler.

Ruhun varlığını ve ölümden sonra yaşamın varlığını da inkar eder-

ler.

2) Ya rı Ma ter ya lizm: Mad de yi mut lak ger çek sa nan in san la -

rın bir bö lü mü de, mad de nin dı şın da da bir var lık bo yu tu bu lun du -

ğu na ina nır, an cak yi ne de mad de nin "mut lak var lık" ol du ğu, di -

ğer var lık bo yu tu nun bu na gö re da ha iza fi ol du ğu zan nın da dır.

Yay gın ola rak kul la nı lan "me ta fi zik" (fi zik öte si) ve ya "do ğa üs -

tü" gi bi kav ram la rın al tın da bu ya nıl gı ya tar. Bu inan ca sa hip in -
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san lar, mad de nin mut lak bir var lı ğa sa hip bu lun du ğu nu, Al lah'ın

ise (Al lah'ı ten zih ede riz) ade ta rad yo dal ga la rı gi bi ol du ğu nu zan -

ne der ler. Al lah'ın "gök te" ve ya ev re nin bir baş ka ye rin de bu lun du -

ğu gi bi ba tıl ina nış lar da ay nı ya nıl gı nın so nuç la rı dır. 

Bu iki ba kış açı sı da bü yük bir ya nıl gı dır ve dün ya nın ger çek

ma hi ye ti ni kav ra ya ma mak tan kay nak lan mak ta dır. Al lah bu ger çe ği

Ku ran'da şöy le ha ber ve rir:

O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirge-

yendir. (Bu,) Allah'ın va'didir; Allah, vadinden geri dönmez.

Ancak insanların çoğu bilmezler. Onlar, dünya hayatından

dışta olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır. (Rum Sure-

si, 5-7)

Ayet te ge çen "dış ta" ke li me si nin Arap ça as lı "za hir" ke li me -

si dir. "Za hir" kav ra mı, "dış gö rü nüm" an la mı na ge lir. Bu nun kar -

şı lı ğı ola rak da "ba tın" kav ra mı var dır ve olay la rın dı şa rı ya gö rün -

me yen as lı, iç yü zü an la mı na ge lir. İn kar cı lar dün ya nın sa de ce za -

hi ri ni bi lir ler. Bu ne den le Al lah'ın var lı ğı nı, kud re ti ni, tüm var lık -

lar üze rin de ki ha ki mi ye ti ni an la ya maz lar. Ba zı sı Al lah'ı in kar eder

ve ma ter ya list olur, ba zı sı ise Al lah'ın var lı ğı na iman eder, an cak

O'nun kud re ti ni kav ra ya maz ve ya rı ma ter ya list olur. Ku ran'da,

Al lah'ın var lı ğı na ina nan, an cak O'nun son suz kud re ti ni, her şey

üze rin de ki mut lak ha ki mi ye ti ni kav ra ya ma yan ve bu yüz den çe şit -

li var lık la rı Al lah'a şirk ko şan in san lar dan de tay lı ola rak bah se dil -

mek te dir.

Maddenin sadece zihnimizde algıladığımız halini bildiğimizi

kavrayan insan ise, bu saydığımız yanılgılardan tümüyle kurtulur ve

dünya hayatının batınını bilmiş olur. 
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Bu ba tı nın önem li bir yö nü, me kan kav ra mı nın or ta dan kalk -

ma sı dır. 

Me kan Kav ra mı nın Or ta dan Kalk ma sı 

Madde dediğimiz herşeyin (kendi bedenimiz, etrafımızdaki ci-

simler, üzerine bastığımız zemin, güneş, gezegenler, yıldızlar vs.)
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İçinde büyük bir televizyon ekranı olan kapkaranlık bir odaya girdiğinizi
düşünün. Dışarıdaki dünyayı yalnızca bu odanın içindeki ekrandan seyre-
decek olsanız, doğal olarak bir süre sonra sıkılıp dışarı çıkmak istersiniz. 

Bir an düşünün, şu anda da bulunduğunuz mekan farklı değil. Bir kutu gi-
bi kapkaranlık ve küçük kafatasınızın içinde dış dünyaya ait görüntüleri
bir ömür boyu seyredersiniz. Ama beyninizdeki ekranda oluşan görüntü-
leri, bu dar yerden hiç çıkmadan ve hiç sıkılmadan izlersiniz. Üstelik size
herşeyi bir ekrandan seyrettiğinizi söyleseler buna kesinlikle inanmazsı-
nız. Gördüğünüz görüntü, o kadar inandırıcıdır ki, binlerce yıldır milyar-
larca insan bu büyük gerçeğin farkına varamamıştır.



aslında beynimizde algıladığımız halini biliriz; aynı rüyalarımızda-

ki gibi. Dolayısıyla bunların gerçekte nasıl olduklarını bilmeyiz. 

Bu gerçeği kavrayan insan, insanların çoğunun içine düştüğü

yanılgılardan kurtulur. Bu yanılgıların başında, mekan kavramına

olan inançtan kaynaklanan "Allah nerede" sorusu gelir. İnsanların

çoğu Allah'ı (Allah'ı tenzih ederiz) uzakta, gökte veya evrenin bir

başka köşesinde zannederler. Bu cahilce inanış, Kuran'da Firavun

kıssasında belirtilmektedir. Firavun, büyük bir cahilikle, Mısır'ın

Rabbinin kendisi olduğunu iddia ederken (Allah'ı tenzih ederiz)

Allah'ın gökte olduğunu  iddia etmiştir. Bunu haber veren ayetlerde

şöyle buyrulmaktadır:

Fi ra vun (alay la) de di ki: "Ey Ha man, ba na yük sek bir ku le

bi na et; bel ki o yol la ra ula şa bi li rim, gök le rin yol la rı na. Böy -

le lik le Mu sa'nın ila hı na çı ka bi li rim... (Mü min Su re si, 36-37)

Oysa gerçekte, Allah her yerdedir ve herşeyi kuşatmıştır. Bu

gerçek bir Kuran ayetinde şöyle açıklanır:

Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da. Her ne re ye dö ner se niz Al lah'ın

yü zü (kıb le si) ora sı dır. Şüp he siz ki Al lah, ku şa tan dır, bi len -

dir. (Ba ka ra Su re si, 115)

Allah, tek mutlak varlık olarak, tüm kainatı, tüm insanları,

yerleri, gökleri, her yeri sarıp kuşatmıştır ve Allah tüm evrende te-

celli etmektedir. Hadislerde rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz

(sav), Allah'ın gökte olduğunu söyleyen bir şahsa doğru söylediği-

ni bildirmiştir. Ancak bu rivayet, Allah'ın her yerde olduğu gerçe-

ğiyle hiçbir şekilde çelişmemektedir. Zira, dünyanın sizin bulundu-

ğunuz noktasındaki bir kişi ellerini göğe kaldırarak Allah'a dua et-

59

Harun Yahya (Adnan Oktar)



60

Kuledeki Küçük Adam

... Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.

(Al-i İmran Suresi, 185)



se ve Allah'ın gökte olduğunu düşünse, Güney Kutbu'nda bir başka

insan da aynı şekilde Allah'a yönelse, Kuzey Kutbu'nda bir insan el-

lerini göğe kaldırsa, Japonya'daki bir insan, Amerika'daki bir insan,

Ekvator'daki bir insan da  aynı şekilde ellerini göğe kaldırarak

Allah'a yönelse, bu durumda herhangi bir sabit yönden söz etmek

mümkün değildir. Aynı şekilde evrenin ve uzayın farklı noktaların-

daki cinler, melekler, şeytanlar da göğe doğru dua etse herhangi bir

sabit gökten veya yönden söz etmek mümkün olmayacak, tüm ev-

reni kaplayan bir durum olacaktır. Siz her nereye dönerseniz,

Allah'ın tecellisi oradadır. 

Al lah her yer de ol du ğu için, bi ze baş ka her şey den da ha ya kın -

dır. Bu, in san la rın ço ğu nun al dan dı ğı "me sa fe" al gı sı nı or ta dan kal -

dı ran bir ger çek tir. İn san lar ge nel lik le ken di be den le ri nin ya nın da

gör dük le ri var lık la rı "ya kın" ola rak ad lan dı rır lar. "Si ze en ya kın ci -

sim ne dir" di ye so rul sa, bu na, "kı ya fet le rim, sa atim, göz lü ğüm" di -

ye ve ya "ken di be de nim" di ye ce vap ve re cek ler dir. Oy sa Al lah in -

sa na tüm bu sa yı lan lar dan da ha ya kın dır. Bir Ku ran aye tin de bu sır

şöy le ha ber ve ri lir:

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)

Bu ger çe ği kav ra yan in san, Al lah'ın ken di si nin tek dos tu, tek

ve li si, tek yar dım cı sı ol du ğu nu an lar. Böy le ce Ku ran'ın ilk su re si

olan Fa ti ha Su re si'nde ki "Biz yal nız ca Sa na iba det eder ve yal nız -

ca Sen'den yar dım di le riz" şek lin de ki du anın sır rı na va kıf olur.

Ay nı şe kil de, dün ya da ki tüm iş le rin Al lah'ın di le me siy le ger çek leş -
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ti ği ni, O'nun be lir le di ği ka de re gö re iş le di ği ni, hiç bir in sa nın ve var -

lı ğın Al lah'ın ira de si dı şı na çı ka ma ya ca ğı nı da an lar. Bu, aşa ğı da ki

Ku ran aye tin de bil di ri len sır rın kav ran ma sı dır:

Gök ler de ve yer de bu lu nan lar O'nun dur; hep si O'na 'gö nül -

den bo yun eğ miş' bu lu nu yor lar. (Rum Su re si, 26)

Me ka nın bir al gı ol du ğu nun an la şıl ma sı, ahi ret ha ya tı nın na sıl

ya şa na ca ğı ko nu sun da ki yan lış an la ma ve kuş ku la rı da or ta dan kal -

dı rır. Ahi re te inan ma yan ya da ahi re tin var lı ğı ko nu sun da kuş ku su

bu lu nan in san la rın ço ğu, son de re ce sa bit ve ka rar lı san dı ğı ev re nin

na sıl yok olup da, bu nun ye ri ne cen net ve ce hen ne mi içe ren yep ye -

ni bir alem ku ru la ca ğı nı an la ya maz. Oy sa sa bit ve ka rar lı san dı ğı

ev ren, Al lah'ın onun ru hu na gös ter di ği bir al gı lar bü tü nün den iba -

ret tir. Bir al gı nın yok olup, ye ri ne bir baş ka sı nın in sa na ve ril me si

ise Al lah için çok ko lay dır. İn san ge ce uyu du ğun da gör dü ğü rü ya -

dan na sıl bir an da uya na bi li yor ve bam baş ka bir ale me ("ger çek

dün ya" san dı ğı bu dün ya ya) ge çiş ya pa bi li yor sa, dün ya ha ya tın dan

ahi ret ha ya tı na da o şe kil de ge çiş ya pa cak tır. Sa bit ve ka rar lı san dı -

ğı, oy sa ger çek te Al lah'ın her an ya rat ma sıy la ayak ta du ran ev ren,

bü yük bir kı ya met le yok ola cak ve ar dın dan cen net ve ce hen nem

ya ra tı la cak tır.  

Maddenin bir hayal olduğunu, mekanın zihnimizdeki bir algı

olduğu ve Allah'ın his ve vehim mertebesinde yarattığı bir dünyada

yaşadığını anlayan insan, daha pek çok büyük sırra vakıf olur. İn-

sanların çoğundan farklı olarak, "sebepler" (yani Allah'ın yarattığı

olaylar ve varlıklar) arasında boğuşmaktan kurtulur. Sebeplere an-

cak fiili dua olarak başvurur. Gerçekte ise her hayrın ve şerrin

Allah'tan olduğunu bilir ve her işinde O'na dua edip O'ndan yardım
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ister. Mal ve mülk hırsına kapılmaz. İnsanların gözlerinde büyüt-

tükleri malların ve mülklerin; örneğin görkemli evlerin, lüks araba-

ların, pahalı giysilerin, önemli makamların sadece zihnindeki haliy-

le muhatap olduğunu bildiği için bunlara bir değer vermez. Bilir ki

Allah bu gösterişli süsleri insanları denemek için yaratmıştır. Bun-

ları dileğine verir, dileğinden geri alır. 

Mad de nin ve me ka nın bir ha yal ol du ğu nu an la yan in san,

Al lah'tan baş ka her han gi bir var lık tan kork mak tan da kur tu lur. Gör -

dü ğü her şey Al lah'ın ya rat tı ğı al gı lar dır ve Al lah'ın iz ni ol ma dık ça

hiç kim se ona bir şey ya pa maz. Ken di sin den çe ki nip-kor kul ma ya la -

yık olan tek var lık Al lah'tır. Bu nu kav ra yan in san, Al lah'ın "On lar

Al lah'ın ri sa le ti ni teb liğ eden ler, O'ndan iç le ri tit re ye rek-kor -

kan lar ve Al lah'ın dı şın da hiç kim se den kork ma yan lar dır" (Ah -

zab Su re si, 39) aye tiy le ta rif et ti ği pey gam ber le rin üs tün ah la kı na

ka vuş muş olur.  

Al lah'ın Be lir le di ği

Se bep-So nuç İliş ki le ri

Mad de nin ve me ka nın bir ha yal ol du ğu nu an la yan in san, di ğer

in san la rın bil me di ği çok önem li bir sır rı da ha kav rar: Dün ya da ge -

çer li olan se bep-so nuç iliş ki le ri, mad de nin fi zik sel özel lik le ri nin so -

nu cun da ve ya in san lar ara sın da ki iliş ki le rin ne ti ce sin de oluş ma -

mak ta dır. Mad de bir al gı ol du ğu na gö re fi zik sel bir et ki sa hi bi ola -

maz. Her fi zik sel et ki, ay rı ay rı ha yal ola rak ya ra tı lır. Ör ne ğin atı -

lan bir taş ca mı kır maz; ta şın atıl ma sı ve ca mın kı rıl ma sı gö rün tü le -
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ri ay rı ay rı ya ra tı lır. Ge mi le ri su da yüz dü ren "su yun kal dır ma kuv -

ve ti" ve ya kuş la rı ha va da tu tan "ha va nın kal dır ma kuv ve ti" de bi rer

ha yal ola rak ya ra tı lır. Do la yı sıy la as lın da bu gi bi "kuv vet ler"in hep -

si, ger çek te Al lah'a ait tir. Bu ger çe ğe Ku ran ayet le rin de şöy le dik -

kat çe ki lir:

On lar, üst le rin de di zi di zi ka nat açıp ka pa ya rak uçan kuş la -

rı gör mü yor lar mı? On la rı Rah man'dan baş ka sı tut mu yor.

Şüp he siz O, her şe yi hak kıy la gö ren dir. (Mülk Su re si, 19)

Gör me din mi, Al lah, yer de ki le ri ve de niz de onun em riy le

akıp gi den ge mi le ri, si zin ya ra rı nı za ver di. Ve iz ni ol ma dık -

ça, gö ğü ye rin üs tü ne düş mek ten alı ko yar. Şüp he siz Al lah,

in san la ra kar şı şef kat li dir, çok mer ha met li dir. (Hac Su re si,

65)

Bu sır rı kav ra yan mü mi nin di ğer in san lar la olan iliş ki le ri de,

in san la rın ço ğu nun ka bul et ti ği se bep-so nuç iliş ki le rin den fark lı şe -

kil de ge li şir. Tüm in san la rı ve on la rın ka der le ri ni Al lah ya rat mış tır

ve bu ne den le in san lar ara sın da ki se bep-so nuç iliş ki le ri de Al lah'ın

be lir le di ği şe kil de olur. Ör ne ğin bir ayet te, Al lah şu sır rı ha ber ve -

rir:

Ey iman eden ler, üze ri niz de ki (yü küm lü lük) ken di ne fis le -

ri niz dir. Siz doğ ru yo la eri şir se niz, sa pan si ze za rar ve re mez.

Tü mü nü zün dö nü şü Al lah'adır. O, si ze yap tık la rı nı zı ha ber

ve re cek tir. (Ma ide Su re si, 105)

Eğer Müs lü man lar doğ ru yo la eri şir ler se, sa pan lar on la ra ke -

sin lik le za rar ve re me ye cek ler dir. Bu, Al lah'ın bir ka nu nu dur, an cak

sa de ce O'nun kud re ti ni kav ra yan ve O'na la yı kıy la iman eden mü -
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min ler için ge çer li dir. Bir di ğer ayet te, Al lah'ın bir baş ka ka nu nu

şöy le ha ber ve ri lir:

Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü'min ola rak kim sa lih bir

amel de bu lu nur sa, hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la

ya şa tı rız ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın en gü ze liy le

mu hak kak ve ri riz. (Nahl Su re si, 97)

Bu nun gi bi di ğer pek çok sır, iman eden ler için dün ya yı bam -

baş ka bir ye re çe vi rir. İn kar eden ler için dün ya ha ya tı (sa hip ol duk -

la rı tüm mal, mülk, ma kam ve ih ti şa ma rağ men) tür lü sı kın tı, kor -

ku, en di şe ve ge ri lim le do lu bir azap ye ri iken, mü min ler için cen -

ne tin bir nu mu ne si ne dö nü şür. 

65

Harun Yahya (Adnan Oktar)



66

Kuledeki Küçük Adam

u ki tap ta, di ğer ba zı ki tap la rı mız da de tay lı ola rak in ce -

le di ği miz "mad de nin as lı" ko nu su nu fark lı bir açı dan

in ce le dik. (Ay rın tı lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Ha ya -

lin Di ğer Adı: Mad de, Kül tür Ya yın cı lık, 2001) 

Ku le de ki kü çük adam ör ne ği bi ze dikkat çekici bir ger çe ği

gös ter mek te dir:

Eğer maddenin aslıyla muhatap olduğunuza inanıyorsanız, o

zaman sizin gerçek bedeniniz, şu anda gördüğünüz bedeniniz ola-

maz.

"Dı şa rı da", ya ni zih ni ni zin dı şın da, hiç gör me di ği niz, his set -

me di ği niz bir baş ka be den da ha ol ma lı dır.

Ve bu be den, si zin şu an da gör dü ğü nüz be de ni niz den kat kat

da ha bü yük bir "dev"dir.

Siz de, ade ta bir ku le nin te pe sin de ki ka pa lı bir oda ya hap se dil -

miş bir mah kum su nuz dur.

SONUÇ
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Bir baş ka de yiş le, bü yük ih ti mal le ha ya tı nı zın ba şın dan bu ya -

na ka bul ede gel di ği niz "be de nim bu dün ya nın üze rin de ya şı yor, ben

de be de nim den dı şa rı ba kı yo rum" şek lin de ki var sa yım, ha ta lı dır.

Böy le bir şey müm kün de ğil dir. 

Bundan daha akılcı olan sonuç ise, "kule" diye bir şey olma-

dığını kabul etmektir. Çünkü bunun varlığına dair hiçbir kanıt yok-

tur. Bize böyle bir şeyin varlığını düşündüren tek neden, maddenin

aslını bildiğimize olan önyargıdır.  

Bu ön yar gı dan kur tul du ğu muz da ise dün ya nın ger çek te çok

da ha fark lı bir yer ol du ğu nu kav ra rız:

Gör dü ğü müz ve his set ti ği miz her şey, Al lah'ın bi zim ru hu mu -

za gös ter di ği al gı lar dır. Tek mut lak var lık ise, her şe yin Ya ra tı cı sı

olan, alem le rin Rab bi Yü ce Al lah'tır. 
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Gü nü müz de ki Bi lim Adam la rı ve 

Dü şü nür le rin Bu Ko nu da ki Yo rum la rı

Eli niz de ki ki tap ya yı na ha zır la nır ken, bu ra da açık la nan ger -

çek ler hak kın da ba zı bi lim adam la rı ve dü şü nür le re so ru lar yö nel til -

miş tir. Ba tı'da ki say gın üni ver si te le rin öğ re tim üye le ri ne in ter net

üze rin den gön de ri len me saj lar la, ken di le ri ne mad de nin as lı na ula -

şa ma dı ğı mız ger çe ği açık lan mış ve ko nu da ki yo rum la rı so rul muş -

tur. Ce vap ve ren le rin bü yük bö lü mü, bu nun çok önem li bir ko nu ol -

du ğu nu, ma ter ya list dü şün ce nin bu so ru ya bir ce vap ge ti re me di ği -

ni, ken di le ri nin de bu ko nu da bir açık la ma ya pa ma dık la rı nı be lirt -

miş ler dir. Aşa ğı da, bu ce vap la rın bir kıs mı yer al mak ta dır. (Me saj -

lar, İn gi liz ce ori ji nal le rin den ter cü me edil miş tir.)

Dış dünyanın, beynin uyarıları nasıl yorumladığı ile hiç ilgisi

olmaması da mümkündür. Bana göre her açıdan karşılık bulması

için en kolay yol, aynı olmasıdır. Bu nedenle algılayışımız dış dün-
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yanın tıpatıp aynısı olmasa da buna çok yakın olmalıdır. Beynimiz

su dolu bir teneke içinde yüzerken, bir bilgisayar sinirler boyunca

elektrik impulsları gönderiyor olabilir.  

Pe ki ya in san lar bu ko nu dan ne den ra hat sız olu yor so ru su na

ge lin ce. Sa nı rım in san lar dış dün ya da ken di le ri ne bir yer bul mak la

çok faz la uğ ra şı yor lar ve ken di bil me dik le ri sa nal bir dış dün ya da

ken di yer le ri ni ara mak is te mi yor lar.

Bu çok il gi çe ki ci dü şün ce ler için te şek kür ler. 

De nis Co usi ne au 

Mont re al Üni ver si te si, KA NA DA

Psi ko lo ji Bö lü mün de Do çent

…Teşekkürler! Değindiğiniz noktalar hayranlık verici… İn-

sanlar güvendikleri şeyin, düşündükleri, bildikleri gibi olmadığını

düşünmek istemezler veya inançlı kişilerse nefislerinin sorgulan-

masını istemezler.  

Fakat bana göre inanç ve bilim karşıt olamaz ve öyle de de-

ğiller. Bunlar gerçekliği bilmenin farklı yolları. Fakat her ikisi de

tek bir Yaratıcı'dan olduğu için sonuçta anlaşmazlığa düşmeleri

mümkün değildir. Bu nedenle bilim adamlarına yaratılış hakkında-

ki keşifleri konusunda müteşekkir olmalıyız ve Yaratıcı'nın bizim

bilgimiz dışında, ifademiz dışında olduğunu unutmamalıyız. Çünkü

Yaratıcı sonsuzdur ve yaratılanlar ise sonludur… Bu il gi çe ki ci bil -

gi için te şek kür ler.

Jill Ra itt 

Di ni Ça lış ma lar Bö lü mü Pro fe sö rü 

Mis so uri Üni ver si te si, Co lum bia
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Bun lar iyi so ru lar. Fel se fe ci le rin uzun sü re dir sor du ğu so ru lar.

Bu so ru la rı Des car tes fark lı bir bi çim de sor muş tu. Bun lar bel ki de

bey nin tüm al gı la rı mı zın ne de ni ol ma dı ğı nı gös te ri yor. Fa kat bu

baş ka so ru la rı da ak la ge ti re cek tir. İn san lar kor ku yor. Ne den mi?

Hız lı bir hi po tez de bu lu nur sak, çün kü bu on la ra ye ni olan bir ko nu

ve al gı la rı nın ken di le ri ne söy le dik le ri ne, ya şam bi çim le ri ne ve reh -

ber al dık la rı na ters dü şü yor. 

Ba şa rı lar. 

Je an-Guy Na de au

Te olo ji Bö lü mü 

Mont re al Üni ver si te si, Ca na da 

... Bi zim "ger çek li ği mi zin" bey ni mi zin al gı ya bi le ce ği ile renk -

len di ril miş ol du ğu ger çe ğin de hak lı sı nız. Ör ne ğin fi zik sel dün ya da

renk de ni len bir şey yok tur. Renk, bey ni mi zin elekt ro man ye tik rad -

yas yo na ait fark lı dal ga boy la rı hak kın da yap tı ğı yo ru ma da ya nan

psi ko lo jik bir fe no men dir. Bu na rağ men renk bi zim ger çek li ği mi zin

önem li bir par ça sı ola rak ka lır ve bey ni mi zi, tüm dün ya mı zı bu nun -

la dol du rur.

Ay nı ko nu di ğer al gı kip le ri için de ya pı la bi lir….

Ba şa rı lar ve te şek kür ler.

Bo ehm, Gary 

Psi ko lo ji Bö lü mü

Te xas Chris ti an Üni ver si te si, Te xas 



Et ki le yi ci... Dü rüst ola rak be nim ça lış ma ala nı mın bu bü yü le -

yi ci prob le min bi lim sel kar ma şık lı ğı nı an la ma mı zor laş tır dı ğı nı

söy le ye bi li rim. So ru nu za gö re in san lar ne den bun dan kor ku yor,

bel ki de in san lar an la ya bil dik le ri şey le ri in ce le mek is ter ler ve an la -

ma dık la rın da bu on la rı kor ku tur…

Ja ne Ma rie Law

Cor nell Üni ver si te si, New York

... Ben şahsen insanların ruh olduğuna inanıyorum; maddi ol-

mayan şeyler vücudlarımıza öyle bir şekilde bağlanmıştır ki hisset-

memiz, düşünmemiz vb.leri beynimizin ve merkezi sinir sistemimi-

zin fiziksel durumuna bağlıdır. Ama bu ters bir bakış açısıdır. Bir-

çok kişi insanların maddi şeyler olduğunu, büyük bir et olduğunu

düşünür. "Beyindeki mesajı gören kişi kimdir" sorunuza şöyle ce-

vap verirler: "Siz, bu büyük et beyninizde belirli elektrik şekilleri

oluştuğunda görürsünüz". Bazıları görsel deneyimin yalnızca elek-

trik şekli olduğunu söyler. Bu görüşe göre yeşili görmek için bey-

ninizde yalnızca belirli bir elektrik modeli olması yeterlidir, başka

bir şeye gerek yok. Diğerleri, görme hissinin maddeden ayrı olma-

sına rağmen elektrik şekillerinden çıktığını düşünüyorlar.

Ben şah sen be yin le ri mi zin inan ma, ümit et me, his set me vb.le -

ri ni ya şa dı ğı na inan mı yo rum. Ben "ben"im bun la rı yap tı ğı na ina nı -

yo rum ve ben ken di bey nim de ği lim. Bey ni me ya kın dan bağ lı yım;

o ka dar ya kın bağ lı yım ki bey nim de olu şan bir ha sar bü tün her şe yi
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yap ma mı en gel ler. Ama bey nim den fark lı yım. Ben ne yim? Ben

şey le ri gö rü yo rum, ben bir ru hum.

Tom Crisp

Fel se fe Bö lü mü

Not re Da me Üni ver si te si, In di ana 

İn san lar gün lük ya şam la rın da ra hat sız ol ma yı sev mez ler. Dü -

zen is ter ler, kont rol lü ol mak is ter ler, şey le rin ken di is te dik le ri gi bi

ol ma sı nı is ter ler. Gü ven siz lik le uğ raş mak is te mez ler, ce vap ala ma -

mak tan kor kar lar. Mad di du rum la rı na, sos yal ko num la rı na ya pı şır -

lar. Eğer bir dış ger çek lik ol maz sa bü tün bun la rı kay be der ler. Ve in -

san lar yal nız kal mak tan kor kar lar, bü tün prob lem ler le ken di baş la -

rı na uğ raş mak tan kor kar lar. Ken di dü şün ce güç le ri ne gü ven mez ler

ve öz gür de ğil dir ler. Ve kim ol duk la rı nı tam bil mez ler, ken di le ri ni

dı şa rı da ki şey ler le ta nım lar lar. (İn san la rın bu ko nu la rı ko nuş mak tan

kaç ma la rı nın) Se be bi bu.

Bir te Schel ling
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arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini red-

detmek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olama-

mış 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 yaşanmadığı-

nı ortaya koyan 300 milyona yakın fosilin bulunmasıyla kesin ola-

rak 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,

sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına,

bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıkla-

ra dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teo-

risinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır

bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.

Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiala-
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rın tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok

bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyolo-

ji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda

bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kö-

kenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek

çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya

devam ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle,

burada da özetlemekte yarar vardır.

Darwin'i Yıkan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğ-

reti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.

Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme,

Charles Darwin'in 1859 yılında

yayınlanan Türlerin Kökeni adlı

kitabıydı. Darwin bu kitapta dün-

ya üzerindeki farklı canlı türleri-

ni Allah'ın ayrı ayrı yarattığı ger-

çeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm

türler ortak bir atadan geliyorlar-

dı ve zaman içinde küçük deği-

şimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir so-

mut bilimsel bulguya dayanmı- Char les Dar win



yordu; kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme"

idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun

bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık

veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafın-

dan aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini

umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim,

Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer

birer dayanaksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta

incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını as-

la açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte

evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel

bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşılamayan İlk Basamak: 

Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar

yıl önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldikle-

rini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca
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kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir ev-

rim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında buluna-

madığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlar-

dan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde dur-

mak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hüc-

re"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde

kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani

teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir

hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji ka-

nunlarına aykırı bir iddiadır.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etme-

mişti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok

basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri

inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin

tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine ina-

nılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de

buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için

de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğ-

day konmuş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşa-

cağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebil-

diğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin

üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip
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bıraktıkları gözle görülmeyen larva-

lardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni

adlı kitabını yazdığı dönemde

ise, bakterilerin cansız mad-

deden oluşabildikleri inancı,

bilim dünyasında yaygın bir

kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının

yayınlanmasından beş yıl sonra,

ünlü Fransız biyolog Louis Paste-

ur, evrime temel oluşturan bu inancı

kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun

çalışma ve deneyler sonucunda vardığı

sonucu şöyle özetlemişti: 

Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin

olarak tarihe gömülmüştür.1

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı

uzun süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin karma-

şık yapısını ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği

iddiasının geçersizliği daha da açık hale geldi. 

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ün-

lü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda or-

taya attığı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana ge-
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lebileceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla

sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan

en karanlık noktayı oluşturmaktadır.2

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu

çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en

ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında

düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği

gazları bir deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma enerji ek-

leyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül

(aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu de-

neyin geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek

dünya koşullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çı-

kacaktı.3

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullan-

dığı atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.4

Hayatın kökeni sorununu açıklamak

için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm

evrimci çabalar hep başarısızlıkla

sonuçlandı. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı

Jeffrey Bada, evrimci Earth der-

gisinde 1998 yılında yayınlanan

bir makalede bu gerçeği şöyle ka-

bul eder:
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Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiği-

mizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle kar-

şı karşıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl başladı?5

Hayatın Kompleks Yapısı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların

bile inanılmaz derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarların-

da bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretile-

memektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rast-

lantılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı

taşı olan proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500

aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak mate-

matikte 1050'de 1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sa-

yılır. Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan

DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının

içerdiği bilginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan

oluşan 900 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız bir-

takım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir.

Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultu-

sunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin mey-

dana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu
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ise, hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokmak-

tadır. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof.

Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayı-

sında bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nük-

leik asitlerin (RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rast-

lantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama

bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün de-

ğildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çık-

masının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda

kalmaktadır.6

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendi-

ne ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın "yaratıldığını"

kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddet-

mek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 
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Evrimin Hayali Mekanizmaları

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçek-

te hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır.

Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon"

mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabı-

nın isminden de açıkça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Se-

leksiyon Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam

mücadelesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta

kalacağı düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından

tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler ha-

yatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden

oluşacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez,

onları başka bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez.

Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştiri-

ci güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türle-

rin Kökeni adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece

doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı.7

Lamarck'ın Etkisi

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, ken-

di döneminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a da-

yanarak cevaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan

Fransız biyolog Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçir-
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dikleri fiziksel değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden ne-

sile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu.

Örneğin Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yük-

sek ağaçların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile

boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni

adlı kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zaman-

la balinalara dönüştüğünü iddia etmişti.8

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bili-

miyle kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki

nesillere aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal se-

leksiyon "tek başına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma

olarak kalmış oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın

ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal se-

leksiyonun yanına "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları,

yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyala-

ma hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine

rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teo-

ri, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, ku-

lak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutas-

yonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda
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oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir

bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine

her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sa-

hiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak

zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açık-

lar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak

meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik,

mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceği-

ni gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada

meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz ola-

caktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele

bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimal-

le zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir dep-

rem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.9

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi ge-

liştiren mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zarar-

lı olduğu görüldü. Anlaşıldı ki, ev-

rim teorisinin "evrim mekanizma-

sı" olarak gösterdiği mutasyonlar,

gerçekte canlıları sadece tahrip

eden, sakat bırakan genetik olay-

lardır. (İnsanlarda mutasyonun en
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sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma

"evrim mekanizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de

kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizle-

re doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadığını göstermektedir.

Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim denen hayali süreç

yaşanmış olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan 

Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğu-

nun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar bir-

birlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla

bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlar-

dır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir za-

man dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız

"ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı

sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini

taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuş-

lar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları

için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmiş-

te yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş

formu" adını verirler. 
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Yaşayan Fosiller Evrimi Yalanlıyor

Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığının ispatıdır. Fosil kayıtlarının ortaya koy-

duğu gibi, canlılar sahip oldukları tüm özelliklerle bir anda var olmuşlar ve soyları

devam ettiği müddetçe en küçük bir değişiklik geçirmemişlerdir. Balıklar hep balık,

böcekler hep böcek, sürüngenler hep sürüngen olarak var olmuştur. Türlerin aşama

aşama oluştuğu iddiasının bilimsel

hiçbir geçerliliği yoktur.

Güneş Balığı 

Dönem: Senozoik zaman, Eosen

dönemi

Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Deniz Kestanesi

Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi

Yaş: 295 milyon yıl

Çayır Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 48-37 milyon yıl



Deniz Yıldızı

Dönem: Paleozoik zaman, Ordovisyen dönemi

Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Köpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman,

Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl



Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların

sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması ge-

rekir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında

rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açık-

lamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-

geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış

olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulu-

nabilir.10

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin

bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük

bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni

kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölü-

münde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türe-

mişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden

bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanım-

lanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat

niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gö-

mülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her ta-

baka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendiril-

miş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim

teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.11
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Darwin'in Yıkılan Umutları

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir ya-

nında hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş form-

larına rastlanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde

edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıla-

rın yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya

çıktıklarını göstermiştir.

Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir ev-

rimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediği-

mizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak

aynı gerçekle karşılaşırız; kademeli evrimle gelişen değil, ani-

den yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.12

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir ge-

çiş formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadır-

lar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türle-

rinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir can-

lı türünün, kendisinden evrimleştiği hiçbir atası olmadan, bir anda

ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yara-

tılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma

tarafından da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapıla-

bilecek yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya ta-

mamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır

ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa, bir değişim sü-

reci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerin-
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den evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer ek-

siksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde

sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gere-

kir.13

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir

biçimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin köke-

ni", Darwin'in sandığının aksine, evrim değil Yaratılış'tır.

İnsanın Evrimi Masalı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri ko-

nu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insa-

nın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5

milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, günümüz insanı ile

hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir.

Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori"

sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney

maymunu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canlılar gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden  başka bir şey

değildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngil-

tere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus ör-

nekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlı-
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ların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve in-

sanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.14

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo"

yani insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki

canlılar, Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu

farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şe-

ması oluştururlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sı-

nıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır.

Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri

olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır"

diyerek bunu kabul eder.15

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus

> Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir

sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropolog-

ların son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erec-

tus'un dünya'nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını

göstermektedir.16

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü

çok modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neanderta-

lensis ve Homo sapiens sapiens (günümüz insanı) ile aynı ortamda

yan yana bulunmuşlardır.17

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddia-

sının geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversite-

si paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci ol-

masına karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle

açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid
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(insanımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu?

Açıktır ki, bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, bi-

ri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi

göstermemektedirler.18

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali bir-

takım "yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf

propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi se-

naryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus

fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve

saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci ol-

masına rağmen, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek

bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilim-

sel olarak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul etti-

ği bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu

tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi

dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilim-

leri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en

"bilim dışı" sayılan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı

his gibi "duyum ötesi algılama"  kavramları ve bir de "insanın evri-

mi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak

varsayılan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insa-

nın fosil tarihinin yorumlanmasına- girdiğimizde, evrim teori-

sine inanan bir kimse için herşeyin mümkün olduğunu görü-

rüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişki-
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li bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.19

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan

birtakım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde

yorumlamalarından ibarettir.

Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, is-

terseniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de

çocukların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmekte-

dir. Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar

biraraya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı

atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir.

Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, po-

tasyum gibi elementleri biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu

atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluş-

turamaz. İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimci-

lerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri id-

diayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında

bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi ele-

mentlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulun-

mayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri

malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikle-

ri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal

oluşma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu karışımlara
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istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş

cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde gelen

bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan

kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sü-

rekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi

şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak ser-

best olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle

bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları,

bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri,

zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hur-

maları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zey-

tinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri,

renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı

türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçı-

nı saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresi-

ni bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya ge-

lerek hücreyi oluşturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek
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bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka kararlar alıp, elektron

mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop al-

tında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın

üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim

teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin or-

taya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki örnekte

olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer

konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna

kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters

olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sin-

yallerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi

denilen küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iş-

lemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu

bilgiden sonra şimdi düşünelim:
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Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık bey-

nin bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer

kapkaranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız

kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl

pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl

teknolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır.

Örneğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın,

sonra başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz net-

lik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu ka-

dar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketi-

nin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır

binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için

fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar

ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de

şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve ka-

lite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyut-

lu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspekti-

fi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,

gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyut-

lu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan

üç boyutlu görmek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur.

Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiç-

bir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz.

Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana ge-

lir. 
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İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan meka-

nizmanın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size,

odanızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar bi-

raraya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne

düşünürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şuur-

suz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan

alet tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün

de tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de

geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla

toplayıp orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güç-

lendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sin-

yallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi

duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi

sese de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürül-
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tülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net ses-

ler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın

senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü du-

yarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses dü-

zeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecek-

tir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanı-

lıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses

kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan

müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolo-

jiye, bu teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen

kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik

setini düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur

veya az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınız-

da daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak in-

san vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve

kusursuzdur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu

gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir bi-

çimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldığı günden bu yana böy-

ledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses ci-

hazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olama-

mıştır. Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok

büyük bir gerçek daha vardır.
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Beynin İçinde Gören ve 

Duyan Şuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonile-

ri, kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyo-

kimya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair

birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli ger-

çeğe hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyalleri-

ni görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde

göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir şu-

ur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir

hücrelerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret

olduğunu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir ce-

vap verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu

ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula-

ğa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihti-

yaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki

birkaç santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyut-

lu, renkli, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp,

O'ndan korkup, O'na sığınması gerekir. 
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Materyalist Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bul-

gularla açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin

hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü ev-

Ha re ket

Dü şün meDo kun ma

Ko nuş ma

Gör me

Tat al ma

Ko ku al ma

işit me

Bütün hayatımızı beynimizin içinde yaşarız. Gördüğümüz insanlar,

kokladığımız çiçekler, dinlediğimiz müzik, tattığımız meyveler, elimiz-

deki ıslaklık... Bunların hepsi beynimizde oluşur. Gerçekte ise beyni-

mizde ne renkler ne sesler ne de görüntüler vardır. Beyinde bulunabile-

cek tek şey elektrik sinyalleridir. Kısacası biz, beynimizdeki elektrik

sinyallerinin oluşturduğu bir dünyada yaşarız. Bu bir görüş veya varsa-

yım değil, dünyayı nasıl algıladığımızla ilgili bilimsel bir açıklamadır.
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rim mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller

teorinin gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermektedir.

Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce ola-

rak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya mer-

kezli evren modeli gibi pek çok düşünce, bilimin gündeminden çı-

karılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutul-

maktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldı-

rı" olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, ken-

disinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu

çevreler, materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwi-

nizm'i de doğaya getirilebilecek yegane materyalist açıklama oldu-

ğu için benimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler.

Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde

gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra

bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden ka-

bul edilmiş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya ma-

teryalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntem-

leri ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bağ-

lılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren

araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materya-

lizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın

sahneye girmesine izin veremeyiz.20

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de can-

sız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca fark-



lı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların mad-

denin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan

şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçek-

te ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinist-

ler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için,

bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmekte-

dirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan in-

sanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bil-

gi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evre-

ni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlı-

ları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 

En Etkili Büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideo-

lojinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan

her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini an-

dıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia olduğunu ko-

laylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük

bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran

ve bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar

yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gi-

bi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıla-
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rın, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çı-

kacağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bi-

lim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle

evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifa-

desini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insan-

ların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmeleri-

ne imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya id-

dia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkı-

nın Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim'in kavminin elleri ile yaptık-

ları putlara, Hz. Musa'nın kavminin içinden bazı insanların altından

yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir

körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir
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Geçmiş zamanlarda timsaha tapan insanların inanışları ne derece ga-

rip ve akıl almazsa günümüzde Darwinistlerin inanışları da aynı dere-

cede akıl almazdır. Darwinistler tesadüfleri ve cansız şuursuz atomları

cahilce adeta yaratıcı güç olarak kabul ederler hatta bu batıl inanca bir

dine bağlanır gibi bağlanırlar.



akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve

gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde

bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar

için fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve ku-

laklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler var-

dır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri var-

dır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler.

Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bun-

lar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bi-

le inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yu-

karı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, bel-

ki biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Sure-

si, 14-15)
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Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması,

insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu

büyünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hay-

ret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız se-

naryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları

anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz

ve cansız atomların ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir or-

ganizasyon, disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle iş-

leyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan

Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmış canlıla-

rı meydana getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka bir açıklama-

sı yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan

bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz.

Musa ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir.

Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa'ya,

kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşı-
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laşmasını söyler. Hz. Musa, büyücülerle karşılaştığında, büyücüle-

re önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın an-

latıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların

gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (or-

taya) büyük bir sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyü-

leyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa'nın

ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi

"uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fır-

latıverince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derle-

yip-toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların

bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş ol-

dular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf

Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek

etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anla-

şılması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de

bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma id-

dialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu

iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığın-

da 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 teo-

risinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:
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Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda,

geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerin-

den biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük

ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesi-

ni hayretle karşılayacaktır.21

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte in-

sanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim

teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü

olarak tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın

dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim

aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl

kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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