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Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lma-

s›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r.

Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok

insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmgufltur. Dolay›-

s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir ima-

ni görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle

her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm ki-

taplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar

Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile

ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak fle-

kilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden

yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n an-

lat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymak-

tad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplar-

da anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edeme-

mektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi,

karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek is-

teyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefek-

kür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve

okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm

kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak

isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunma-

s›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli

sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri ta-

fl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha

birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin

bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kay-

naklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etme-

yen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara

rastlayamazs›n›z. 
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Y a z a r  v e
E s e r l e r i  H a k k › n d a

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Anka-

ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felse-

fe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi ko-

nularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›kla-

r›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤-

lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfa-

l›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygamberin

hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden olufltu-

rulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl

olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Ke-

rim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya ol-

mas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulul-

lah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin

tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak

susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sa-

hibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kulla-

n›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›r-

mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üze-

rinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin

çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› göz-

ler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-

tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonez-

ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan

Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bul-

garistan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok

ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›z-

ca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,

Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Bofl-

nakça, Uygurca, Endonezyaca, Malay-
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ca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Af-

rika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca

ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi ta-

raf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insa-

n›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitap-

lar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi

üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, ke-

sin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserle-

ri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi,

ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri

mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacak-

lard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Ha-

run Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklan-

maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca

Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve ya-

y›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör-

melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin

de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri kar-

mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve

keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve za-

man kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gü-

cünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda

kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek

ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›k-

ça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çek-

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n

yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve

Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünya-

n›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam›

dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas›

gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n iz-

niyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve

adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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aflkalar›ndan "farkl›" ve "orijinal" olmak, birçok in-

sanda büyük bir heyecan meydana getirir. Tarih bo-

yunca hemen her toplumda yaflam tarz›yla, k›yafe-

tiyle, saç flekliyle ya da orijinal söylemleriyle "sivril-

meye", dikkatleri üzerine toplamaya çal›flan kifliler

ve ak›mlar ortaya ç›km›flt›r. Bu kifli ve ak›mlar toplu-

mun tepkisini, ayn› zamanda da ilgisini üzerlerine

çekmeyi baflarm›fllard›r. 

Son y›llarda da Bat›l› toplumlarda "al›fl›lan›n d›-

fl›nda" ve "toplum d›fl›" hayat tarzlar›yla dikkat çeken yeni bir ak›m

görülmektedir. Bu ak›m Do¤u kültürünü, felsefelerini ve inan›fllar›n›

kullanarak dikkat çekmeye çal›flan kimselerden oluflmaktad›r. Bu ak›-

m›n kulland›¤› Do¤u felsefelerinin bafl›nda ise Budizm gelmektedir. 

Dünya üzerinde, özellikle de Amerika ve Avrupa'da baz›

kimselerde, Budizme yönelik bir ilgi görülmektedir. Bu ilgi-

nin en önemli nedenlerinden biri, bu bat›l inan›fl›n, in-

sanlara gizemli, mistik ve hayret verici özelliklere sa-

hip oldu¤u izlenimi oluflturacak flekilde lanse

edilmesidir. Budizmi seçen insanlar da genel-

de bu felsefeyi inand›klar›ndan ya da

mant›kl› bulduklar›ndan de¤il, söz

konusu "mistik" havadan etkilen-

dikleri için seçmektedirler.

11
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Nepal, Katmandu'da bulunan bu
Budist tap›na¤›n›n dört yüzünde
yer alan göz çizimleri, Buda'n›n,

sözde her an herfleyi gördü¤ünü
sembolize eder. Bat›l Budist ina-

n›fl›n temelinde Buda'n›n üstün
güçlere sahip bir put olarak

görülmesi yatmaktad›r. 

Çünkü bu bat›l inan›fl onlara, günlük yaflamlar›ndan, hayatlar› bo-

yunca karfl›laflt›klar› di¤er felsefelerden çok daha farkl› ve flafl›rt›c› bir

flekilde sunulmaktad›r. Örne¤in Budizmin ortaya ç›k›fl› insanlara ef-

sanevi, uhrevi bir masal olarak aktar›l›r. Budizmi anlatan kitaplarda

ya da filmlerde Buda büyük bir gizem kayna¤› olarak gösterilir. Ayn›

flekilde Budist rahiplerin hayatlar› da Bat›l› insanlara s›rlarla dolu,

dolay›s›yla dikkat çekici olarak tan›t›l›r. Bu kiflilerin ilginç k›yafetleri,

kaz›t›lm›fl saçlar›, ibadet flekilleri, törenleri, yaflad›klar› yerler, yoga

ve meditasyon gibi garip uygulamalar› insanlar› hayrete düflürmek-

te, ilgilerini çekmektedir. 

‹flte bu nedenle de toplum içinde "di¤er insanlardan farkl›" s›fa-

t›yla tan›nmak ve "gizemli insan" imaj› vermek isteyen kifliler için Bu-

dizm önemli bir araç haline gelmektedir. Örne¤in s›radan hayata sa-



hip olan bir kifli, günün birinde saç›n› kaz›t›p Budist k›yafetleriyle

dolaflmaya bafllar ve çevresindeki kiflilere o güne kadar kullanmad›-

¤› mistik kelimelerle Budist ö¤retiyi anlatmaya bafllarsa, do¤al olarak

dikkat çekecek, "orijinal bir insan" gibi görülecektir.

Budizmi benimseyen ünlü simalar da benzer amaçlarla hareket

etmektedirler. Dikkatleri üzerlerine çekmek,

belki kamuoyunda daha çok tan›nmak, di-

¤er insanlardan farkl› olduklar›n› vur-

gulamak için Tibet'te Budist giysiler

içinde demeçler vermekte, Budist ra-

hipler eflli¤inde tap›naklar› ziyaret

etmekte ve ayn› zamanda da bu

bat›l dinin propagandas›n›

yapmaktad›rlar. Siz de

Adnan Oktar

13

Burma, Rangoon'daki
Shwedagon Tap›na¤›
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Nepalli Budistlere
ait, sözde bilgeli¤i
ve beceriyi temsil
eden bir heykel 

bugüne kadar Budizm hakk›nda pek çok fley okumufl, yaz›l› ve görsel

bas›n arac›l›¤›yla genel bir bilgiye sahip olmufl olabilirsiniz. Biz ise bu

kitapta Budizmin bat›l bir felsefe oldu¤unu Ku-

ran ayetleri ›fl›¤›nda inceleyecek ve insanlar›n

bu bat›l dinin çarp›k yönlerini aç›k flekilde gör-

melerini sa¤layaca¤›z. 

Budizmin ortaya ç›k›fl›n›, yaz›l› kaynaklar›-

n›, genel inan›fllar›n›, ibadet flekillerini ve söz

konusu dinin kurucusu Buda'n›n hayat›n›

Kuran ayetleri ile de¤erlendirdi¤imizde,

bu felsefenin temelinin çok sapk›n ö¤reti-

ler üzerine kurulu oldu¤unu, insan akl› ve

mant›¤›yla çeliflen garip ibadetler içerdi¤ini

ve insan› tafltan, topraktan putlara ibadet et-

meye yöneltti¤ini görürüz. Zaten ak›l ve man-

t›kla ba¤daflmayan bir inan›fl olan Budizm, ka-

bul gördü¤ü ülkelerin putperest anlay›fl›y-

la, gelenek ve görenekleriyle de kar›fl-

m›fl, hurafelerle ve sapk›n düflünce-

lerle bütünleflerek tam anlam›y-

la inkarc› bir felsefe halini al-

Harun Yahya



m›flt›r. Brahma diniyle, Hinduizmle, fiintoizmle ve di¤er putperest

Do¤u dinleriyle kaynaflt›kça daha da karanl›k bir flekle bürünmüfltür.

Uzakdo¤u'nun gizemli görünümünden etkilenerek, inanmad›klar›

halde sadece dikkat çekmek için bu bat›l dini benimseyen kifliler

unutmamal›d›r ki, Budizm gerçekte insan› Allah'› inkar etmeye, elle

yap›lan putlar› O'na flirk koflmaya ve bat›l bir hayat sürmeye kadar

götürebilen sapk›n ö¤retiler içermektedir. Budizmin ak›l d›fl› yönleri-

ni görmezden gelip, bir özenti nedeniyle bu dini benimsemek insan›

çok büyük bir kayba götürecektir.

Budizmin propagandas›n› yapan çevrelerin kulland›klar› bir di-

¤er yöntem de bu bat›l inan›fl›n insanlara bir kurtulufl yolu olarak su-

nulmas›d›r. ‹çinde yaflad›klar› materyalist toplumdan, bu toplumda-

ki merhametsiz ve çat›flmac› kültürden, ac›mas›zl›ktan, s›k›nt›lardan,

kargafladan, çat›flmalardan, rekabetten, bencilliklerden ve yalanc›l›k-

tan kaçan insanlara Budizm, bir bar›fl, güven, hoflgörü ve huzur dolu

bir hayat›n yolu olarak lanse edilmektedir. Oysa Budizm, san›ld›¤›

gibi insanlara huzur getiren bir inan›fl de¤ildir. Tam tersine Budizm,

kendisine kap›lan insanlar› büyük bir karamsarl›¤›n içine çeker. Al-

d›klar› e¤itime, sahip olduklar› modern dünya görüflüne ra¤men bu

insanlar, ellerinde kaplarla dilencilik yapmay› makul gören, insanla-

r›n farelere veya ineklere dönüflece¤i saçmal›¤›na inanan, tafltan ya-

Adnan Oktar
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Harun Yahya

p›lm›fl putlardan medet uman insanlara dönüflürler. Budizm'in sap-

k›n inan›fllar› bu kifliler üzerinde ciddi psikolojik tahribat oluflturur.

Budizm'in yayg›n oldu¤u ülkeler veya Budist rahiplerin yo¤un ola-

rak yaflad›¤› yerler incelendi¤inde, söz konusu yerlere karamsarl›k

ve bo¤uculu¤un hakim oldu¤u aç›kça görülecektir.

Bunun temel nedenlerinden birisi, Budizm'in insanlara afl›lad›¤›

miskinlik ve tembelliktir. Ahiret inanc›n›n olmad›¤› Budizm'de in-

sanlar, daha iyi olmaya, kendilerini gelifltirmeye, çevrelerini güzellefl-

tirmeye, kültürel olarak ilerlemeye teflvik edilmezler. ‹slam ise insan-

lar›n her zaman daha güzele, daha iyiye yönelmelerini teflvik eder. ‹s-

lam'da dinamizm hakimdir. ‹slam ahlak› insanlar›n araflt›r›p ö¤ren-

melerini, kendilerini gelifltirmelerini, çevrelerine faydal› insanlar ol-

malar›n› gerektirir. 

fiu aç›k bir gerçektir ki, insanlar›n dünya üzerinde gerçek huzur

ve mutlulu¤u bulmalar›n›n, her türlü kötülükten, ac›mas›zl›ktan, ka-

ramsarl›ktan ve mutsuzluktan kurtulmalar›n›n tek yolu, Yarat›c›m›z

olan Allah'a teslim olmak ve O'nun raz› olaca¤› gibi bir hayat sür-

mektir. Yerlerin ve göklerin tek sahibi olan Rabbimiz, tüm insanlar›n

kurtulufl yolunun bir hidayet rehberi olarak indirdi¤i Kuran'a sar›l-

mak oldu¤unu bildirmifltir. Allah ‹brahim Suresi'nde "…Bu bir ki-

tapt›r ki Rabbinin izniyle insanlar› karanl›klardan nura, O güçlü

ve övgüye lay›k olan›n yoluna ç›karman için sana indirdik." (‹bra-

him Suresi, 1) fleklinde buyurmaktad›r. Budizm gibi putperest dinle-

re inananlar ise bilmelidirler ki, "haktan sonra ancak sap›kl›k" vard›r: 

‹flte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah't›r. Öyleyse haktan son-

ra sap›kl›ktan baflka ne var? Peki, nas›l hâlâ çevriliyorsunuz?

(Yunus Suresi, 32)
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udizm günümüzden yaklafl›k 2500 y›l önce Hindis-

tan'›n kuzeydo¤usunda ortaya ç›km›fl ve zaman içinde

Sri Lanka, Mo¤olistan, Seylan, Mançurya, Kore, Japon-

ya, Tibet, Çin, Tayland ve Nepal gibi ülkelerde etkili

olmufltur. Bugün dünya üzerinde yaklafl›k 300 milyon

civar›nda Budist (ve Budist sempatizan›) oldu¤u tah-

min edilmektedir. 

Budizmi ve Budist hayat anlay›fl›n› tan›mlama ko-

nusunda her zaman farkl› görüfller olmufltur. Kimileri için Budizm

bir din iken, kimileri için bir mezhep, bir tarikat ya da felsefi bir ekol-

dür. Sonuçta hayata bak›fl aç›s›yla ve tüm uygulamalar›yla göz önün-

de olan Budizmin putperest bir bat›l ö¤reti oldu¤u aç›kt›r. Budizm

Allah inanc›na sahip olmayan, ateist bir dindir, ahiretin, hesap

gününün, cennetin, cehennemin ve meleklerin varl›¤›n› red-

detmektedir. 

Budizm'in kurucusu Siddharta Gautama MÖ

563-483 y›llar› aras›nda Hindistan'›n Kapilavastu

flehrinde yaflam›flt›r. Onun yaflad›¤› dönemde

Hindistan'da yayg›n din, ülkeyi iflgal eden

Aryalar›n dini olan Brahmanizmdi. Ar-

yalar kat› ve asla afl›lmaz bir kast

19
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sistemi uyguluyorlard›. Bu kast düzenine göre top-

lum dört gruba ayr›lm›flt›. Her grup alt kastlara bö-

lünüyordu. Brahman din adamlar›, toplumun en

üst kesimini oluflturuyorlar ve halka çok ac›ma-

s›zca eziyette bulunuyorlard›.

Soylu Sakya ailesine mensup olan

Gautama, Suudhodana isimli asil bir

prensin o¤lu olarak dünyaya gelmifl,

gençli¤ini refah ve bolluk içinde geçir-

mifltir. 29 yafl›nda saray›ndan ayr›lan Ga-

utama, 80 yafl›nda hayat›n› yitirene kadar

mistik bir aray›fl içine girmifl ve baz›

prensipler belirlemifltir. Bu prensipler

zaman içinde bir ö¤retiye dönüfl-

müfltür ve "Budizm" de budur.

20

Üstte ve yan sayfada görülen Buda
heykelleri, putperest bir inanca sahip
Budistler için büyük önem tafl›makta-
d›r. Sapk›n Budist inanc›, insanlar›, bu
heykellerin kendilerine fayda sa¤layabilece¤i
gibi son derece mant›k d›fl› fikirlere yöneltir.
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Kuzey Çin'deki 5. yüzy›ldan
kalma Yungang Ma¤aralar›
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(Yanda) Tibetli Budistlerin "Tibet'in koruyucusu" olarak isimlendirdikleri bir
put. 11 bafla ve birçok kola sahip olan bu put (Chenresig), putperest Tibet ge-
leneklerine göre çeflitli s›fatlara sahiptir. Oysa ak›l sahibi bir insan›n tafltan ya-
p›lm›fl bir heykeli güç ve kudret sahibi bir varl›k zannetmesi, bu saçmal›¤a
inanmas› mümkün de¤ildir. 
(Altta) Lhasa Vadisi'ndeki Potala Saray› Tibet'in en büyük binas›d›r. Sarayda
eski Dalai Lama'lar›n mezarlar› bulunmaktad›r. Günümüz Budistleri bu saray›n
önünde e¤ilir, garip sayg› gösterilerinde bulunurlar. Bu gösteriler, Tibetli
Budistlerin Dalai Lama'y› nas›l putlaflt›rd›klar›n› gözler önüne sermektedir.



Harun Yahya

"Buda" kelimesi "uyand›r›lm›fl" veya "ayd›nlanm›fl" anlamlar›na

gelir ve Siddharta Gautama'n›n eriflti¤i varsay›lan manevi dereceyi

ifade etmektedir. Buda'dan günümüze ulaflan metinler ise onun ya-

flad›¤› döneme ait de¤ildir, onun ölümünden 300 - 400 y›l sonra kale-

me al›nm›flt›r. Bu metinlerde kitab›n ilerleyen bölümlerinde de detay-

l› olarak görece¤imiz gibi pek çok bat›l inan›fl, ak›l ve mant›kla çeli-

flen çarp›k uygulamalar ve Buda'y› önünde secde edilen bir put gibi

gösteren sapk›n aç›klamalar bulunmaktad›r.

26

Katmandu’daki bu heykel, budistlerin, sap›k inan›fllar› sonucu infla
ettikleri devasa heykellerden biridir.
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Laos, Vientiane'deki Vat Ong Teu Tap›na¤›. Tap›na¤›n
içindeki enstitüde Budizmin putperest, insanlar› mis-
kinli¤e ve tembelli¤e yönelten, iç karart›c› uygulama
ve inançlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› için çal›flmalar
yap›lmaktad›r.



Harun Yahya

Buda 'y ›  Al l ah ' a  Or tak  Koflan l a r

Budizm, inanç esaslar›, felsefesi ve uygulamalar› ile putperest

bir dindir. Budizm'de insanlar Buda'ya karfl› coflkulu bir sevgi, derin

bir sayg› ve bir korku duyarlar ve onu adeta bir ilah olarak kabul

ederler. 

Her ne kadar Buda'n›n, yaflad›¤› dönemde kendisine tap›lmas›-

n› teflvik etti¤ine dair bir belge bulunmasa da, Buda'n›n ölümünden

sonra putperest Brahmanlar seri bir flekilde Buda heykelleri yapma-

ya bafllam›fllard›r. Buda'ya karfl› afl›r› sevgi besleyenler de zamanla

bu heykellere taparak, onu ilahlaflt›rm›fllard›r. (Allah'› tenzih ederiz.)
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Hindistan'›n Shravanbelagola
bölgesinde bulunan Gomateshuwar

heykeline dua eden ve bu tafltan
heykelden medet umma yan›lg›s›na

düflen Hindistanl› bir kad›n.



Oysa Allah'›n vahyine dayal›

tüm dinler Allah'› bir ve tek

olarak tan›r, tevhid inanc›-

n› temel al›rlar. Allah Ku-

ran'da "...‹flte sizin ‹lah›-

n›z bir tek ‹laht›r, art›k

yaln›zca O'na teslim ol-

un..." (Hac Suresi, 34)

fleklinde buyurur. Budist-

lerin yapt›¤› gibi Allah'› in-

kar edip, herkes gibi bir in-

san olan Buda'y› putlaflt›rmak

Kuran'da "Allah'a flirk koflmak"

olarak tarif edilir. fiirk, Allah'›n yüz-

lerce ayetle insanlara hat›rlatt›¤› çok büyük bir

günaht›r. Allah ayette flu flekilde bildirir:

32

(Üstte) Amida Buda, Budistlerin bat›l
inan›fllar›na göre s›n›rs›z ›fl›¤› sembolize
eden Buda'lardand›r. Tek bafl›na bu
put dahi Budizmin ne kadar
cahilce bir anlay›fl oldu¤unu
anlamak için yeterlidir. 
(Sol yanda) Avalokiteshvara
isimli Japon Budist heykel.
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Gerçekten, Allah, Kendisine flirk koflulmas›n› ba¤›fllamaz. Bunun

d›fl›nda kalan› ise, diledi¤ini ba¤›fllar. Kim Allah'a flirk koflarsa,

do¤rusu büyük bir günahla iftira etmifl olur. (Nisa Suresi, 48)

fiirk kelimesinin anlam› "ortakl›k"t›r. Bu terim Ku-

ran'da Allah'a ortak koflmak anlam›nda kulan›l›r.

fiirk, herhangi birfleye, bir kimseye ya da bir

kavrama Allah ile eflit veya

Allah'tan daha fazla de¤er

vermek demektir. Müflrik,

flirk kofltu¤u varl›¤› Allah'a

tercih eder, onu herfleyden

üstün tutar. Tüm sevgisi-

ni, sayg›s›n›, ilgisini,

34



hayranl›¤›n› ona yöneltir. Bu çarp›k bak›fl aç›s› Kuran'da "Allah'tan

baflka ilah edinmek" olarak tan›mlan›r.

‹slam dini tevhid inanc› üzerine kuruludur. Allah Kuran'da "La

ilahe illahu" (O'ndan baflka ilah yoktur) ifadesini pek çok kereler tek-

rarlam›fl ve iman›n ilk flart› olarak belirtmifltir. Bu nedenle flirki en ge-

nel anlamda, "La ilahe illahu" gerçe¤inden sapmak, Allah'tan baflka

"güç ve kudret sahipleri" oldu¤u gibi yanl›fl bir anlay›fla saplanmak

fleklinde tan›mlayabiliriz. Rabbimiz Kuran'da Kendisini bizlere bir-

çok s›fat› ile tan›t›r ve O'ndan baflka ilah olmad›¤›n› birçok ayette bil-

dirir. Allah üstün isimlerini Haflr Suresi'nde flu flekilde haber verir:

O Allah ki, O'ndan baflka ilah yoktur. Gayb› da, müflahede edile-

bileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. O Allah ki,

O'ndan baflka ilah yoktur. Melik'tir (Bütün kainat›n mutlak suret-

te Hükümdar› olan); Kuddûs'tür (Hatadan, gafletten, her türlü ek-

siklikten mutlak surette çok uzak); Selam'd›r (Her türlü tehlikeden

kullar›n› selamete ç›karan); Mü'min'dir; Müheymin'dir (Gözetici,

Koruyucu); Aziz'dir; Cebbar'd›r (Diledi¤ini zorla yapt›rmaya

muktedir olan); Mütekebbir'dir (Herfleyde ve her hadisede büyük-

lü¤ünü gösteren). Allah, (müflriklerin) flirk kofltuklar›ndan çok yü-

cedir. O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca

Adnan Oktar
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var edendir, 'flekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur.

Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O,

Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 22-24)

Allah s›fatlar›n› insanlar›n üzerinde tecelli ettirir. Örne¤in Allah

sonsuz merhamet sahibidir, insanlarda "merhamet eden" s›fat› tecelli

eder ve Allah'›n s›fatlar› o kiflilerde gözükür. Ama bu insanlar kendi

çabalar›yla, kendiliklerinden bu özelliklere sahip de¤ildirler. Yaratma

gücüne sahip olan ve Allah'›n s›fatlar›na kendili¤inden sahip olabile-

cek herhangi bir varl›k yoktur ve bunu iddia etmek "Allah'tan baflka

ilahlar edinmek" anlam›na gelir. Budistler gibi, Allah'a ortak koflan

kimseler ise Allah'›n baz› s›fatlar›n› baflka varl›klara ithaf etmektedir-

ler. Örne¤in Allah "herfleyi hakk›yla gören, gizlinin gizlisini bilendir".

36



‹nsan gizli bir ifl yapar-

ken, saklan›rken, etra-

f›nda hiçbir insan

yoksa, kimse taraf›n-

dan görülmedi¤ini

zannederken Rabbi-

miz onu görmekte,

tüm yapt›klar›n› bil-

mektedir. Allah ka-

inattaki her olay› en

ince ayr›nt›s›na kadar
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görür ve bilir. Bu olaylar›n tümünü yaratan Allah't›r. Allah bir ayetin-

de "Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O,

latif oland›r, haberdar oland›r." (En'am Suresi, 103) fleklinde buyur-

maktad›r. 

‹nsan her nerede olursa olsun Allah mutlaka onunla birliktedir.

fiu anda da Allah, sizin bu sat›rlar› okudu¤unuzu görüyor ve neler

düflündü¤ünüzü biliyor. Allah, insanlar› her yerde gördü¤ünü flöyle

haber verir:

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun hakk›nda

Kur'an'dan okudu¤un herhangi bir fley ve sizin iflledi¤iniz her-

hangi bir ifl yoktur ki, ona (iyice) dald›¤›n›zda, Biz sizin üzeriniz-

de flahidler durmufl olmayal›m. Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca

hiçbir fley Rabbinden uzakta (sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü

de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apaç›k bir kitapta (kay›tl›) olma-

s›n. (Yunus Suresi, 61)

Gökleri ve yeri alt› günde yaratan, sonra arfla istiva eden O'dur.

Yere gireni, ondan ç›kan›, gökten ineni ve ona ç›kan› bilir. Her

nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yapt›klar›n›z› gören-

dir. (Hadid Suresi, 4)
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Budistlerin putperest anlay›fllar› ise pek çok konuda oldu¤u gibi

bu noktada da ortaya ç›kmaktad›r. Budistler Buda'y› "herfleyi gören"

ve "herfleyi bilen" olarak kabul etmektedirler. Budizmin hakim oldu-

¤u ülkelerin dört bir yan›nda görülen Buda heykelleri, tap›naklar›n

üzerine yerlefltirilen Buda'n›n gözleri hep bu sapk›n anlay›fl› ifade et-

mektedir. Budistler Buda'n›n her an kendilerini gördü¤ünü düflün-

mektedirler. Bu nedenle de evlerini Buda heykelleriyle doldurmakta,

bunlar›n önünde sayg› gösterilerinde bulunmaktad›rlar. Buda'n›n

tafltan, tahtadan yap›lm›fl gözleriyle kendilerini görece¤ine, tahtadan

kulaklar›yla kendilerini iflitece¤ine inanarak hem çok büyük bir gü-

nah ifllemekte, hem de akla ayk›r› bir tav›r sergilemektedirler. Allah

müflrik kavimlerin bu büyük aldan›fllar›n› ve kendilerine ilah edin-

dikleri varl›klar›n hiçbir fleye güç yetiremeyeceklerini "Onlar›n yürü-

yecek ayaklar› var m›? Ya da tutacaklar› elleri mi var? Veya görecek

gözleri mi var? Yoksa iflitecek kulaklar› m› var?.." (A'raf Suresi, 195)

ayetinde bizlere bildirmektedir. Unutmamak gerekir ki flirk sadece

maddesel putlara tap›nmaktan da ibaret de¤ildir. Bir kimseyi,

Allah'›n kendisine bu dünyada geçici olarak ve imtihan için verdi¤i

imkanlar nedeniyle gözde büyütmek, bu gücü ona aitmifl, kendisin-

den kaynaklanm›fl gibi görmek de onu ilahlaflt›rmak anlam›na gel-

mektedir. Nitekim Allah bir ayetinde flu flekilde buyurmaktad›r:
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Budistlerin hayat› çeflitli bat›l ritüellerle doludur. Örne¤in Tibet'teki Yeni
Y›l Festivali'nde Budistler, üzerinde dua metinlerinin yaz›ld›¤› örtüleri
a¤açlara as›p, havaya konfetiler atarlar. 



‹nsanlar içinde, Allah'tan baflkas›n› 'efl ve ortak' tutanlar vard›r

ki, onlar (bunlar›), Allah'› sever gibi severler. ‹man edenlerin ise

Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba u¤ra-

yacaklar› zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'›n ol-

du¤unu ve Allah'›n verece¤i azab›n gerçekten fliddetli oldu¤unu

bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 165)

Buda da Allah'›n yaratt›¤› ve dünya hayat›nda imtihan etti¤i aciz

bir kuldur. Kendine ait bir gücü, iradesi, insanlar üzerinde etki olufl-

turma kabiliyeti yoktur. Allah'›n dilemesiyle konuflmufl, Allah'›n hayat

vermesiyle ve O'nun belirledi¤i kadere göre yaflam›flt›r. Allah'›n fiuara

Suresi'nde haber verdi¤i Hz. ‹brahim'in duas› insan›n Allah'›n mutlak

kudreti karfl›s›ndaki acizli¤ini en iyi flekilde ifade etmektedir:

Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur; Bana yedi-

ren ve içiren O'dur; Hastaland›¤›m zaman bana flifa

veren O'dur; Beni öldürecek, sonra diriltecek olan

da O'dur, Din (ceza) günü hatalar›m› ba-

¤›fllayaca¤›n› umdu¤um da O'dur;"

(fiuara Suresi, 78-82)

Harun Yahya
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Tibet'teki Nechung Manast›r›'nda
Budistlerin Yeni Y›l Festivali, son
derece bat›l ve ak›ld›fl› ibadetlerle
kutlan›r.



Buda Allah'›n çizdi¤i bir kader üzere yaflam›fl ve Allah'›n "ol" de-

mesiyle eceli geldi¤inde vefat etmifltir. Hiç unutulmamal›d›r ki, Allah

dilemedikçe bir insan›n iman etmesi mümkün de¤ildir. Hidayeti ve-

ren Allah't›r. Yine Allah dilemedikçe hiçbir insan›n di¤er insanlar›

do¤ru yola sevk etmesi de mümkün de¤ildir. ‹nsanlar› do¤ru ve gü-

zel olana yönelten de Allah't›r. Yap›lan davetler, tebli¤ler ancak Allah

diledi¤i takdirde insanlar›n kalplerinde etki oluflturur. Gerçekte bü-

yük görülmesi, hayran olunmas›, Kendisinden medet umulmas› ge-

reken yegane mutlak güç Allah't›r. Allah bu gerçe¤i Kuran'da flöyle

haber verir:

Onlar, Allah'›n kadrini hakk›yla takdir edemediler. fiüphesiz

Allah, güç sahibidir, Azizdir. (Hac Suresi, 74)

Allah Kuran'da putlara tapan birçok kavmin örne¤ini vermekte-

dir. Hz. ‹brahim'in müflrik kavmi bunlardan biridir. Onlar da temsili

heykeller yontup, bunlara tapm›fl, kendilerine yap›lan ça¤r›lara ku-

lak vermemifllerdir. Rabbimiz ayetlerde flöyle buyurmaktad›r:

Hani babas›na ve kavmine demiflti ki: "Sizin, karfl›lar›nda bel bü-

küp e¤ilmekte oldu¤unuz bu temsili heykeller nedir? "Biz atala-

r›m›z› bunlara tap›yor bulduk" dediler. (Enbiya Suresi, 52-53)

Adnan Oktar
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Laos'taki Vat Si Saket manast›r›nda 300 tane farkl› Buda figü-
rü bulunmaktad›r. Ahiret inanc› olmayan sapk›n Budist inanç-
lar›na sahip kifliler, Buda'y› aç›k bir flekilde putlaflt›rm›fllard›r.
Göklerin ve yerin Yarat›c›s› olan Allah'› unutup kendine bile
fayda sa¤lamaya güç yetiremeyecek bir insana dua etmeye,
onun heykellerinden medet ummaya yönelmifllerdir.
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Ayetlerden anlafl›ld›¤› gibi

bu tür tap›nmalar insanlara ata-

lar›ndan miras kalmaktad›r. Do-

lay›s›yla puta tapmak, gerçekte

ne kadar mant›ks›z bir hareket

olsa da, çocukluktan itibaren al›-

nan telkinler sonucunda en mo-

dern toplumlarda bile yad›rgan-

mayan sosyal bir davran›fl biçimi

olabilmektedir. 

Allah Kuran'da Sebe kavmi-

nin de ayn› Hz. ‹brahim'in kavmi

gibi putperest olduklar›n› bildir-

mektedir: 

Onu ve kavmini, Allah'› b›ra-

k›p da günefle secde etmekte-

lerken buldum, fleytan onlara

yapt›klar›n› süslemifltir, böy-

lece onlar› (do¤ru) yoldan al›-

koymufltur; bundan dolay›

onlar hidayet bulmuyorlar. Ki

onlar, göklerde ve yerde sakl›

olan› ortaya ç›karan ve sizin

gizlediklerinizi ve aç›¤a vur-

duklar›n›z› bilen Allah'a sec-

de etmesinler diye (yapmak-

tad›rlar). (Neml Suresi, 24-25)

Bu ayetlerde dikkat çekilen

bir di¤er önemli konu ise bu

putperest dini, insanlara süslü
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gösterenin, do¤ru yoldan al›koyan›n fleytan oldu¤udur. Yani Allah'›n

vahyine karfl› duran tüm putperest dinler gerçekte fleytan›n vahyine

dayal›d›r. fieytan ise bunu insanlar "Allah'a secde etmesinler diye"

yapmaktad›r. Yoksa fleytan da Günefl'in kendisine tap›n›lacak bir ilah

olmad›¤›n›, tüm kainat› oldu¤u gibi Günefl'i de yaratan›n Allah oldu-

¤unu bilmektedir.

Allah'›n Kuran'da putperestlikle ilgili verdi¤i örneklerden bir di-

¤eri ise ‹srailo¤ullar› ile ilgilidir. Hz. Musa ile birlikte Firavun'un

kavminden kurtulan ‹srailo¤ullar› yolculuklar› s›ras›nda puta tapan

bir kavimle karfl›laflm›fl ve Musa Peygamberden kendilerine ayn› fle-

kilde bir put yapmas›n› istemifllerdir. Allah bu durumu Kuran'da

flöyle bildirir:

‹srailo¤ullar›n› denizden geçirdik. Putlar› önünde bel büküp

e¤ilmekte olan bir toplulu¤a rastlad›lar. Musa'ya dediler ki: "Ey

Musa, onlar›n ilahlar› (var; onlar›n ki) gibi, sen de bize bir ilah

yap." O: "siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz" de-

di. Onlar›n içinde bulunduklar› fley (din) mahvolucudur ve yap-

makta olduklar› fleyler (ibadetler) de geçersizdir." (Araf Suresi,

138-139)

Görüldü¤ü gibi ‹srailo¤ullar› cahilce bir tav›r gösterip, gözleriy-

le gördükleri, önünde e¤ilecekleri, belki de gösteriflli törenler yapa-

caklar› bir ilah istemektedirler. Bu durum onlar›n Allah'›n kadrini

takdir edemediklerinin ve kavrayamad›klar›n›n göstergesidir. Hz.

Musa kendilerine gerçe¤i aç›klad›¤› halde, peygamberleri yanlar›n-

dan ayr›l›r ayr›lmaz hemen kendilerine putlar edinmifllerdir. Bu, çok

büyük bir sapk›nl›kt›r. Nitekim ard›ndan hemen piflmanl›¤a kap›l-

d›klar›n› Allah Kuran'da flöyle bildirmifltir:

(Tura gitmesinin) Ard›ndan Musa'n›n kavmi süs eflyalar›ndan

bö¤ürmesi olan bir buza¤› heykelini (tap›lacak ilah) edindiler.

Onun kendileriyle konuflmad›¤›n› ve onlar› bir yola da yöneltip-
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iletmedi¤ini (hidayete erdirmedi-

¤ini) görmediler mi? Onu (tanr›)

edindiler de, zulmedenler oldular.

Ne zaman ki (yapt›klar›ndan dola-

y› piflmanl›k duyup, bafllar›) elleri

aras›na düflürüldü ve kendilerinin

gerçekten flafl›r›p-sapt›klar›n› gö-

rünce: "E¤er Rabbimiz bize mer-

hamet etmez ve bizi ba¤›fllamazsa

kesin olarak hüsrana u¤rayanlar-

dan olaca¤›z" dediler. (Araf Sure-

si, 148-149) 

Ancak Allah'›n buza¤›y› ilah edi-

nenlere verdi¤i cevap flöyledir:

fiüphesiz, buza¤›y› (tanr›) edinen-

lere Rablerinden bir gazab ve

dünya hayat›nda bir zillet yetifle-

cektir. ‹flte Biz, 'yalan düzüp-uy-

duranlar›' böyle cezaland›r›r›z.

(Araf Suresi, 152)

Yukar›daki ayetten de anlafl›l-

maktad›r ki Allah Kendisine flirk ko-

flanlar› dilerse affetmekte diledi¤i tak-

dirde de cezaland›rmaktad›r. Çünkü

ayette de ifade edildi¤i gibi Allah'a

flirk koflanlar asl›nda yalan düzüp uy-

durmaktad›rlar. Bir ve tek olan ‹lah›n

Allah oldu¤u apaç›k bir gerçekken,

onlar sahte ilahlar edinmektedirler. Bu

uydurma ilahlar›n önünde bel büküp
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e¤ilmek ise Allah'a karfl› ifllenmifl çok çirkin ve büyük

bir suçtur. Allah di¤er günah ve hatalar› affedebilece¤ini

ama flirki asla affetmeyece¤ini Kuran'da flöyle bildirmifl-

tir:

Gerçekten, Allah, Kendisine flirk koflulmas›n› ba¤›fllamaz.

Bunun d›fl›nda kalan› ise, diledi¤ini ba¤›fllar. Kim Allah'a

flirk koflarsa, do¤rusu büyük bir günahla iftira etmifl olur.

(Nisa Suresi, 48)

Al lah ' t an  Baflka  ‹lah  Yoktu r

‹slam'›n temeli, Allah'›n varl›¤›n› anlamak ve O'ndan baflka

hiçbir ilah olmad›¤›n› kavramakt›r. Allah, ‹slam'›n ‹lahi kay-

na¤› olan Kuran'da, dinin temeli olan bu en büyük gerçe¤i flu

flekilde bildirir:

Sizin ‹lah›n›z tek bir ‹laht›r; O'ndan baflka ‹lah yoktur;

O, Rahman'd›r, Rahim'dir (ba¤›fllayan ve

esirgeyendir). (Bakara Suresi, 163)

Gerçekte, mutlak var olan

Allah't›r, di¤er herfley ise O'nun ya-

ratt›klar›d›r. ‹çinde yaflad›¤›m›z ka-

inat› Rabbimiz yaratm›flt›r. Kainat ya-

rat›lmadan evvel ise, maddesel an-

lamda hiçbir fley yoktu; canl› ve can-

s›zlar, varl›k haline getirilmemiflti,

tam anlam›yla bir yokluk

mevcuttu. Kainat›n yarat›l-

d›¤› an; zaman, madde ve

mekan›, bunlara tabi

Harun Yahya
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olmayan ve sonsuzlu-

¤un sahibi Ezeli ve Ebedi olan

Allah yaratt›. Allah bir Kuran ayetinde kainattaki kusursuz

yarat›l›fl› flöyle haber verir:

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin

olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluve-

rir. (Bakara Suresi, 117)

fiu anda meydana gelen herfleyi, her an, Allah yaratmaktad›r. Ya-

¤an her ya¤mur damlas›n›, do¤an her çocu¤u, yapraklarda gerçekle-

flen fotosentezi, canl›lar›n vücudundaki ifllemleri, galaksilerdeki y›l-

d›zlar›n rotalar›n›, yar›lan her tohumu ve bildi¤imiz veya bilmedi¤i-

miz her olay› Allah sürekli yaratmaktad›r. Kainattaki büyük küçük

her detay O'nun emriyle ifllemektedir:

Ya da halk› sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan

ve sizi gökten ve yerden r›z›kland›ran m›? Allah ile beraber bafl-

ka bir ilah m›? De ki: "E¤er do¤ru söylüyor iseniz, kesin-kan›t

(burhan)›n›z› getiriniz. (Neml Suresi, 64)

Canl› hücrelerinden kainattaki y›ld›zlara kadar tüm sistemler

mükemmel bir düzen içinde, kusursuz olarak ifllemektedir. Bu hay-

ranl›k uyand›ran düzen her an kontrol edilmekte, düzenlenmekte,

büyük bir ahenkle sürdürülmektedir. Çünkü Rabbimizin sonsuz ilmi

tüm varl›klar› çepeçevre sarm›flt›r: 

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' içinde yedi gök yaratm›fl oland›r.

Rahman'›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygunsuzluk göre-

mezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlakl›k
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(bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor mu-

sun? Sonra gözünü iki kere daha çe-

virip-gezdir; o göz (uyumsuzluk

bulmaktan) umudunu kesmifl bir

halde bitkin olarak sana dönecektir.

(Mülk Suresi, 3-4)

Tüm bu gerçeklere ra¤men, Allah'›n

yarat›fl›n› reddedip O'nun yaratt›¤› var-

l›klara bilinç atfetmek çok büyük bir

ak›ls›zl›kt›r. Evrendeki mükemmel dü-

zen ve canl›lardaki üstün yap›lar, bizlere

hepsini tek Yarat›c›'n›n yaratt›¤›n› gös-

termektedir. Allah bir Kuran ayetinde,

Kendisinden baflka hiçbir ilah olmad›¤›-

n› ve O'ndan baflka hiçbir varl›¤›n ka-
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inatta gücü bulunmad›¤›n› flöyle haber

vermektedir:

Allah, hiçbir çocuk edinmemifltir ve

O'nunla birlikte hiçbir ilah yoktur;

e¤er olsayd›, her bir ilah elbette kendi

yaratt›¤›n› götürüverirdi ve (ilahlar›n)

bir k›sm›na karfl› üstünlük sa¤lard›.

Allah, onlar›n nitelendiregeldiklerin-

den yücedir. (Mü'minun Suresi, 91)

Allah her yerdedir ve herfleyi kuflat-

m›flt›r. O, as›l ve tek mutlak varl›kt›r ve

tüm varl›klar O'na boyun e¤mifltir. Allah,

her an, her yerdedir. Allah'›n bulunmad›¤›

hiçbir yer, kontrolünün olmad›¤›, denetle-

medi¤i hiçbir varl›k ve canl› yoktur. Her-

fleye gücü yeten Allah her türlü zaaf ve

aczden münezzehtir. 

Allah... O'ndan baflka ilah yoktur. Di-

ridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uy-

ku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa

hepsi O'nundur. ‹zni olmaks›z›n

O'nun kat›nda flefaatte bulunacak

kimdir? O, önlerindekini ve arkalar›n-

dakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kada-

r›n›n d›fl›nda, O'nun ilminden hiçbir

fleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun

kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kapla-

y›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas›

O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek

büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
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udizmin bat›l inan›fllar› ülkeden ülkeye büyük farkl›l›k-

lar göstermektedir. Bunun nedeni bu dinin 2500 y›ld›r

yay›ld›¤› ülkelerin milli diniyle, gelenekleriyle ve yerle-

flik kültürüyle kar›flm›fl olmas›d›r. Bugün Japonya'da,

Çin'de, Tibet'te, Sri Lanka'da, Vietnam'da ya da Ameri-

ka'da uygulanan Budizm birbirinden çok farkl›d›r. 

Tarihi kaynaklardan ö¤rendi¤imize göre Buda, Bu-

dizmin temel inan›fllar›n› ve ibadetlerini insanlara akta-

r›rken hep sözlü anlat›m yolunu tercih etmifltir. Araflt›r-

mac›lar da onun arkas›nda hiçbir yaz›l› metin b›rakma-

d›¤›n› belirtmektedirler. Budistler ise, onun vaazlar›n›n 400 y›l kadar

sözlü olarak nesilden nesile nakledildi¤ine ve sonunda Pali-Kanon

adl› bir kitapta topland›¤›na inan›rlar. Ancak araflt›rmac›lar›n ortak

fikri, bu sözlerin çok büyük bir bölümünün Buda'ya ait olma-

d›¤›, birtak›m ilavelerle zamanla bu hale geldi¤i yönünde-

dir. Dolay›s›yla yaz›l› bir metne dayanmayan Budizm,

aradan geçen binlerce y›l boyunca çok büyük de¤i-

flikliklere u¤ram›fl, tahrif edilmifl, eklemeler ve

ç›kartmalarla yeniden flekillendirilmifltir.

Günümüz Budizminin kutsal olarak

kabul etti¤i kitab›n ad› "üç sepet" an-

lam›na gelen Tipitaka'd›r. Bu me-

tinler Pali diliyle yaz›lm›flt›r.
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Tipitaka'n›n ne zaman yaz›ya geçirildi¤i ise kesin olarak bilinmemek-

tedir. Ancak MÖ 1. yüzy›lda Seylan'da bugünkü fleklini ald›¤› ileri

sürülmektedir. Tipitaka metinlerinin bölümleri flu flekildedir:

1- Vinaya Pitaka: Sangha ad› verilen bu bölüm rahip ve rahibe-

lerle ilgili kurallar›, bunlar›n nas›l yerine getirilece¤ini içerir. ‹çinde

rahip olmayan Budistlerle ilgili konular da vard›r.

2- Sutta Pitaka: Buda'n›n fikirlerini aç›klad›¤› konuflmalar›n›n

ço¤u bu bölümde bulunur. Bunun için bu bölüme doktrin (dhamma)

sepeti de denir. Bu sözler as›rlar boyunca sözlü olarak nakledilmifl,

baflka efsanelerle, bat›l inan›fllarla içiçe geçmifltir. 

3- Abhidhamma Pitaka: Buda'n›n vaazlar›n›n yorumlar› ve Bu-

dizmin felsefesi bu bölümde yer al›r.

Günümüz Budist rahipleri bu metinlerin kutsall›¤›na inan›r, iba-

detlerini bu kitaplara göre yapar ve tüm hayatlar›n› bu kitaplara
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Tibet'te Budist metinlerin ço¤alt›lmas› en önemli ibadetlerden biri haline gelmifltir.
Özellikle rahipler dünyadan tamamen soyutlanm›fl flekilde, yaln›zca bu iflle ilgilenmek-
tedirler. Bu insanlar ahireti unutmufllard›r ve dünyada da  son derece bofl bir amaç
üzerine yaflamlar›n› sürdürmektedirler.
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Tibet'teki kütüphaneler
as›rlar boyunca tahrip

edilmifltir. Ancak Tibetli
rahiplere ait el yazmalar›

komflu bölgelerde hala
muhafaza edilmektedir.
Tüm bu Budist kaynak-

lar, insanlar› kabus
benzeri bir hayata

yöneltmektedir.
‹nsanlar›n ölüp
ine¤e veya fa-

reye dönüflece-
¤ini iddia eden

bu iç karart›c› ve
sapk›n inançlar in-

sanlar› korku ve s›-
k›nt› dolu bir hayata
mahkum etmektedir.
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göre düzenlerler. Bu metinlerde Buda adeta bir ilah gibi gösterilmifl-

tir. (Allah'› tenzih ederiz.) Bu nedenle de günümüz Budistleri Buda

heykelleri önünde secde eder, bu heykellere yiyecekler sunar, onlar-

dan medet umarlar. Oysa bu, son derece ak›l ve mant›k d›fl› bir uygu-

lamad›r. Bu tafltan, bronzdan heykellerin kendilerini duyaca¤›na,

yard›m edece¤ine inanan Budistler çok büyük bir aldan›fl içindedir-

ler. Kitab›n ilerleyen bölümlerinde daha detayl› olarak görece¤imiz

bu putperest uygulamalar›n yan› s›ra Budizm, kainat›n nas›l var ol-

du¤u, dünya üzerindeki kusursuz sistemlerin nas›l iflledi¤i gibi

Adnan Oktar

67

Budizm'de eski dillerden çeviri yapan rahipler önemli
görülür. Yan sayfadaki çizimde Buda, bu görevi yeri-
ne getiren rahipleri izlerken tasvir edilmifltir. Altta ise
11. yüzy›ldan kalan Sanskritçe metin, Buda'n›n haya-
t›ndan bölümler içermektedir. Bu metinlerdeki sapk›n
inançlar› benimseyenler, ahiret inançlar›n› kaybettik-
leri için ciddi ahlaki ve psikolojik bozukluklara sahip-
tirler. Ölümden sonra fare, maymun, inek gibi canl›la-
ra dönüflebileceklerini düflünen Budistlerin ruhsal
sorunlara sahip olmalar› son derece do¤ald›r.
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konular›n hiç üzerinde durmayan, sadece insan üzerinde yo¤unlaflan

gizemli bir ö¤reti halini alm›flt›r. 

Budizm Ate i s t  Bir  Dind i r

Budizm, Allah'›n varl›¤›n› inkar eden, sadece insan›n baz› ahla-

ki yönlerden geliflimini ve dünyaya ait ›zd›raplar›ndan kurtulmas›n›

temel alan ateist bir felsefedir. Bu din hiçbir ak›lc› ve bilimsel daya-

na¤› bulunmayan birer dogma olan karma ve reenkarnasyon inanc›

(insan›n dünyaya sürekli geldi¤i, bir önceki hayat›ndaki davran›flla-

ra göre bir sonraki hayat›n›n flekillendi¤i düflüncesi) üzerine kurul-

mufltur. Budist yaz›tlarda bir Yarat›c›'n›n varl›¤›na, kainat›n, canl›la-

r›n ve evrenin nas›l ortaya ç›kt›¤›na hiçbir flekilde de¤inilmedi¤i gibi,

hiçbir Budist metinde de, kainat›n yoktan nas›l var edildi¤i, canl›l›¤›n

nas›l ortaya ç›kt›¤› ve dünya üzerindeki eflsiz yarat›l›fl delillerinin

68

Budizm putperest bir anlay›fl üzerine kurul-
mufl, müflrik bir dindir. Bu anlay›flla yetiflen

Budist rahipler tüm hayatlar›n› Buda'ya
ibadetle geçirirler.
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nas›l var oldu¤u anlat›lmaz. Budistlerin aldan›fl›na göre bu konuda

düflünmek dahi gereksizdir. Budist metinlere göre hayatta tek önem-

li olan fley arzular› yok etmek, ›zd›raplardan kurtulmak ve Buda'ya

sayg› göstermektir. 

Dolay›s›yla asl›nda Budizm çok "dar görüfllü" bir inançt›r. ‹nsa-

n› "nas›l var oldum, evren ve canl›lar nas›l ortaya ç›kt›" gibi temel so-

rular üzerinde düflünmekten ve bunlar› araflt›rmaktan uzaklaflt›r-

makta ve sadece mevcut yaflam›n dar kal›plar› içine sokmaktad›r. 

Budizm Bask › c ›  v e  Köl e l e fl t i r i c i  Bir  Dind i r

Budizmin insan›n tüm arzular›n› yok etmeye çal›flmas› ise bir

baflka dar görüfllülüktür. Allah dünyadaki nimetleri insanlar›n yarar-

lanmas›, zevk almas› ve karfl›l›¤›nda da Kendisine flükretmesi için ya-

ratm›flt›r. Bu nedenle ‹slam insanlara

arzular›n› köreltmelerini, kendi-

lerine ac› ve ›zd›rap çektir-

melerini emretmez. Aksi-

ne, dünyadaki güzellik-

lerden (çirkin ve kötü

olan haram davran›fl-

lar d›fl›nda) yararlan-

malar›n›, kendilerine

gereksiz yere s›n›rla-

ma ve bask› yapma-

malar›n›, kendilerine
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"Kendi kendine eziyet"
dini haline gelen
Budizmin kurucusu
Buda'ya göre, do¤ruya
ulaflman›n yolu açl›k, se-
falet ve ac›dan geçer.
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Günümüz Budistleri de ne ka-
dar çok ac› çeker, aç kal›r ve
sefalet içinde yaflarlarsa o ka-
dar çabuk "ayd›nlanacaklar›-
na" inan›rlar. Oysa bu ayd›n-
lanma de¤il, insan›n kendisine
zulmetmesidir, insanl›kd›fl› bir
yaflam fleklidir. Allah bir aye-
tinde "...Allah, kullar için zu-
lüm istemez." (Mümin Suresi,
31) fleklinde buyurmufltur. Bu-
distlerin bu sapk›n uy-
gulamalar› gerçek ‹slam ah-
lak›n›n tamamen z›tt› bir uy-
gulamad›r.
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ac› çektirmemelerini emreder. Bu nedenledir ki, Allah Peygamberi-

miz (sav)'in vas›flar›n› sayarken, O'nun insanlar üzerindeki "zincirle-

ri indirdi¤ini" haber vermifltir:

Onlar ki, yanlar›ndaki Tevrat'ta ve ‹ncil'de (gelece¤i) yaz›l› bula-

caklar› ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o,

onlara marufu (iyili¤i) emrediyor, münkeri (kötülü¤ü) yasakl›-

yor, temiz fleyleri helal, murdar fleyleri haram k›l›yor ve onlar›n

a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar,

destek olup savunanlar, yard›m edenler ve onunla birlikte indiri-

len nuru izleyenler; iflte kurtulufla erenler bunlard›r. (Araf Sure-

si, 157)

K›sacas› ‹slam özgürlefltiricidir. ‹nsan›; gereksiz örf ve adetler-

den, yasaklardan, toplumsal bask›lardan, "baflkalar› ne der" endifle-

sinden kurtar›p, sadece Allah'›n r›zas›n› amaçlayan huzurlu bir hayat

sürmeye ça¤›r›r. Nitekim Peygamber Efendimiz de birçok hadisinde

insanlara, dini kolaylaflt›rmay› emretmifltir:

"Sevindirin, nefret ettirmeyin, kolaylaflt›r›n, zorlaflt›rmay›n." 1

"Kolaylaflt›r›c›lar olarak gönderildiniz, zorlaflt›r›c›lar olarak gönde-

rilmediniz." 2

Budizm ise insanlar› puslu manast›rlara, ac› ve sefalet dolu bir

yaflama iten, kölelefltirici bir inançt›r. Allah'›n insanlar için yaratt›¤›

nimetleri (güzel yiyecekleri, temizli¤i, rahatl›¤›) garip bir flekilde ya-

saklamakta, ac› çekmeyi bir erdem olarak kabul edip tüm ba¤l›lar›na

ac› çekmeyi ö¤ütlemektedir. 

Örne¤in Budist rahipler için hayat türlü zorluklarla doludur. Ça-

l›flamazlar ve mülk sahibi olamazlar. Günlük yiyeceklerini, halk ara-

s›nda ellerinde bir kap ile gezip dilenerek gidermek zorundad›rlar.

Hatta bu nedenle Budist rahiplere halk aras›nda "bhikkus" (dilenci-

ler) ismi verilmifltir. Evlilik ve her türlü aile yaflam› da yine rahiplere

yasakt›r. Her rahibin sadece tek bir elbisesi olabilir, bu da kalitesiz sa-

r› kumafltan olmal›d›r. 
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Resimde, Buda ve takipçileri ellerinde kaplarla sadaka kabul ederken görülüyorlar. 
Günümüzde de bu ak›ld›fl› Budist gelenekler sürmektedir. Budizm sapk›nl›¤›na düflen
insanlar, hiçbir ihtiyaçlar› olmad›¤› halde, ellerine bir kap al›p dilenmekte ve son derece
küçük bir duruma düflmektedirler. 
Budizm insanlar› dünyada çal›flmak yerine tembelli¤e, miskinli¤e yöneltmekte; ilkel
flartlarda yaflamaya mahkum etmektedir. Oysa ‹slam dini bunun tam tersini emreder. ‹s-
lam, insanlar› dinamizme, fayda sa¤layacak ifller yapmaya yönelten hayat dolu bir din-
dir. Budizmin karanl›k atmosferinin aksine, temizli¤i, nezaketi, çal›flmay› emreder; bilim
ve teknolojide geliflmeyi teflvik eder.
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Rahip olmayan nüfus, sadakala-
r›yla rahiplere yard›mda bulunur
ve bu yolla bir sonraki yaflamlar›
için kazanç sa¤lad›klar›na inan›r-
lar. Budist rahipler ise sabah er-
ken saatlerde ellerinde kaplarla
sokaklarda yürür ve halktan sa-
daka kabul ederler. Ancak ibadet
ad› alt›nda yapt›klar› bu bat›l uy-
gulamalar onlara, Allah'›n dileme-
si d›fl›nda, ne dünyada ne de ahi-
rette bir fayda sa¤lamayacakt›r.



Harun Yahya

Bu giysinin yan›nda baflka tek eflyalar› da; uyku için kullanabile-

cekleri sert bir yatak, saçlar›n› kaz›mak için ustura, i¤ne, matara ve di-

lenmek için bir kapt›r. Günde tek bir ö¤ün yemek yerler ve bu da ö¤le-

den önce olmak zorundad›r. Ö¤leden sonra bir ertesi güne kadar bir fley

yemek yasakt›r. Yemek genellikle ekmek, pirinç ve baharattan oluflur.

‹çecekleri ise, su veya pirinç sütüdür. Baflka yiyecekler "lüks" say›l›r ve

yasaklan›r, hatta ilaçlar bile yasakt›r. Et, bal›k ve meyve gibi yiyecekler

sadece e¤er rahip hasta ise ve o da bir üst rahibin daveti üzerine yenir.

K›sacas› Budizm, bir tür "kendi kendine eziyet" dinidir. 

Bu durum Allah'›n Kuran'da yer alan "fiüphesiz Allah, insanlara

hiçbir fleyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendi nefislerine zulmedi-

yorlar" (Yunus Suresi, 44) ayetinin de tam bir tecellisini oluflturmaktad›r.

Oysa Allah iman edip, Kendisine teslim olanlara hem dünya hayat›nda

hem de ahirette çok güzel bir hayat vaat etmifltir. Hem dünya üzerinde-

ki tüm nimetler hem de ahiretteki sonsuz nimetler onlar›nd›r:

De ki: "Allah'›n kullar› için ç›kard›¤› ziyneti ve temiz r›-

z›klar› kim haram k›lm›flt›r?" De ki: "Bunlar,

dünya hayat›nda iman edenler içindir, k›ya-

met günü ise yaln›zca onlar›nd›r." Bilen bir

topluluk için ayetleri böyle birer birer aç›k-

lar›z. (Araf Suresi, 32)

Budizmin bir di¤er karanl›k yönü de

karamsarl›¤›d›r. ‹nananlar›na vaat etti¤i

"Nirvana", tüm dünyaya karamsar ba-

kan melankolik bir zihniyetin, hayatla

olan tüm ba¤lar›n› flizofrenik bir bi-

çimde kesmesinden baflka bir fley de-

¤ildir. Katolik Ansiklopedisi The Cat-

holic Encyclopedia, Budizm'in bu özelli-

¤ini flöyle aç›klamaktad›r: 
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Budistler günlerini iç
karart›c› ortamlarda,
dünyada da ahirette
de fayda sa¤lamaya-
cak bofl ifllerle geçir-
mektedirler. Oysa ‹s-
lam dini insanlara
dünyada da ahirette
de huzur, güzellik, fe-
rahl›k sunmakta; her
türlü zorlu¤u ve in-
san f›trat›na ayk›r›
uygulamalar› yasak-
lamaktad›r. 
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Budizmin bir di¤er ölümcül hatas› yanl›fl pesimizmidir. Sa¤l›kl› ve

güçlü bir zihin, (Budizmin) yaflam› yaflamaya de¤er görmeyen ve

her türlü bilinçli var oluflu kötü olarak kabul eden yaklafl›m›na kar-

fl› ç›kacakt›r. Budizm, do¤an›n, temel özelli¤i umut ve nefle olan se-

si taraf›ndan yalanlanmaktad›r. Asl›nda (Budizm) ak›lc› yaflam›n

mükemmelli¤ine karfl› bir tür protestodur. Budizm'in en büyük tut-

kusu, tüm canl›lar› Nirvana ad› verilen bilinçsiz yaflam moduna gö-

türmek ve böylece do¤adaki mükemmelli¤i yok etmektir. Dolay›-

s›yla Budizm do¤aya karfl› suç ifllemektedir ve bunun sonucu ola-

rak bireye karfl› da suç ifllemektedir. (Budizme göre) tüm meflru is-

tekler bast›r›lmal›d›r. Her türlü masum dinlence ve e¤lence yasak-

t›r. Müzikten zevk almak yasakt›r. Do¤a bilimleri hakk›nda araflt›r-

ma yapmak küçümsenir. ‹nsan zihni sadece Budist metinleri ezber-

lemeye ve Budist metafizi¤i hakk›nda çal›flmaya odaklanmal›d›r.

Budizmin dünya üzerinde gerçeklefltirmek istedi¤i ideal, var olan

herfleye karfl› kay›ts›zl›kt›r.3

Oysa ‹slam insanlara kay›ts›zl›¤› de¤il, tam aksine canl›l›¤›, ne-

fleyi ve hareketi getirir. ‹slam terbiyesini alan bir insan çevresindeki

olaylara karfl› son derece duyarl› olur. Dünyay› Budizm'deki gibi yüz

çevrilmesi gereken bir kaos olarak de¤il, Allah'›n Kuran'da tarif etti-

¤i güzel ahlak› uygulamak için yarat›lm›fl bir imtihan alan› olarak gö-

rür. Bu nedenledir ki ‹slam tarihi son derece adil ve baflar›l›, halka hu-

zurlu ve mutlu bir yaflam sa¤layan yöneticilerle doludur. Budizm ise

sadece kendi kendilerine ac› çektiren, halklar›n› da kendileri ile bir-

likte pasiflik ve dolay›s›yla fakirli¤e sürükleyen, hatta karfl›laflt›¤› so-

runlar karfl›s›nda tek çareyi kendini yakmakta bulan zavall› insanlar

üretmektedir. fieytan›n insana karfl› oynad›¤› büyük oyunlardan biri-

dir bu.
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(Sa¤da) Resimde Saygon yönetiminin baz› uygulamala-
r›na tepki olarak kendini yakan bir Budist rahip görül-

mektedir. Yaln›zca bu örnek bile Budizmin insanlar› na-
s›l karanl›k bir ruh haline, ac› dolu bir hayata, sapk›n bir

inanca yöneltti¤ini görmek için yeterlidir.
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Budizm Pagan Bir  Dind i r

Budizm pagan bir dindir, yani putperesttir. Bugün Budizmin

farkl› ekollere ayr›ld›¤› ve Buda'ya tap›nman›n sadece baz› ekollere

has oldu¤u söylenir. Ancak, Buda'n›n flaflmaz bir yol gösterici olarak

kabul edilmesi bile -ki bu tüm Budist ekollere hakim bir yan›lg›d›r-

bu dinin Buda'y› putlaflt›rd›¤›n› göstermektedir. 

Tarihi kaynaklara göre Buda'n›n ölümünden bir süre sonra Bu-

dist rahipler taraf›ndan "Buda'y› kutsallaflt›rma" giriflimleri bafllat›ld›.

Her yere onun heykelleri yap›ld› ve Nirvana'n›n onun vücudunda fle-

killendi¤i yönünde çarp›k bir inanç güç kazand›. Budist rahiplerin Bu-

da'ya yönelik afl›r› sayg› anlay›fllar›, bir süre sonra Buda'ya tap›nma

halini ald›. Budizmin güçlü oldu¤u ülkelerin dört bir yan› Buda'n›n

dev boyutlardaki heykelleriyle donat›ld›. Günümüzde de Asya'dan

Amerika'ya pek çok ülkede Buda heykelleriyle, üzerinde Buda'n›n

gözlerinin resmedildi¤i tap›naklara rastlamak mümkündür. Daha ön-

ce de belirtildi¤i gibi bu gözlerle

insanlara, Buda'n›n her yeri
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gördü¤ü ve insan› sürekli izledi¤i me-

saj› verilmekte, insanlar›n hayatlar›-

n›n her dakikas›n› Buda'y› düflünerek

geçirmeleri fikri afl›lanmaktad›r. Bin-

lerce y›l önce ölmüfl olan bir insan›n

hala kendisine inananlar› gördü¤ünü,

korudu¤unu, yakar›fllar›n› iflitti¤ini

düflünmenin ne denli dayanaks›z bir

inanç oldu¤u ise ortadad›r. Budistle-

rin kavramaktan aciz olduklar› as›l

gerçek ise tüm insanlar gibi Buda'y›

da yaratan›n alemlerin Rabbi olan

Allah oldu¤udur. Allah gizlinin gizli-

sini bilen, herfleyi sar›p kuflatand›r.

Adnan Oktar
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(Üstte) Baz› tap›naklar›n üstüne resmedilmifl gözler, Buda'n›n sözde herfleyi gören gözle-
rini temsil etmektedir. Budizmin yayg›n olarak kabul edildi¤i ülkelerde bu gibi tap›naklar-
a, Buda heykellerine ve gözlerine çok s›k rastlan›r. Bu uygulama Budizmin Buda'y› nas›l
bir put haline getirdi¤ini tüm aç›kl›¤›yla gözler önüne sermektedir. (Yanda) Tibet'teki en
ünlü Budist tap›naklar›ndan biri, Samye Manast›r›'d›r. Budist halk, dua silindirlerini çevi-
rerek ibadet ederken, Budist rahipler için kimi zaman gün boyu süren dua törenleri olur.
Ancak Budistlerin göz ard› ettikleri gerçek Buda'n›n asla onlar› duyamayaca¤›, dualar›na
cevap veremeyece¤idir. Buda da kainattaki gelmifl geçmifl tüm insanlar gibi Allah'›n var
etti¤i aciz bir kuldur. ‹nsanlar›n dualar›na icabet edebilecek olan yaln›zca Allah't›r:
Hak olan ça¤r› (dua, ibadet) yaln›zca O'na (olan)d›r. Onlar›n Allah'tan baflka ça¤›rd›klar›
ise, onlara hiçbir fleyle cevab veremezler. (Onlar›n durumu) yaln›zca, a¤z›na gelsin diye,
iki avucunu suya uzatan(›n bofluna beklemesi) gibidir. Oysa ona gelmez. ‹nkar edenlerin
duas›, sap›kl›k içinde olmaktan baflkas› de¤ildir. (Rad Suresi, 14)
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Budizm v e  Karma ‹nanc ›

Karma ö¤retisi, yap›lan her türlü eylemin tepkilerinin er ya da

geç yapan kifliye geri dönece¤ini ve bunun sözde "bir sonraki yafla-

m›n›" etkileyece¤ini varsayar. Bu bat›l inan›fla göre insan dünyaya sü-

rekli yeniden gelmektedir ve bir sonraki yaflam›nda bir önceki yafla-

m›nda yapt›klar›n›n sonucunu alacakt›r. Allah'›n varl›¤›n› inkar eden

Budizm'e göre de herfleyi idare eden yegane kuvvet karmad›r. 

Sanskritçe bir kelime olan karma, "hareket, fiil" anlam›na gel-

mektedir ve bir "sebep-sonuç kanunu" olarak gösterilmektedir. Kar-

ma inanc›n› savunanlara göre, bir insan geçmiflte ne yapm›flsa, gele-

cekte onu görecektir. Geçmifl insan›n bir önceki hayat›, gelecek ise

ölümden sonra bafllayaca¤› iddia edilen yeni hayat›d›r. Buna göre bu-

gün fakir olan bir insan›n bir önceki hayat›nda kötülükler yapt›¤›na

ve bunun karfl›l›¤›n› bu hayat›nda fakirlikle ald›¤›na inan›l›r. Bu bat›l

inan›fl kötü bir insan›n bir sonraki yaflam›nda bitki ya da hayvan ola-

bilece¤i gibi iddialara dahi yer vermektedir.

Karma inanc›n›n zararl› sonuçlar›ndan biri, insanlar›n acizlik, fa-

kirlik ve zay›fl›klar›n›, onlar›n ahlaki kötülüklerinden kaynaklanan

bir ceza gibi göstermesidir. Karma inanc›na göre e¤er bir insan fakir

veya sakat ise, bunun nedeni önceki yaflam›nda yapt›¤› kötülüklerdir

ve dolay›s›yla böyle olmay› hak etmifltir. Bu bat›l inanç, Hindistan'da

as›rlar boyunca "kast sistemi" olarak bilinen son derece adaletsiz bir

toplum yap›s›n›n egemen olmas›n›n da en önemli nedenidir. (Budiz-

min gerçekte Hinduizmden do¤du¤u, Karman›n da Hinduizm'den

geldi¤i unutulmamal›d›r.) Karma inanc› yüzünden fakir, hasta, sakat

insanlar hor görülmüfl ve kast sistemi içinde ezilmifllerdir. Sistemin

tepesinde olan zenginler ve yönetici s›n›f ise, bu imtiyazlar›n› do¤al

bir hak olarak görmüfllerdir. 

Oysa ‹slam'da insanlar›n zay›fl›klar› bir suç de¤il, Allah'›n verdi-

¤i bir imtihan olarak kabul edilir ve dahas› di¤er insanlar›n ihtiyaç
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içindeki bu kimselere yard›m etmeleri çok önemli bir görev olarak

emredilir. Bu nedenledir ki ‹slam -ve ‹slam ile ayn› ‹lahi kaynaktan

gelen ancak daha sonradan tahrif edilen H›ristiyanl›k ve Yahudilik-

çok güçlü bir sosyal adalet kavram›na sahiptir. Budizm ve Hinduizm

gibi Karma inançlar› ise, tam aksine sosyal adaletin karfl›s›nda büyük

bir engeldir. 

Karma'n›n temeli reenkarnasyon inanc›d›r. Yani insanla-

r›n ayn› ruh ile sürekli olarak farkl› bedenlerle dünyaya yeni-

den geldi¤i düflüncesidir. Karma bu inanca bir de "her haya-

Adnan Oktar
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Karma inanc›na göre fakirler, sakatlar ve hastalar bir önceki yaflam-
lar›nda yapt›klar› kötülükler nedeniyle böyle bir yaflam sürmektedirler.
Dolay›s›yla bu yaflam› haketmifllerdir. Karma inanc›n›n yayg›n oldu¤u
toplumlardaki adaletsiz sistem de bu çarp›k anlay›fl›n bir ürünüdür. 
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t›n bir sonrakini etkiledi¤i" varsay›m›n› eklemifltir. Ancak bu inanç,

tek bir soru ile y›k›lmaya mahkumdur: ‹ddia edilen bu karma süreci

nas›l iflleyecektir? Budizm Allah'›n varl›¤›n› kabul etmez. Peki o za-

man kim insanlar› bir önceki hayatlar›na göre yarg›lay›p, buna göre

yeni bir bedenle dünyaya gönderecektir? Bu soru cevaps›zd›r. Bu-

distler bunun bir tabiat kanunu gibi "kendili¤inden" iflledi¤ine ina-

n›rlar. Oysa tabiat kanunlar›n› yaratan da Allah't›r. ‹nsanlar›n yaflam-

lar› boyunca yapt›klar› iflleri gözlemleyecek, bunlar›n hesab›n› tuta-

cak, sonra onlar› ölümlerinin ard›ndan bu hesaba göre yarg›layacak,

bu yarg›ya göre onlara yeni bir yaflam biçimi belirleyecek, onlar› bu

yeni yaflam biçimi uyar›nca yeniden yaratacak ve bu senaryoyu dün-

ya üzerindeki milyarlarca insan (ve hayvan) üzerinde kusursuzca

yürütebilecek bir "do¤a kanunu" yoktur. Ortada böyle bir do¤a kanu-

nu olmad›¤›na göre, böyle bir süreç de elbette var olamaz. 

Reenkarnasyon inanc›n›n hiçbir ak›lc› dayana¤› olmamas›na

ra¤men dünyan›n dört bir yan›nda bu kadar taraftar› bulunmas›n›n

ana nedeni ise dine inanmayan, ahiretin varl›¤›n› inkar eden ve

ölümden korkan insanlar›n, reenkarnasyonu, bu korkular›n› yenmek

için bir ç›k›fl yolu olarak görmeleridir. Çünkü reenkarnasyon inanc›-

n›n temelinde de -Karmada oldu¤u gibi- ölümden korkmamak ge-

rekti¤i ve insan›n yeniden do¤ufllarla arzular›na ulaflabilece¤i yönün-

de gerçek d›fl› bir avuntu yatmaktad›r. 

Reenkarnasyon bir do¤a kanunu gibi kendili¤inden gerçeklefle-

meyece¤ine göre, bunun ancak do¤aüstü bir yarat›l›flla sa¤lanabilece-

¤i aç›kt›r. Ancak Kuran'a bakt›¤›m›zda reenkarnasyonun bir hurafe

oldu¤unu görürüz; Allah'›n insanlara yol gösterici olarak indirdi¤i

Kitap, reenkarnasyonu aç›kça yalanlamaktad›r. 
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Allah, hepsini diriltece¤i gün, onlara neler yapt›klar›n› haber verecektir. Allah, onla-
r› (yapt›klar›yla bir bir) saym›flt›r; onlar ise onu unutmufllard›r.

Allah, herfleye flahid oland›r. 
(Mücadele Suresi, 6)
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‹slam 'a  Göre  Reenka rna syon

Bir Müslüman›n her konuda oldu¤u gibi Karma felsefesine ba-

k›fl aç›s› da Allah'›n Kuran'da tarif etti¤i flekilde olmal›d›r. Kuran'da

ölümün ve diriliflin bir kez oldu¤u bildirilmektedir. Her insan dün-

yada sadece tek bir hayat yaflar, bu hayat›ndan sonra ölür. Rabbimiz

"...Elbette sizin kendisinden kaçt›¤›n›z ölüm, flüphesiz sizinle kar-

fl›lafl›p buluflacakt›r. Sonra gayb› da müflahede edilebileni de bilen

Allah'a döndürüleceksiniz; O da size yapt›klar›n›z› haber verecek-

tir." (Cuma Suresi, 8) fleklinde buyurmaktad›r. ‹nsan ölümünden son-

ra tekrar diriltilerek, dünyada tüm yap›p ettiklerine göre sonsuza ka-

dar cennette veya cehennemde kalmay› hak eder. Yani insan›n bir

dünya hayat›, bir de sonsuza kadar yaflayaca¤› ahiret hayat› vard›r.

‹nsanlar›n öldükten sonra dünya hayat›na geri dönemeyeceklerini

Allah Kuran'da çok aç›k olarak bildirmektedir:

Y›k›ma u¤ratt›¤›m›z bir ülkeye (tekrar dünya hayat›) imkans›z

(haram)d›r; hiç flüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeye-

cekler. (Enbiya Suresi, 95)
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Sonunda, onlardan birine ölüm geldi¤i zaman, der ki: "Rabbim,

beni geri çevirin. Ki, geride b›rakt›¤›m (dünya)da salih amellerde

bulunay›m." Asla, gerçekten bu, yaln›zca bir sözdür, bunu da ken-

disi söylemektedir. Onlar›n önlerinde, diriltilip kald›r›lacaklar›

güne kadar bir engel (berzah) vard›r. (Mü'minun Suresi, 99-100)

Yukar›daki ayetlerde de görüldü¤ü gibi, insanlar›n bir bölümü

ölüm ile karfl›lafl›nca, tekrar dirilme ümidi içinde olacaklard›r. Ancak,

kendilerine bunun kesinlikle mümkün olmad›¤› o an aç›klanacakt›r.

Allah bir baflka ayetinde insanlar›n ölümü ve diriltilmesi ile ilgili

flunlar› bildirir:

Nas›l oluyor da Allah'› inkar ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O

diriltti; sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na

döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi, 28)

Adnan Oktar
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Allah insan›n bafllang›çta ölü oldu¤unu bildirir. Yani insan›n ya-

rat›l›fl›n›n temeli toprak, su, çamur gibi cans›z maddelerdir. Daha

sonra Allah bu cans›z y›¤›na "bir düzen içinde biçim verip" (‹nfitar

Suresi, 7) onu diriltir. Bu diriliflten belli bir süre sonra insan, yaflam›

sona erince tekrar öldürülür ve topra¤a geri döner, çürüyüp-ufalan›p

toz haline gelir. Bu da insan›n ikinci defa ölü haline geçiflidir. Geriye

ise son kez diriltilmesi kalm›flt›r. Bu da ahiretteki dirilmesidir. Her in-

san ahirette diriltilecek ve bir daha geri dönüflün mümkün olmad›¤›-

n› anlayarak, dünyada yapt›¤› herfleyin hesab›n› verecektir. Allah

ayetlerde insan›n dünyaya geldikten sonra tek bir ölümden baflka

ölüm tatmayaca¤›n› flöyle bildirir:

Orda, ilk ölümün d›fl›nda baflka ölüm tatmazlar. Ve (Allah da) on-

lar› cehennem azab›ndan korumufltur. Senin Rabbinden, bir fazl

ve (lütuf) olarak. ‹flte büyük 'mutluluk ve kurtulufl' budur. (Du-

han Suresi, 56-57)

Yukar›daki ayetler, ölümün sadece bir kez oldu¤unun görülme-

si aç›s›ndan son derece aç›k ve kesindir. Baz› insanlar her ne kadar

ölüm ve ahiret korkular›n› yenmek ve kendilerini teselli etmek için

Karma ya da reenkarnasyon gibi bat›l inançlar› kabul etmek isteseler

de, gerçek olan, öldükten sonra bir daha dünyaya gelmeyecekleridir.

Her insan sadece bir kez ölecektir ve bu ölümünden sonra, Allah'›n

takdir etti¤i flekilde sonsuza kadar yaflayaca¤› ahiret hayat› bafllaya-
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cakt›r. Allah her insan› dünyada yapt›¤› iyilik veya kötülüklere göre,

cennetle ödüllendirecek veya cehennemle cezaland›racakt›r. Allah,

sonsuz adalet sahibi, sonsuz merhametli ve flefkatli oland›r, herkese

yapt›¤›n›n karfl›l›¤›n› eksiksiz olarak verendir. Ölümden veya cehen-

neme gitme ihtimalinden korkarak, bat›l inançlarda teselli aramak

ise, hiç flüphesiz insana çok daha büyük bir y›k›m getirir. Ak›l ve vic-

dan sahibi bir insan, bu yönde bir korkusu varsa, cehennem azab›n-

dan kurtulup cenneti umabilmek için samimi bir kalple Allah'a yö-

nelmeli ve insanlar için hidayet rehberi olan Kuran'a uymal›d›r.

‹nsan hiç unutmamal›d›r ki, ne genç, ne yafll›, ne güzel, ne de

zengin olmalar› bugüne kadar yaflayan hiçbir insan› ölümden koru-

yamam›flt›r. Bu nedenle hiçbir insan ölüm gerçe¤ini göz ard› etmeme-

lidir. Çünkü o göz ard› etse de etmese de bu kaç›n›lmaz gerçek mut-

laka yaflanacakt›r.

Adnan Oktar
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O, ölüm sarhofllu¤u, bir gerçek olarak gelip de, (insana) "‹flte bu,

senin yan çizip-kaçmakta oldu¤un fleydir" (denildi¤i zaman da).

(Kaf Suresi, 19)

Siz bu sat›rlar› okurken de ölümün yak›nl›¤›n› akl›n›zdan geçiri-

yor olabilirsiniz. Ancak belki de elinizdeki kitab› bitiremeden ölüm

sizi bulacakt›r. Belki de ölüm size di¤er insanlardan çok daha yak›n-

d›r. Bunun için mutlaka bir sebep olmas›, bir hastal›k, kaza ya da yafl-

l›l›kla karfl›laflman›z da gerekmeyecektir. Çünkü Allah ölüm vakti ge-

len kifliye ölüm meleklerini gönderecek ve bu kiflinin can›n› alacakt›r.

O halde insan bu büyük gerçe¤i asla akl›ndan ç›karmamal›, ölüme

haz›rl›k yapmay› asla ertelememelidir. Münafikun Suresi'ndeki "…

Allah, kendi eceli gelmifl bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertele-

mez…" (Münafikun Suresi, 11) hükmüyle Allah Kuran'da ölümün er-

telenmeyece¤ini ve ölüm ile karfl›laflan birinin piflmanl›¤›n› bize bil-

dirmifltir: 

Sizden birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni yak›n bir süreye

(ecele) kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salih-

lerden olsam" demezden önce, size r›z›k olarak verdiklerimizden

infak edin. Oysa Allah, kendi eceli gelmifl bulunan hiçbir kimse-

yi kesinlikle ertelemez. Allah, yapt›klar›n›zdan haberdard›r.

(Münafikun Suresi, 10-11)

Budizm ' i n  Sapk ›n  Ah i r e t  ‹nanc ›

Karma inanc›n›n bir sonucu olarak Budizm'de ahiret, cennet ve

cehennem inanc› da yer almamaktad›r. Bu, Allah'›n Kuran'da bildir-

dikleri ile çeliflen, bat›l ve sapk›n bir inançt›r. Bu inanca göre daha ön-

ce de belirtti¤imiz gibi, bir insan her ölümünden sonra tekrar dünya-

ya gelir ve bu dönüflüm sürekli devam eder. Budizm'de ahiret inan-

c›n›n olmad›¤›n› Sanskrit ve Karfl›laflt›rmal› Filoloji Profesörü E.

Washburn Hopkins, The Religions of India (Hindistan Dinleri) isimli

kitab›nda flöyle aç›klamaktad›r:
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Buda'n›n kurmufl oldu¤u sistemin mant›¤›, onu, bu dünyada mut-

lu olmam›fl kimselerin mutlu olabilece¤i baflka bir alemin varl›¤›n›

kesin inkara götürmüfltür. O, sadece öteki dünyay› inkar eden gö-

rüflünde ›srar etmekle kalmam›fl, bunun ötesinde ö¤rencilerini ve

araflt›rmac›lar›n›, kiflinin ölümden sonraki kaderini araflt›rmaktan

ve bu konuda soru sormaktan al›koymak için her yolu denemifltir.

Buda, Nirvana'ya ulaflman›n varl›¤›n yok olufluna yol açt›¤›na inan-

m›fl ve hiçbir zaman ölümsüz bir varl›k fikrini benimsememifltir.

Onun ›srarla üzerinde durdu¤u husus, herkesin karma ve yeniden

do¤ufl doktrinlerini tam anlam›yla kabul ederek, mümkün oldu¤u

kadar çabuk, içinde bulundu¤u s›k›nt›l› do¤um-ölüm çemberinden

bir an önce kurtulmaya gayret göstermesidir.4

Baz› Budist kaynaklarda ise ölüm sonras› hayatla ilgili olarak flu

bilgilerin verildi¤i görülmektedir: 

Yeniden do¤um, ister cennette ister cehennemin muhtelif katman-

lar›ndan birinde gerçekleflmifl olsun, söz konusu bu mekanlardaki

varolufllar aynen yeryüzündekiler gibi geçicidir, ebedi de¤ildir. Fer-

din bu mekanlardaki kal›fl süresi, Hinduizm'de oldu¤u gibi, onun

yeryüzünde iken yapt›¤› iyilik ve kötülü¤ün miktar›na ba¤l›d›r. Be-

lirlenen sürenin tamamlanmas›ndan sonra yeniden yeryüzüne dö-

nülecektir. Cennet ve cehennem ferdin yeryüzündeki fiillerinin kar-

fl›l›¤›n› gördü¤ü geçici varolufl katmanlar›ndan baflka bir fley de¤il-

dir.5

Görüldü¤ü gibi, Budist ö¤retilere göre insanlar›n yapt›klar›n›n

karfl›l›¤›n› buldu¤u bir tür cennet ve cehennem inanc› vard›r. Ancak,

hak bir dine ait olmad›¤› için bu inançta birçok çeliflki ve mant›ks›z-

l›k bulunmaktad›r. Herfleyden önce, Allah'›n Kuran'da bildirdi¤inin

aksine, Budizm'de cennet ve cehennem sonsuz de¤il, geçicidir. 

Bu inan›fl›n en mant›ks›z yönlerinden biri ise, dünya üzerindeki

mevcut tüm sistemlerin daha önce de belirtti¤imiz gibi kendili¤inden
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iflledi¤ine inan›lmas›d›r. Budizme göre kainat›n ve insanlar›n varoluflu

gibi, ölüm ve yeniden do¤um döngüsü de bafl›bofltur. Bu inançta dün-

ya hayat›n›, cennet ve cehennemi yaratan, insanlara yapt›klar›n›n kar-

fl›l›¤›n› veren bir Yarat›c›n›n varl›¤› kabul edilmez. Oysa bu, son derece

mant›ks›z ve kabul edilmesi imkans›z bir iddiad›r. Cennet ve cehennem

gibi mükafat ve ceza verilecek mekanlar›n varl›¤›n› kabul etmek, ancak

bu mekanlar›n nas›l varedildi¤ini, cezay› ve mükafat› kimin verece¤ini,

adaletin nas›l sa¤lanaca¤›n› aç›klamamak çok büyük bir mant›k bozuk-

lu¤udur.. Dahas› Karma felsefesinde bunlar iddia edilirken, cennet ve

cehennemin bir Yarat›c› olmadan nas›l olufltu¤una getirilebilen hiçbir

aç›klama bulunmamaktad›r. Sadece nesilden nesile aktar›lan ve hiçbir

zaman da ak›lc› bir biçimde anlat›lmayan ve sorgulanma-

yan bir bat›l inan›flt›r bu. Zaten Budizm'in kaina-

t›n varolufluna, evrenin iflleyifline, canl›lar-

daki kusursuz yarat›l›fl›n kökenine dair

hiçbir ak›lc› aç›klamas› yoktur. Bu nedenle

de Budizm hiçbir bir akli dayana¤› bulun-

mayan, sadece efsanevi hikayelerle ayakta

tutulmaya çal›fl›lan bir mistik ak›m olmaktan

öteye gidememektedir. 
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Ahi r e t t e  ‹nsan l a r ›  Bek l ey en  Gerç ek

Dünya hayat›na ve ahiret inanc›na dair gerçekleri ö¤renebilece-

¤imiz yegane kaynak alemlere bir ö¤üt olarak indirilen Kuran ve

Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetidir.

Allah Kuran'da dünya hayat›n›n tüm insanlar için geçici bir de-

neme, ahiretin ise sonsuz yurt oldu¤unu bildirir. Her insan yaklafl›k

60 y›ll›k dünya hayat› boyunca tüm yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› cennette

veya cehennemde alacakt›r. Bu gerçe¤i Allah Kuran'da flöyle haber

verir:

Dünya hayat› yaln›zca bir oyun ve bir oyalanmadan baflkas› de-

¤ildir. Korkup-sak›nmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten

daha hay›rl›d›r. Yine de ak›l erdirmeyecek misiniz? (Enam Sure-

si, 32)

Allah'a teslim olan, O'nun indirdi¤i hidayet rehberine ve Pey-

gamberimiz (sav)'in sünnetine uyan bir insan k›yamet gününe, ahi-

rette tüm yap›p ettiklerinin hesab›n› verece¤ine, dünya hayat›nda

yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› sonsuza kadar cennette ya da cehennemde

alaca¤›na gönülden iman eder. Çünkü gerçek budur. Allah bunu in-

sanlara indirdi¤i kitaplar ve gönderdi¤i peygamberler ile bildirmifl-

tir. Budizm ise tek bir insan›n kendi kendine oluflturdu¤u bir felsefe

ve onun üzerine bina edilen yine insan yap›m› ö¤retilerden oluflur.

Allah'tan geleni, insana ait bir felsefeyle de¤ifltirmek, kuflkusuz bü-

yük bir yan›lg›d›r. Kulaktan dolma bilgilerle, bir özenti nedeniyle,

hayran olduklar› pop y›ld›z›n›n veya sinema sanatç›s›n›n Budist me-

sajlar›ndan etkilenerek ya da bir moda gere¤i Budizmi yol edinenle-

rin, bu gerçe¤i düflünmeleri ve yan›lg›lar›ndan s›yr›lmalar› gerek-

mektedir. Çünkü Allah, ahireti yalanlayanlar›n durumlar›n› Ku-

ran'da flöyle bildirir:

Ayetlerimizi ve ahirete kavuflmay› yalanlayanlar, onlar›n amelle-

ri bofla ç›km›flt›r. Onlar yapt›klar›ndan baflkas›yla m› cezaland›r›-

lacaklard›? (Araf Suresi, 147)

Adnan Oktar
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...‹nkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuflmay› yalanlayanlar ise;

art›k onlar da azab için haz›r bulundurulurlar. (Rum Suresi, 16)

Yukar›daki ayetlerde haber verilen bu azap, ölüm an›yla birlikte

bafllayacakt›r. Dünya hayatlar› boyunca ne kadar büyük bir yan›lg›

içinde olduklar›n› anlayan insanlar telafisi olmayan bir piflmanl›k ya-

flayarak flöyle diyeceklerdir:

Ateflin üstünde durdurulduklar›nda onlar› bir görsen; derler ki:

"Keflke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayet-

lerini yalanlamasayd›k ve mü'minlerden olsayd›k." (Enam Sure-

si, 27)

Suçlu-günahkarlar›, Rableri huzurunda bafllar› öne e¤ilmifl ola-

rak: "Rabbimiz, gördük ve iflittik; flimdi bizi (bir kere daha dün-

yaya) geri çevir, salih bir amelde bulunal›m, art›k biz gerçekten

kesin bilgiyle inananlar›z" (diye yalvaracaklar› zaman›) bir gör-

sen. (Secde Suresi, 12)

Ancak onlar ne kadar yalvar›p yakarsalar, ba¤›fllanma dileseler

de art›k dönüflü olmayan ve azapla dolu bir hayata bafllam›fl olacak-

lard›r. Onlar›n tevbeleri kabul edilmeyecek, dünyaya dönme istekle-

ri ise asla yerine getirilmeyecektir. Dünyada defalarca uyar›ld›klar›

halde iman etmeyen inkarc›lar, Allah'a flirk koflanlar, tafltan, tahtadan

heykellerin önünde secde edenler, sadece insanlara gösterifl yapmak

ya da ilgi çekmek için bofl felsefelerin peflinde gidenler ve Allah'tan

gere¤i gibi korkup sak›nmayanlar ölüm melekleri ile karfl›laflt›klar›

andan itibaren sürekli bir afla¤›lanma içine gireceklerdir. Canlar›n›n

s›rtlar›na ve bö¤ürlerine vurularak al›nmas›, perçemlerinden tutulup

yerde sürüklenmeleri, cehennemin içine at›lmalar› ahiret hayat›nda-

ki afla¤›lanman›n bir bafllang›c› olacakt›r. Allah onlar›n konuflmalar›-

na izin vermeyecek, seslerinin bir h›r›lt›dan öteye ç›kmas› mümkün

olmayacakt›r. (Taha Suresi, 108)
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Cehennem, Allah'a karfl› büyüklenen, ahirete, yeniden dirilifle

inanmayan ve Rabbimizin gönderdi¤i uyar›c›lara itaat etmeyen, gü-

zel ahlaktan uzak bir hayat süren tüm inkarc›lar›n son bulacaklar› yer

olacakt›r. Cehennem ehli "Elleri boyunlar›na ba¤l› olarak..." (Furkan

Suresi, 13) ateflin s›k›fl›k yerine at›lacak, dumanl› bir gölge içinde ko-

naklayacaklard›r. Ateflin u¤ultulu homurtusunu sürekli iflitecekler,

kemikleri çat›rdatan inlemeler ile muhatap olacaklard›r. Özellikle

azab›n sürekli olmas› ve cehennem ehlinin tüm yakar›fllar›na ra¤-

men, onlardan kesinlikle hafifletilmeyecek olmas› tarifsiz bir s›k›nt›

vesilesi olacakt›r. Çünkü Allah cehennem azab›n› "Kap›lar› kilitlen-

mifl bir atefl..." (Beled Suresi, 20) olarak bildirmektedir.

Cehennemdekiler fiziksel olarak da korkunç bir görüntüye bü-

rüneceklerdir. Yüzleri kapkara, korkudan ve dehfletten dolay› zillet

içinde olacakt›r. Hücreleri kavururcas›na güçlü olan ateflte derileri

yanacak ve Allah'›n "...Derileri yan›p döküldükçe, azab› tadmalar›

için onlar› baflka derilerle de¤ifltirece¤iz..." (Nisa Suresi, 56) ayetin-

de bildirdi¤i gibi derileri tekrar tekrar yenilenecektir. Demir kamç›-

larla kamç›lan›p "...uzunlu¤u yetmifl arfl›n olan bir zincire..." (Hak-

ka Suresi, 32) vurulacaklard›r. Al›nlar›, bö¤ürleri ve s›rtlar› k›zg›n

ateflte da¤lanacak, bafllar›ndan afla¤› kaynar sular dökülecektir. Elbi-

seleri ve yataklar› ateflten ve katrandan olacak, demir halkalarla ba¤-

lanacaklard›r.

Cehennem ehline sunulacak olan yiyeceklerin ve içeceklerin

korkunçlu¤u da ayetlerde aç›klanm›flt›r. Allah "‹rin ve kan kar›fl›-

m›ndan baflka bir yemek yoktur." (Hakka Suresi, 36) ayetinde dün-

yada insanlar›n çok az›n› dahi görmeye veya kokusunu duymaya da-

yanamad›klar› kan ve irinin (iltihapl› yaradan akan s›v›n›n) cehen-

nem ehlinin sürekli yiyece¤i olaca¤›n› haber vermektedir. Dünya ha-

yat›nda Allah'› unutup, kendi tutkular›n›n ard›ndan gitmelerinin bir

karfl›l›¤› olarak girdikleri cehennemde irinli, kaynar sudan içirilecek,

Adnan Oktar

105



Harun Yahya

parçalanan bo¤azlar›ndan hiçbir fley geçmeyece¤i

için yutkunmaya çabalayacak, ama yutkunamaya-

caklard›r. Allah günahkar cehennem ehline yediri-

lecek di¤er yiyeceklerin de zehirli olan dar› dikeni

ve zakkum a¤ac› oldu¤unu ayetlerde flöyle bildir-

mifltir:

Do¤rusu, o zakkum a¤ac›; günahkar olan›n ye-

me¤idir. Pota gibi; kar›nlarda kaynar-durur; kay-

nar-suyun kaynamas› gibi. (Duhan Suresi, 43-46)

Allah'a inanan ve O'na gönülden kulluk eden

insanlar ise böyle bir duruma düflmeyecek, kolay

bir hesap ile sorguya çekilip, korkuya, hüzne ve

piflmanl›¤a kap›lmadan cennete sevk edilecekler-

dir. O gün müminlerin yüzlerinin ›fl›l ›fl›l parlaya-

ca¤›n› Allah ayetlerde haber vermifltir. Onlar dün-

ya hayatlar› boyunca bat›l felsefelerin pefline tak›l-

madan Allah'› hak Kitab›'nda bildirdi¤i flekilde ra-

z› etmeye yönelik yaflamalar›n›n, Allah'tan kor-

kup, O'nun azab›ndan sak›nmalar›n›n karfl›l›¤›n›

sonsuza dek cennette alacaklard›r. Allah Kuran'da

bu durumu flöyle haber vermifltir:

‹nkar edenler, cehenneme bölük bölük sevk

edildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, ka-

p›lar› aç›ld› ve onlara (cehennemin) bekçileri

dedi ki: "Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve

bugünle karfl›laflaca¤›n›z› (söyleyip) sizi uya-

ran elçiler gelmedi mi?" Onlar: "Evet." dediler.

Ancak azab kelimesi kafirlerin üzerine hak ol-

du. Dediler ki: "‹çinde ebedi kal›c›lar olarak

cehennemin kap›lar›ndan (içeri) girin. Büyük-

lü¤e kap›lanlar›n konaklama yeri ne kötüdür."
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Rablerinden korkup-sak›nanlar da, cennete bölük bölük sevk

edildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kap›lar› aç›ld› ve on-

lara (cennetin) bekçileri dedi ki: "Selam üzerinizde olsun, hofl ve

temiz geldiniz. Ebedi kal›c›lar olarak ona girin." (Zümer Suresi,

71-73)

Öyleyse tüm insanlar›n Allah'›n "Gerçek flu ki, k›yamet saati

yaklaflarak gelmektedir..." (Hac Suresi, 7) fleklindeki haberini sürek-

li düflünmeleri, sorgulama günü yaklafl›rken yap›lan hat›rlatmalar›

mutlaka dikkate almalar› gerekmektedir. Çünkü o gün iyilikte bulu-

nanlar, yapt›klar› iyiliklerin karfl›l›¤›n› eksiksiz olarak bulurlarken;

kötülükte bulunanlar ise yapt›klar› kötülükler ile aralar›nda uzak bir

mesafe olmas›n› isteyeceklerdir. ‹nsanlar yapayaln›z ve tek bafllar›na

Allah'›n huzuruna ç›kacak ve en ufak bir haks›zl›¤a u¤rat›lmadan

aralar›nda adaletle hüküm verilecektir:

‹nsanlar› sorgulama (zaman›) yaklaflt›, kendileri ise gaflet içinde

yüz çeviriyorlar. Rablerinden kendilerine yeni bir hat›rlatma gel-

meyiversin, bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar. (En-

biya Suresi, 1-2)

Budizm ve benzeri insan yap›m› felsefeler ise, insanlar› en bü-

yük gerçek olan Allah'›n varl›¤›ndan ve O'na kulluk görevinden

uzaklaflt›ran birer yan›lg›d›r. Budizm yapay ve gerçekte birçok yön-

den insan f›trat›na da son derece ayk›r› olan bir ahlak anlay›fl› ile, in-

sanlar›n dinsizli¤in getirdi¤i vicdan azab›ndan k›smen de olsa s›yr›l-

malar›n› sa¤lamakta ve böylece sahte bir "maneviyat" kayna¤› olarak

ifllev görmektedir. Budizm'e inananlar, kendilerine ac› çektirerek, be-

densel ihtiyaçlar›n› yan›ts›z b›rakarak, manevi bir baflar› elde ettikle-

ri zann›na kap›lmakta ve böylece avunmaktad›rlar. Bir türlü fark ede-

medikleri gerçek fludur: ‹nsan›n bilmesi gereken en temel hakikat,

Allah'›n kulu oldu¤udur. Yap›lan herhangi bir ifl, ancak Allah'›n r›za-

s› gözetilerek, O'na kulluk etme bilinciyle yap›ld›¤›nda de¤er tafl›r.
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‹nsan›n nefsinin istek ve arzular›n› dizginlemesi de, Allah r›zas› için

(ve Allah'›n diledi¤i ölçüde) yap›ld›¤›nda de¤er tafl›yan bir çabad›r.

Allah, Kendi r›zas› gözetilmeden sürdürülen bu gibi çabalar›n sahip-

leri için "Çal›flm›fl, bofluna yorulmufltur" (Gafliye Suresi, 3) buyur-

maktad›r. 

Budizm ' e  Göre  Dünya Haya t ›

Daha önce de belirtti¤imiz gibi Karma inanc›nda insanlar, birbi-

rini takip eden yeni yaflamlardan oluflan hayat çemberinin hiç bitme-

di¤ine ve her ölümden sonra mutlaka tekrar dirileceklerine inand›k-

lar› için, önlerinde say›s›z imkan oldu¤unu sanmaktad›rlar. Dolay›-

s›yla bir insan herhangi bir kötülük yapmaya kalkt›¤›nda, "bir sonra-

ki hayat›mda daha kötü bir hayatla yaflasam bile, bunu sonraki haya-

t›mda telafi edebilirim" diye düflünebilmektedir. Böyle çürük temel-

ler üzerine kurulu bir anlay›fl›n insanlar› kötülüklerden al›koymas›

ise mümkün de¤ildir. Çünkü dünya hayat›na ba¤l›l›k insanlar›n bü-

yük bir bölümünün önemli bir zaaf›d›r. Reenkarnasyon gibi bat›l bir

fikre inanmalar›n›n en önemli sebebi de, bu ba¤l›l›klar› ve dünya ha-

yat›ndan hiçbir flekilde vazgeçememeleridir. ‹nsanlar›n davran›fllar›-

n› köklü bir flekilde düzelterek, güzel ahlak› yaflamalar› ise, ancak bu

dünya hayat›n›n gerçek anlam›n› kavramalar›yla mümkün olur. 

Dünya hayat›n›n gerçek yönünü bilen bir insan, kendisini ve

tüm evreni var eden, onu koruyan ve esirgeyen Rabbimize kulluk

için yarat›ld›¤›n›, her yapt›¤›ndan, her konuflmas›ndan ve düflünce-

sinden Allah'a karfl› sorumlu oldu¤unu ve ölümünden sonra O'na

hesap verece¤ini bilir. Dünya hayat›n›n yarat›l›fl sebebini Rabbimiz

Mülk Suresi'nde flöyle bildirir:

O, amel (davran›fl ve eylem) bak›m›ndan hanginizin daha iyi (ve

güzel) olaca¤›n› denemek için ölümü ve hayat› yaratt›. O, üstün

ve güçlü oland›r, çok ba¤›fllayand›r. (Mülk Suresi, 2)
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Ayette de görüldü¤ü gibi Allah insanlar› denemek için yaflam›

yaratm›fl ve onlar› dünyaya geçici olarak yerlefltirmifltir. Burada kar-

fl›m›za ç›kan olaylarla bizi s›namakta; iman edenlerle inkarc›lar›n or-

taya ç›kmas›, inananlar›n kötülüklerden ar›nmas› ve cennet ahlak›na

ulaflmas› için hayat› devam ettirmektedir. Yani dünya sadece Allah'›n

hoflnutlu¤unu kazanabilmemiz için bir s›nanma, bir e¤itim yeridir.

Allah insanlar› Kendisine kulluk etmeleri için yaratt›¤›n› ise flöyle bil-

dirmektedir:

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk

edin ki sak›nas›n›z. (Bakara Suresi, 21) 

Allah, insanlara korumalar› gereken s›n›rlar›, hoflnut olaca¤› ve

olmayaca¤› davran›fllar› aç›kça bildirmifltir. Buna göre insan, dünya-

da gösterdi¤i tav›rlarla ebedi hayat›nda ceza görecek veya mükafata

kavuflacakt›r. Bu durumda yaflad›¤›m›z her saniye, bizleri ya cennete

veya cehenneme yaklaflt›rmaktad›r. Allah bu gerçe¤i kullar›na pek

çok ayette hat›rlat›r ve o güne karfl› onlar› uyar›r:

Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yar›n için neyi takdim

etti¤ine baks›n. Allah'tan korkun. Hiç flüphesiz Allah, yapt›klar›-

n›zdan haberdard›r. (Haflr Suresi, 18)

Allah'›n azapland›rmas›ndan korku duyan müminler, yaln›zca

O'na kulluk eder, O'nun emirlerine kay›ts›z flarts›z uyar, kötülükler-

den sak›narak Rabbimizi hoflnut edecek davran›fllarda bulunurlar.

Bir insan›n gerçek anlamda üstün bir ahlaka sahip olmas›n›n, ç›kar-

lar› ile çat›flsa dahi güzel ahlaktan taviz vermemesinin tek yolu,

Allah'a karfl› güçlü bir sevgi ve ba¤l›l›¤› olmas›, O'ndan korkup sa-

k›nmas› ve O'na kullukta kararl› olmas›d›r. Aksi takdirde, her insan›n

kendine ait birtak›m güzel ahlak özellikleri olabilir; ancak bunlar ya

say›l›d›r, ya k›sa sürelidir veya baz› koflullara ba¤l›d›r. Budizm'de de

insanlara baz› güzel davran›fllar tavsiye edilmektedir. Ancak bunla-

r›n Allah kat›nda bir de¤eri olmayabilir. Kendisini yoktan var eden
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Allah'›n apaç›k varl›¤›n› göz ard› ederek, O'na karfl› nankör olan bir

insan›n, çevresindeki insanlara baz› iyilikler yapmas›n›n ne de¤eri

olabilir? ‹nsan›n yapt›¤› ifllerin de¤er tafl›yabilmesi için Allah'a

iman etmesi, yapt›¤› herfleyi O'nun r›zas› için yapmas›, O'nun kad-

rini gere¤i gibi takdir etmesi ve Allah'tan korkup sak›nmas› gerekir.

‹flte bu nedenle müminlerin güzel ahlaklar›, romantik e¤ilimlere da-

yanmaz. ‹badetleri Allah'›n ayetlerde de buyurdu¤u gibi sürekli ve

kesintisizdir:

Allah, hidayet bulanlara hidayeti art›r›r. Sürekli olan salih davra-

n›fllar, Rabbinin kat›nda sevap bak›m›ndan daha hay›rl›, var›la-

cak sonuç bak›m›ndan da daha hay›rl›d›r (Meryem Suresi, 76)

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat-kulluk da (din de) sü-

rekli olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan baflkas›ndan m›

korkup-sak›n›yorsunuz? (Nahl Suresi, 52)

Mal ve çocuklar, dünya hayat›n›n çekici-süsüdür; sürek-

li olan 'salih davran›fllar' ise, Rabbinin kat›nda sevap ba-

k›m›ndan daha hay›rl›d›r, umut etmek bak›m›ndan da da-

ha hay›rl›d›r. (Kehf Suresi, 46)
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‹nsanlar dünya hayat›n›n geçici ve aldat›c› süslerine tutkuyla

ba¤lanmaktan sak›nmal›d›r. Çünkü ahirette insanlar›n zenginlikleri,

güzellikleri ve dünya hayat›nda sahip olduklar› onlara fayda sa¤la-

mayacakt›r. Topra¤a konacak olan bedenleri çürüyecek, mallar› za-

manla yok olacakt›r. O insanlar da di¤er insanlar gibi sorguya çekil-

mek için Rabbimizin huzuruna ç›kacakt›r. Üstelik dünya hayat› çok

k›sad›r. fiu an 30 yafl›nda olan bir insana bu yafl›na kadar neler yafla-

d›¤›n› sorsan›z, "herfley çok h›zl› geçti" diyecektir. ‹flte bu insan orta-

lama olarak bunun gibi bir 30 y›l daha yaflayacakt›r. Ve sonra yaflam›

bitecektir.

Allah dünyada yaflanan bu sürenin k›sal›¤›na pek çok ayette

dikkat çekmifl, insanlar›n ahirette bunu aç›kça itiraf edeceklerini bil-

dirmifltir:

Gündüzün bir saatinden baflka sanki hiç ömür sürme-

mifller gibi onlar› biraraya toplayaca¤›m›z gün... (Yu-

nus Suresi, 45)

K›yamet-saatinin kopaca¤› gün, suçlu-günahkarlar, tek

bir saatin d›fl›nda (dünya hayat›) yaflamad›klar›na and içerler.
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‹flte onlar böyle çevriliyorlard›.

(Rum Suresi, 55)

Öyleyse insan›n k›sa dünya hayat›-

n›n geçici süslerine aldan›p, sonsuz ahiret

hayat›n› göz ard› etmesi çok büyük ak›l-

s›zl›k olacakt›r. Çünkü insan›n Allah'a he-

sap verece¤i gün kesin bir gerçektir. Allah

Yunus Suresi'nde flu flekilde buyurur:

Bizimle karfl›laflmay› ummayanlar,

dünya hayat›na raz› olanlar ve bu-

nunla tatmin olanlar ve Bizim ayet-

lerimizden habersiz olanlar; iflte

bunlar›n, kazand›klar› dolay›s›yla

bar›nma yerleri atefltir. (Yunus Sure-

si, 7-8)

Dünya hayat›na kanmayan, Allah'›n

r›zas›n› ve sonsuz ahiret hayat›n› tercih

edenlere ise Rabbimiz flu flekilde müjde

verir: 

Kim ahiret ekinini isterse Biz ona

kendi ekininde art›rmalar yapar›z.

Kim dünya ekinini isterse ona da on-

dan veririz; ancak onun ahirette bir

nasibi yoktur. (fiura Suresi, 20)

Allah dünyada da insanlara nimet-

lerini vermesine karfl›n, ayetlerinde sü-

rekli olarak ahiretin nimetlerini istemeyi

ö¤ütler. Çünkü onlar daha hay›rl› ve da-

ha süreklidirler. (Taha Suresi, 131)
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(Üstte) Budist eserlerde meditasyon, huzura ulaflman›n ve günlük s›k›nt›lardan uzak-
laflman›n en kolay yolu olarak gösterilir. Oysa bu büyük bir aldatmaca ve göz boyama-
d›r. Meditasyon yapt›klar› süre boyunca dünya hayat›na dair s›k›nt›lar›n› unutan insan-
lar, meditasyon bitti¤inde ayn› s›k›nt›larla karfl› karfl›ya kal›rlar. Üstelik bu s›k›nt›lar›
unutmaya çal›flmak, belki insanda geçici bir rahatlama sa¤layabilir, ama onlar› yok et-
mez, geçici beyin uyuflturman›n faydas› olmaz. Gerçek huzur ve mutlulu¤a ulaflman›n
tek yolu Allah'a bir ve tek olarak iman etmek, O'nun yazd›¤› kadere teslim olmakt›r.
Allah dilemedikçe tek bir yapra¤›n dahi düflmeyece¤ini bilen bir mümin için bafl›na ge-
len herfley bir denemedir. ‹nsan 50-60 y›ll›k hayat› boyunca tüm yapt›klar› ve yaflad›k-
lar›yla denenmektedir. Sonsuz ahiret hayat›nda ise bunlar›n karfl›l›¤›n› en adaletli flekil-
de alacakt›r. (Yanda) Bangkok'daki Wat Po Tap›na¤›nda bulunan Buda heykeli.



118



119

Bugün meditasyon ve
yoga gibi mistik ak›m-
lar Bat›l› toplumlarda
ra¤bet görmektedir.
Oysa do¤ru yolu, iç hu-
zurunu, vicdani rahatl›-
¤› ve mutlulu¤u elde
etmenin yolu, böyle
geçici beyin uyuflturma
yöntemleri de¤il,
Allah'a samimi bir kalp-
le iman etmek, O'na
gönülden teslim olmak
ve tüm hayat›n› Allah'›n
raz› olaca¤› flekilde
geçirmektir.
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122

Budist tap›naklar›n›n çevresinde dört bir yana aç›larak as›lm›fl ipler üzerinde
yüzlerce dua bayra¤› görmek mümkündür. Budistlerin bat›l inan›fllar›na göre bu
bayraklar üzerinde yaz›l› olan dualar, rüzgarla etrafa tafl›nmakta ve böylece daha
çok sevap kazan›lmaktad›r. Bu da di¤er Budist inan›fllar gibi bat›l bir hurafedir.
Çünkü Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Budistler bu dualar› kime ve niçin ettiklerini
dahi aç›klamaktan uzakt›rlar. Oysa Allah Kuran'da, sadece bir ve tek ‹lah olan
Rabbimize yap›lan dualar›n kabul olaca¤›n› tüm insanlara hat›rlatm›flt›r.
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126

Budistler atalar›ndan kalan gelenekleri eksiksizce uygular ve günlerini tap›naklar›n etra-
f›nda dualar okuyarak, dua silindirleri çevirerek geçirirler. Ancak yapt›klar›n› bir kurtulufl
yolu olarak gören Budistler gerçekte çok büyük bir aldan›fl içindedirler. Çünkü önünde
secde ettikleri, tütsüler yak›p dilekte bulunduklar› tafltan, tahtadan heykellerin onlar›n
dualar›na cevap vermeleri, ça¤r›lar›n› duymalar› mümkün de¤ildir. 
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128

Budizmin sapk›n inan›fllar›ndan biri de, Buda ad›na yap›lan mekanlarda düzenlenen
garip törenlerdir. Bu putperest törenlerde Buda'n›n tafltan heykellerine tap›l›r. Oysa
bu heykeller, insanlara ne bir yarar ne de bir zarar vermeye güç yetirebilirler. ‹nsan
yap›m› bu heykellerden medet  ummak kuflkusuz ak›l d›fl›d›r. Ne var ki Budist ö¤re-
tilerle beyni y›kanm›fl olan insanlar, bu kadar aç›k olan bir mant›ks›zl›¤› dahi far-
kedemeyecek konuma gelmifllerdir.
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Budizmin bat›l inan›flla-
r› ve törenleri insanlar›
hastal›kl› bir ruh haline
iter. Bilimden, teknoloji-
den, sanattan, estetik-
ten k›saca medeniyet-
ten uzak bir yaflam sü-
ren Budistler, yakt›klar›
mum ve kandillerle iba-
det ettiklerini san›rlar.
Oysa bu, büyük bir al-
dan›fltan ibarettir. 
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Bat›l Budist ritüellerine göre, resimdeki boncuklar kutsal kabul edilir. Budistler, Buda'ya
yapt›klar› dualar›nda (ki  bu dualar onlara asla birfley kazand›rmayacakt›r) milyonlara va-
ran tekrarlar yaparlar. Allah'› unutup, O'nun yaratt›¤› aciz bir kuldan medet uman bu top-
luluk –söz konusu sapk›n inan›fllar›ndan vazgeçmedikleri sürece- kendilerini çok büyük
bir azaba sürüklemektedirler. 
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135

Budistler, Buda'n›n heykelinin karfl›s›nda garip ritüeller gerçeklefltirirler. Bunlardan biri
de yere yat›larak yap›lan bir sayg› gösterisidir. Bir tap›na¤a girildi¤inde ilk yap›lan hare-
ket Buda heykelinin önünde e¤ilmek ve yüzü yere sürmektir. 
‹slam ise müflrik topluluklar›n bu sapk›n anlay›fllar›n› reddeder ve kainat›n tek sahibi,
Rahman ve Rahim olan Rabbimize kulluk etmeyi emreder. Allah ayetlerinde flu flekilde
buyurur:
"Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve yakîn sana gelinceye kadar
Rabbine ibadet et." (Hicr Suresi, 98-99)
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Teleskopik trompet olarak tan›mlanan
radong, Budist ritüellerde çok önemli bir
yer tutar. 4.5 metre uzunlu¤undaki bu çalg›
Budist ayinler s›ras›nda kullan›l›r. 
Adeta bir törenler, ayinler ve ritüeller dini
haline gelmifl olan Budizm, bu gibi avuntu-
larla insanlar› hem dünya hayat›nda hem de
ahirette çok büyük bir kayba u¤ratmaktad›r.
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Rahiplerin Budist halktan farkl› olarak uymas› gereken çok fazla kural var-
d›r. Bunlar›n en bafl›nda, ö¤le yeme¤inden sonra ertesi güne kadar hiçbir
fley yememek, kesintisiz her akflam meditasyon yapmak gibi uygulamalar
gelmektedir. Bunlar›n tümü hak dinde yeri olmayan ve hiçbir fayda getir-
meyen, insan›n f›trat›na da ayk›r› garip ritüellerdir. Oysa Allah kullar›na da-
ima kolay olan› emreder. Rabbimiz ayetlerinde flöyle buyurur:
Fakat kim verir ve korkup-sak›n›rsa, Ve en güzel olan› do¤rularsa, Biz de
onu kolay olan için baflar›l› k›laca¤›z. (Leyl Suresi, 5-7)
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Binlerce bat›l kuraldan ve törenden oluflan, ahiret inanc›n› tamamen göz ar-
d› eden Budizm, bu sapk›nl›¤a kap›lanlarda büyük tahribat meydana getir-
mektedir. Budistlerin tüm bat›l uygulamalar›n›n yan›s›ra samimiyetsizlikleri-
nin önemli bir göstergesi de uygulad›klar› adaletsizliktir. Budizm'in yayg›n ol-
du¤u ülkelerde, halk büyük bir yokluk ve s›k›nt› çekerken, Buda ad›na infla
edilen putperest tap›naklar için büyük masraflar yap›lmaktad›r. Budizm'in
ahiret inanc›n› reddeden sapk›n görüflleri, insanlar› ahlaki ve ruhi çöküntüye
sürüklemekte, bu da kiflilerin d›fl dünyadan tamamen kopuk, baflkalar› için
adalet aray›fl›nda olamayacak bir halde yaflamalar›na neden olmaktad›r. Böy-
le karanl›k ve kasvetli bir ruh haline sahip kiflilerin, toplumun sorunlar›na
ak›lc› çözümler üretemeyece¤i, onlar› ayd›nl›¤a ulaflt›ramayaca¤› ise aç›kt›r. 
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Günümüzde Budizm baz› çevreler taraf›ndan güzel ahlak›n, yard›mlaflman›n ve feda-
karl›¤›n yolu olarak görülür. Oysa Budist ülkelerde halk›n yaflad›klar›, bu propaganda-
n›n büyük bir aldatmaca oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Nepal'de, Tibet'te, Kamboç-
ya'da ve di¤er Budist ülkelerdeki halk›n sefalet içinde yafl›yor olmas›, böyle bir yar-
d›mlaflma ve fedakarl›¤›n uygulanmad›¤›n› aç›kça göstermektedir.



143

Nepal, Budizm'in en güçlü oldu¤u ülkelerin bafl›nda gelmektedir.
Ancak Nepal halk› çok büyük bir fakirlik içindedir. Örne¤in Nepal'in

Himalaya eteklerindeki Mustang bölgesinde insanlar çamurdan
yap›lm›fl, izbe, toprak evlerde yaflamaktad›rlar.
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ugün Budizm'i dünya gündemine getiren en büyük

neden, bu dinin geleneksel co¤rafyas› olan Uzakdo-

¤u'daki varl›¤› de¤il, Bat› dünyas›nda yap›lan propa-

gandad›r. Bu propagandan›n bafllang›ç tarihi 19.

yüzy›la kadar uzanmaktad›r. 20. yüzy›l›n ikinci yar›-

s›nda ise Budizm giderek ilgi çekmek ve "orijinal" ol-

mak isteyen insanlar için bir moda haline gelmeye

bafllam›flt›r. 

Bu modan›n bafllang›c› özellikle 1960'lardaki pop kültürüne da-

yan›r. O y›llarda Bat› gençli¤inin bir bölümü ve baz› Bat›l› entelektü-

eller, geleneksel H›ristiyan inanc›n› terk ederek yeni aray›fllara gir-

mifller ve baz›lar› bunu Uzakdo¤u dinlerinde bulmufllard›. Bu

aray›fl›n en önemli nedenleri ise "ayk›r› olmak", "düzene karfl›

ç›kmak" ve bu yolla ilgi toplamakt›. 60'l› y›llar›n pop kül-

türünü belirleyen Beatles'in üyelerinden George Harri-

son, (Budizm'e benzer bir Uzakdo¤u pagan inan›fl›

olan) Hinduizm'i benimsedi¤ini aç›klad›¤›nda,

Beatles hayranlar› da bu ö¤retiye özenmeye

bafllad›. John Lennon, Across the Universe

(Evren Boyunca) adl› flark›s›nda
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Budist "mantra"lar (kutsal ritmler) kulland›. 60'l› ve 70'li y›llar›n "hip-

pi" gençli¤inde, Budist ezgiler, giysiler ve söylemler çok revaçtayd›. 

Budizm hakk›nda dikkat çekici olan nokta, bu gibi popüler kül-

tür araçlar› ile Bat› dünyas›na sistemli bir biçimde empoze edilmesi-

dir. Popüler kültürün en önemli mimar› olan Hollywood, bu konuda

bafl› çekmektedir. Hollywood'un genellikle Amerika'n›n "liberal" ka-

nad›n›n fikirlerini yans›tt›¤›, yani ço¤unlukla H›ristiyan inanc›na ve

ahlak›na ayk›r› de¤erler savundu¤u bilinen bir gerçektir. Din karfl›t›

teorilerin savunulmas›nda da Hollywood ön saflardad›r. Örne¤in;

evrim teorisi, bilimsel içerikli filmlerin ço¤unda izleyicilere güçlü bi-

çimde empoze edilir. Evrim-yarat›l›fl tart›flmas›nda Hollywood film-

leri hemen her zaman Darwinistlerin yan›ndad›r. (Hollywood'un ün-

lü Inherit the Wind -Rüzgar› Miras Al- filmiyle bafllayan bir "din aleyh-

tar› Darwinist propaganda" gelene¤i vard›r.) Hollywood filmlerinde

‹slam'›n kötülenmesine yönelik e¤ilim ise, son derece belirgin olan

bir baflka "strateji"dir. 

Ancak H›ristiyanl›k ve ‹slam gibi ‹lahi dinlere karfl› genellikle

olumlu davranmayan Hollywood dünyas›, Budizm konusunda tam

aksi bir çizgidedir: Budizm, insanc›l, bar›fl dolu ve cazip bir din ola-

rak resmedilir. Brad Pitt'in baflrolünü oynad›¤› Seven Years In Tibet (Ti-

bet'te Yedi Y›l) veya Martin Scorcese'in yönetti¤i ve Budist baflrahip

Dalai Lama'n›n yaflam›n› konu olan Kundun gibi filmler, Budizm'in

genifl kitlelere propagandas› rolünü üstlenmifltir. 

Filmler kadar aktör ve aktrislerin özel yaflamlar› da Budizm pro-

pagandas›nda önemli rol oynamaktad›r. fiiddet filmlerinin ünlü y›l-

d›z› Steven Seagall, "Tibet Budizm'i Nyingma Derne¤i" taraf›ndan,

15. yüzy›lda yaflam›fl bir "lama"n›n reenkarnasyonu ilan edilmifltir.

Ünlü aktör Richard Gere, aktris Uma Thurman'›n babas› olan Richard

Thurman ile New York'ta "Tibet Evi" kurmufl ve Budizm'i savunan

kitaplar yazm›flt›r. Di¤er ünlü Budistler aras›nda; Tina Turner, Harri-
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son Ford, Oliver Stone, Herbie Hancock, Courtney Love gibi isimler

say›labilir. 

Kuflkusuz özel yaflamlar› sadece kiflileri ilgilendirir ve insanlar

istedikleri inanc› seçmekte özgürdürler. Ayr›ca bu kifliler gerçek

‹slam'› ö¤renmifl olsalar, kalplerinin hemen ›s›nca¤›nda da kuflku

yoktur. Ancak buraya kadar özetledi¤imiz tablonun gösterdi¤i

önemli bir sonuç vard›r: Budizm, a¤›rl›kl› olarak materyalist bir

"E¤er onlara dua ederseniz, duan›z› iflitmezler, iflitseler bile size cevap ve-
remezler. K›yamet gününde ise, sizin flirk koflman›z› tan›mayacaklard›r.

(Bunu herfleyden) Haberi olan Allah gibi sana (hiç kimse) haber veremez."
(Fat›r Suresi, 14)
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Özellikle eski tarihlerde yap›lan Buda heykelleri devasa boyutlarda-
d›r. Bu heykellerle Buda'ya sayg› gösterisinde bulunuldu¤una

inan›l›r. Ancak putlar› ne kadar büyük olursa olsun, onlar›
Allah'tan gelecek bir azaptan hiçbir flekilde koruyamaya-

cakt›r. Allah Araf Suresi'nde müflrik topluluklara flu fle-
kilde seslenmektedir:

"Kendileri yarat›l›p dururken, hiçbir fleyi yarata-
mayan fleyleri mi ortak kofluyorlar? Oysa (bu
flirk kofltuklar› güçler ve nesneler) ne onlara bir
yard›ma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine
yard›m etme¤e." (Araf Suresi, 191-192)
(Altta) Budizmin çok yayg›n oldu¤u
Laos'taki Buda heykelleri.



kültüre sahip olan Bat›l›lar aras›nda ilgi görmekte, dahas› benimse-

nip desteklenmektedir. Materyalist Bat› kültürü, kendi maneviyat›-

n›n kayna¤› olan Yahudi-H›ristiyan kültüründen uzaklafl›rken, Bu-

dizm'i onaylamaktad›r. 

Acaba neden?

Bu soruyu cevaplamak için önce "materyalist Bat› kültürü"nün

temel özelliklerini belirlemek gerekir. 18. yüzy›lda temelleri at›lan,

19. yüzy›lda teorik çerçevesi kurulan ve 20. yüzy›lda da (teorik çerçe-

vesi giderek çürümesine ra¤men) kitleselleflen bu kültür:

- Allah'›n varl›¤›n› inkar eder. Evrenin bir rastlant› eseri oldu¤u-

na inan›r.

- Canl›lar›n nas›l var oldu¤u sorusuna getirdi¤i cevap "ev-

rim"dir. Darwinizm'in canl›l›¤› aç›klad›¤›n› san›r.

- ‹nsan›n "bir tür hayvan" oldu¤unu kabul eder. ‹nsan ruhunun

varl›¤›n› reddeder. 

- Ölümden sonra yaflam, dirilifl, hesap günü, cennet ve cehenne-

min varl›¤›n› reddeder.

Materyalist Bat› kültürünün, her biri büyük birer yan›lg› olan bu

varsay›mlar›, elbette ‹lahi dinlere ayk›r›d›r. Ancak ne ilginçtir ki bu

yan›lg›lar› aynen paylaflan bir baflka kültür daha vard›r: Budizm. 

Budizm ' i n  Huxl ey  Tara f › ndan  Kefl f ed i l i fl i

Budizm ateist bir dindir; Allah'›n varl›¤›n› kabul etmez. Ahireti,

cennet ve cehennemi kabul etmez. ‹nsan›n hayvanlardan farkl› bir

ruhu olmad›¤›n› varsayar ve dahas› Karma inanc› çerçevesinde do¤a-

da sürekli bir dönüflüm oldu¤una inan›r. Budizm'e göre bir bal›k

"sonraki yaflam›nda" bir memeli olarak dünyaya gelebilir, bir insan

"sonraki yaflam›nda" bir solucan olabilir. Türler aras›nda "geçifllilik"

öngören ve insan› da hayvanlar aras›nda gören bu anlay›fl, Darwin'in

evrim teorisiyle önemli bir paralellik tafl›maktad›r. Bir araflt›rmac›,
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Budizm'in evrimle olan bu iliflkisi-

ni flöyle tarif eder:

Asl›nda Budist felsefe, evri-

min gerçekleflmifl olmas›n›

gerekli k›lar çünkü herfleyi

dönüflken varl›klar olarak

görmekte, sürekli olarak

yoktan var oldu¤unu, bir

süre varl›¤›n› sürdürdü¤ü-

nü ve sonra kayboldu-

¤unu savunmaktad›r.

Türlerin de¤iflme-

den sabit kalmas›,

Budist ontoloji

ile uyumlu ol-

mayacakt›r.6

‹flte bu nedenle

Darwinistler 19. yüz-

y›ldan bu yana Budizm'e sem-

pati duymufllar ve bu dini des-

teklemifllerdir.

Budizm'e yönelik Darwi-

nist hayranl›¤› ifade eden ilk

kifli, Darwinizm'in do¤uflun-

da, Darwin'in kendisinden

sonra belki de en büyük ro-

lü üstlenmifl olan kifliydi:

Thomas H. Huxley. Hux-

ley, Darwin, teorisini orta-

ya att›ktan sonra onun en

ateflli savunucusu olarak
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Thomas H.
Huxley'nin
karikatürü 
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sahneye ç›kt› ve bu nedenle o dönemde "Darwin'in çoban köpe¤i"

(Darwin's Bulldog) olarak isimlendirilmiflti. Yarat›l›fl› savunan din

veya bilim adamlar›yla yapt›¤› tart›flmalar, Darwinizm'i savunan

ateflli yaz› ve nutuklar›, Huxley'i 19. yüzy›l›n en ünlü Darwinisti ola-

rak tarihe geçirdi. 

Huxley'nin pek bilinmeyen bir özelli¤i ise, Budizm'e olan hay-

ranl›¤›yd›. H›ristiyanl›k ve Yahudilik gibi ‹lahi dinlerin temsilcileri

ile mücadele eden Huxley, Budizm'i, oluflturmak istedi¤i seküler

Bat› medeniyetine uygun bir inanç olarak görüyordu. Philosophy

East and West dergisinde yay›nlanan "Buddhism in Huxley's Evoluti-

on and Ethics" (Huxley'in ‘Evrim ve Ahlak'›nda Budizm) bafll›kl› ma-

kalede bu konu ifllenmektedir. Makalede Huxley'nin Evolution and

Ethics (Evrim ve Ahlak) adl› kitab›ndan Budizm hakk›ndaki flu tan›-

m› aktar›lmaktad›r:

(Budizm) Bat›l› anlamda Tanr› tan›mayan bir sistemdir; insan›n bir

ruhu oldu¤unu kabul etmez; ölümsüzlü¤e inanman›n bir yan›lg›

oldu¤unu savunur hatta bunu ummay› günah sayar; duaya ve kur-

ban ibadetine yer vermez; insanlar›n kurtulufl için sadece kendi

yapt›klar›na güvenmesini ister... yine de Eski Dünya'n›n kayda de-

¤er bir bölümünde harika bir h›zla yay›lm›fl, yabanc› inançlarla ka-

r›flsa bile insanl›¤›n küçümsenemez bir k›sm›n›n hakim inanc› ol-

mufltur.7

Görüldü¤ü gibi Huxley Budizm'e hayrand›r ve bunun tek nede-

ni Budizm'in aynen Huxley ve di¤er Darwinistler gibi Allah inanc›na

sahip olmamas›d›r.

"Buddhism in Huxley's Evolution and Ethics" makalesinin yazar›

olan Hawai Üniversitesi ö¤retim üyesi Vijitha Rajapakse'ye göre,

Huxley'nin Budizm'e olan hayranl›¤›nda, Budizm ile Eski Yunan'›n

pagan ve ateist düflünürleri aras›nda gördü¤ü paralellik de rol oyna-

m›flt›r:
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David Hume

Huxley'in Budist düflünceyi Bat›l› fikirlerle iliflkilendirme konusun-

daki aç›k e¤ilimi... onun argüman›n›n baflka boyutlar›nda da örnek-

lendirilmektedir. Budizm'in gayr›-‹lahi pozisyonunu Heraklitus'un

bak›fl aç›s›na benzetmifl ve dahas› "Stoac›l›kla Budizm aras›nda"

pek çok paralelli¤e iflaret etmifltir.8

Rajapakse, sadece Huxley'in de¤il, 19. yüzy›l›n di¤er baz› ateist-

lerinin (veya agnostiklerinin) de Budizm'e büyük hayranl›k duyduk-

lar›n› not etmektedir. Bu devirde Budizm ile materyalist Bat› felsefe-

si aras›nda kurulan bir paralellik de, David Hume'un fikirleri konu-

sundad›r. 18. yüzy›lda yaflam›fl olan ‹skoç düflünür Hume, ateist ve

din karfl›t› bir felsefecidir. Rajapakse; "‹lginçtir ki, Budizm ve Hume

felsefesi aras›ndaki paralellikler, Budizm hakk›ndaki yorum ya-

pan ilk yorumcular taraf›ndan bile do¤ru bir flekilde not edilmifl-

tir" der ve flöyle devam eder:

Örne¤in Rhys Davids belirtir ki "d›fltan gelen bir ruha sahip olma-

ma düflüncesi, daimi ve de¤iflmez bir ac› çekme fikri gibi aç›lardan,

bizden sadece iki yüzy›l önce yaflam›fl olan Hu-

me'dan iki bin dört yüz y›l önce ayn› pozisyo-

nu alm›flt›r." 9

Rajapakse'nin belirtti¤i gibi, Victo-

ria dönemi ‹ngilteresi'nde (yani 19.

yüzy›lda) daha pek çok düflünür Bu-

dizm'e ilgi duymufltur ve bunun ne-

deni de, Budizm'i, o devrin yükse-

len felsefeleri olan ateizm ve Darwi-

nizm'e uygun bulmalar›d›r.

Ayn› nedenle Budizm'e s›cak

bakan bir di¤er ateist ise, ünlü Al-

man düflünür Friedrich Nietzsche'dir. 



Nietz s ch e ' n i n  Bud izm Sempa t i s i

19. yüzy›l›n koyu ateistlerinden biri de Nietzsche idi. H›ristiyan-

l›¤a karfl› koyu bir nefret besleyen, buna karfl›n putperest kültürünü

ve putperest ahlak›n› savunan Nietzsche, savundu¤u görüfllerle 20.

yüzy›l faflizminin ve özellikle de Nazizm'in fikri öncüsü oldu. Ni-

etzsche, H›ristiyanl›¤a; flefkat, merhamet, tevazu, tevekkül gibi er-

demleri savundu¤u için savafl aç›yor ve dolay›s›yla asl›nda ‹slam ve

gerçek Yahudili¤in temel ahlaki prensiplerine de karfl› ç›k›yordu. ‹la-

hi dinlere olan bu nefreti, kuflkusuz sadece bu dinlerin ahlaki pren-

siplerinden de¤il, bundan da önemlisi, Nietzsche'nin fanatik ateiz-

minden de kaynaklan›yordu. Amerikal› edebiyatç› Jason DeBoer, Ni-

etzsche hakk›ndaki makalesinde "ateizm, Nietzsche'nin fikirlerinin

çok önemli bir parças›d›r" der ve flunlar› ekler: "O tarafs›z bir elefl-

tirmen de¤ildi; H›ristiyanl›¤a karfl› nefretle yan›p tutufluyordu ve

ateistik yaz›lar› büyük bir kinle doluydu."10

Ancak, tahmin edilebilece¤i gibi, Nietzsche'nin nefreti sadece

‹lahi dinlere karfl›yd›, pagan dinlere de¤il. Aksine, paganizmi övüyor

ve yüceltiyordu. Özellikle de Budizm'i... Jason DeBoer'in ifadesiyle

"ilginçtir ki, tarihteki en militan ateistlerden biri olmas›na karfl›n,

Nietzsche tamamen din karfl›t› de¤ildi... Di¤er baz› dinlerin pek

çok özelli¤ine sayg› ve hayranl›k duymufltu; bunlar paganizm ve

hatta Budizm'di." 11

‹ngiliz akademisyen David R. Loy ise, Nietzsche hakk›nda yaz-

d›¤› bir makalede ayn› konuda flunlar› belirtir:

Nietzsche ve Budizm'i karfl›laflt›rmak neredeyse klasik bir ifl haline

gelmifltir ve bunun iyi bir gerekçesi vard›r: Aralar›nda derin bir

uyum görünmektedir. Morrison'un belirtti¤i gibi, pek çok ortak ö¤e

paylaflmaktad›rlar: Her ikisi de Tanr›s›z bir evrende insan›n merke-

zili¤ini vurgulamakta ve hiçbiri varl›k sorununun çözümü için getir-

dikleri çözümlerde d›fl bir varl›¤a dayanmamaktad›r... Her ikisi de
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insan› daima de¤iflen ve çok çeflitli olan

psikofiziksel güçlerin ak›fl› olarak

görmekte ve bu ak›flta otonom

ve de¤iflmeyen bir varl›¤a

(yani ruha) yer vermemek-

tedir.12

Nietzsche'nin Budizm ile

paylaflt›¤› bu fikirler kuflku-

suz büyük birer yan›lg›d›r.

Bu yan›lg›lar›n ç›k›fl nedeni

ise, insan›n kibiri ve cehale-

tinden baflka bir fley de¤ildir.

Evreni ve do¤ay› ak›l ve vic-

dan gözüyle inceleyen insan

Allah'›n varl›¤›n›n apaç›k delille-

rini görecektir. Ayn› gerçek ça¤›-

m›zdaki bilimsel bulgular taraf›ndan

da ortaya konmaktad›r. Nietzsche gibi

ateistlerin ortaya att›¤› "Tanr›s›z evren"

fikri Big Bang ve ‹nsani ‹lke (Anthropic

Principle) gibi bilimsel bulgularla y›k›lm›fl, bilim Allah'›n evreni ya-

ratt›¤›na ve ola¤anüstü bir dengeyle düzenledi¤ine dair aç›k kan›tlar

ortaya koymufltur. (Ateizmin Çöküflü hakk›nda detayl› bilgi için bkz. ‹s-

lam'›n Yükselifli, Harun Yahya) Darwin'in evrim teorisinin geçersizli¤i-

ni ve do¤adaki canl›larda mükemmel bir düzen oldu¤unu gösteren

deliller, yarat›l›fl›n do¤rulu¤unu kan›tlamaktad›r. Freud, Marx, Durk-

heim gibi 19. yüzy›l ateist düflünürlerinin fikirleri de yine bilimsel bul-

gular veya sosyal sonuçlarla birer birer y›k›lm›flt›r.
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Budizm :  Mate rya l i s t  Kül t ü r e  Sah t e  Manev i ya t

Ateizmin söz konusu bilimsel çöküflü, bugün Bat› dünyas›nda

Budizm'in neden körüklendi¤i sorusuyla da yak›ndan ilgilidir. Ateist

ve materyalist Bat› kültürünün mimarlar›, teorilerinin çöküflte oldu-

¤unu görmekte, buna karfl›l›k ‹lahi dinlere yöneliflin artan ivmesini

engellemek için, çözümü Budizm gibi pagan inançlar›n körüklenme-

sinde bulmaktad›rlar. Bir baflka deyiflle, Budizm –ve ona benzer di¤er

pagan Uzakdo¤u inançlar›– materyalizme sahte bir "maneviyat" tak-

viyesidir. 

Peki materyalist Bat› kültürü buna neden ihtiyaç duymaktad›r?

Bat› dünyas›n›n iki bin y›ll›k fikri geliflimini (ve dejenerasyonunu) in-

celeyen ‹ngiliz yazarlar Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lin-

coln, Bat› dünyas›n›n 20. yüzy›lda bir "anlam krizi" içine düfltü¤ünü

belirtirler. Bir di¤er deyiflle, Bat›l› toplumlara empoze edilen mater-

yalist felsefe ve yaflam biçimi, insanlar› Allah'›n varl›¤› ve O'na iba-

det gerçe¤inden kopararak, hayatlar›n› anlams›z hale getirmifltir. Ba-

igent, Leigh ve Lincoln'ün deyifliyle "hayat herhangi bir anlamdan ve

belirleyicilikten tümüyle kopmufl ve hiçbir somut hedefe matuf ol-

mayan tesadüfi bir olgu haline gelmifltir".13

Bu anlam krizine, bir taraftan da materyalist teorilerin bilimsel

düzeydeki çöküflünün eklenmesi, insanlar›n ‹lahi dinlere -özellikle

de ‹slamiyet'e- yeniden yönelmelerine yol açm›flt›r. Bu nedenledir ki

bugün H›ristiyan, ‹slam ve Yahudi dünyas›nda din yükselifltedir; di-

ne inananlar›n ve dini uygulayanlar›n oran› giderek artmakta, dini

kavram ve de¤erler toplum hayat›nda çok daha fazla yer almaktad›r. 

Budizm ve benzeri pagan inançlar, iflte bu yükseliflin önünü kes-

mek, dinsizli¤in "anlam krizi" içinde bocalayan insanlara sahte bir

kurtulufl ve ç›k›fl yolu sunmak için körüklenmektedir. Budizm, Ta-

oizm, Hinduizm, bunlar›n Hare Kriflna gibi versiyonlar›, tüm bu pa-

gan ö¤retileri birlefltiren "New Age" gibi ak›mlar, "uzayl›lar"dan
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Budizm ve benzeri putperest inançlar, materyalist Bat› dünyas› taraf›ndan
da destek görmektedir. Materyalizm ve ateizmin h›zla çöktü¤ü günümüz-
de, insanlar›n hak dine yönelmelerini önleyebilmek için, Budizm baflta ol-
mak üzere pek çok bat›l inan›fl›n propagandas› yap›lmaktad›r. Bu içi bofl
ö¤retilerin gerçek yüzlerini anlamak içinse, sadece biraz düflünmek, bun-
lar› ak›l ve mant›k süzgecinden geçirmek yeterli olacakt›r.



geldi¤ine inan›lan sözde kutsal mesajlar üzerine yo¤unlaflan "UFO

dinleri"... Tüm bunlar ateist ve materyalist dogmadan kopmak iste-

meyen, buna ra¤men kendilerine bir tür "maneviyat" arayan insanla-

r›n kap›ld›klar› bofl ö¤retilerdir. Bunun yan›s›ra hiçbir temele dayan-

mayan bofl bir özenti, dikkat çekme arzusu da Budizmi seçen insan-

lar›n kararlar›nda çok büyük bir etkendir. 

Bu ö¤retilerin bofl oldu¤unu anlamak içinse sadece biraz düflün-

mek, onlar› ak›l ve mant›k süzgecinden geçirmek yeterlidir. Uzakdo-

¤u inançlar›n›n temeli olan Karma ve reenkarnasyon, daha önce de

ayr›nt›l› olarak inceledi¤imiz gibi, hiçbir ak›lc› dayana¤› olmayan bi-

rer bat›l inançt›r. (Detayl› bilgi için bkz. ‹slam ve Karma Felsefesi, Ha-

run Yahya) Bu dinler, Allah'›n varl›¤›na inanmazken, dolay›s›yla in-

sanlar› yarg›layacak ‹lahi bir makam tan›mazken, her insan›n yapt›k-

lar›n›n karfl›l›¤›n› alaca¤›na, "bir sonraki hayat›n›n" buna göre belirle-

nece¤ine nas›l inanabilirler? Kim bunu belirleyecektir? "Uzayl›lar"a

tap›nanlar da yine son derece saçma bir inanç içindedirler. Varl›klar›

tümüyle hayali olan "UFO"lar üzerine nas›l bir hayat felsefesi infla

edilebilir? Kald› ki, e¤er "uzayl›lar" var olsalar bile, bu varl›klar›n in-

sanlara do¤ru yolu göstereceklerinin garantisi nedir? Ayr›ca unutma-

mak gerekir ki, uzayl›lar var olsalar, mutlaka onlar›n da "yarat›lm›fl"

olmalar› gereklidir. 

Bu gibi bat›l inançlara kap›lanlar, gerçek Yarat›c›lar› olan

Allah'›n "Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz?"

(Vak›a Suresi, 57) ayeti üzerinde düflünmeli, ve yine Rabbimizin Ku-

ran'da emretti¤i gibi, O'nun yoluna uymal›d›rlar: 

Bu benim dosdo¤ru olan yolumdur. fiu halde ona uyun. Sizi

O'nun yolundan ay›racak (baflka) yollara uymay›n. Bununla size

tavsiye etti, umulur ki korkup-sak›n›rs›n›z. (Enam Suresi, 153)
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uraya kadar Budizm'in bat›l inançlar›n› ve yan›lg›la-

r›n› inceledik. Ancak bunlar›n yan› s›ra, bu dinde ba-

z› olumlu ahlaki prensiplerin de bulundu¤unu belirt-

mek gerekir. Budist kaynaklarda insanlar h›rs›zl›k

yapmaktan sak›nd›r›lmakta, yard›mseverli¤e teflvik

edilmekte ve bencillikten ve h›rstan ar›nmalar› isten-

mektedir. Tüm bunlar Budizm'in ilk ortaya ç›kt›¤›n-

da Allah'›n vahyine dayal› hak bir din olup, zaman

içinde tahrif edilmifl olabilece¤i ihtimalini akla getirmektedir. 

Allah ayetlerinde her ümmete mutlaka uyar›c›lar gönderdi¤ini

haber vermifltir:

fiüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyar›c› olarak

gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyar›c› gelip-

geçmifl olmas›n. (Fat›r Suresi, 24)

Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve ta-

¤uttan kaç›n›n" (diye tebli¤ etmesi için) bir elçi gön-

derdik. Böylelikle, onlardan kimine Allah hida-

yet verdi, onlardan kiminin üzerine sap›kl›k

hak oldu... (Nahl Suresi, 36)

Allah di¤er ayetlerinde ise

"Her ümmetin bir Resulu var-

d›r..." (Yunus Suresi, 47)
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ve "...Her ümmet ken-

di kitab›na ça¤r›l›r..."

(Casiye Suresi, 28) flek-

linde buyurmaktad›r. 

Bu ayetler bize

Allah'›n Hint toplu-

muna da bir uyar›c›

göndermifl olabilece¤i-

ni göstermektedir ve

belki de bu uyar›c›

"Budizm'in kurucusu"

olarak bilinen Sidd-

harta Gautama olabi-

lir. Ancak onun ard›n-

dan bu din tahrif edil-

mifl, yayg›nlaflt›¤› ül-

kelerin kültür ve din-

leriyle kar›fl›p orijinal-

li¤ini kaybetmifl, çeflit-

li hurafelerle birleflip

bat›l bir din haline gel-

mifl olabilir. (En do¤-

rusunu Allah bilir) 

Elbette bu durumda Siddharta Gautama'n›n gerçek hayat hika-

yesi, flu anda bilinen mitolojik hikayeden çok daha farkl› olacakt›r.

Zaten Gautama'n›n hayat hikayesi hakk›nda birbiriyle çeliflen çeflitli

versiyonlar vard›r ve bu durum bu kiflinin gerçek kimli¤inin flu anda

bilinenden çok daha farkl› olabilece¤ini gösteren önemli bir iflarettir.

Budizm'in, baflta belirtti¤imiz gibi, baz› do¤ru ahlaki prensiple-

ri savunmas›, bu dinin Hak bir kökenden gelme olas›l›¤›n› akla geti-
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Budistler veya bir özenti ya da ilgi çekme u¤ru-
na Budizmi seçenler nas›l büyük bir aldan›fl
içinde olduklar›n›n fark›nda de¤ildirler. Oysa
Budizm onlar›, güzel ve estetik olan her türlü

de¤erden uzaklaflt›rmakta, pis, karanl›k ve kas-
vetli bir dünyan›n içine çekmektedir. 



ren ilk nedendir. Bunun yan› s›ra, Budizm'in bir baflka inanc› daha

Hak dinin gerçeklerine uygundur: Tarih boyunca insanlara ayn› ger-

çekleri anlatm›fl dini önderlerin (peygamberlerin) gelmesi, ancak on-

lar›n ard›ndan insanlar›n dini dejenere etmeleri. Bat›l› araflt›rmac› JM

Robertson, Budizm'in "peygamberler zinciri" inanc›n› flöyle aç›klar: 

Budizm... yeni bir ö¤reti oldu¤u iddias›nda de¤ildir. Gelene¤e gö-

re, daha önce defalarca yay›lm›flt›r. Gautama, tarih boyunca belli

aral›klarla ortaya ç›kan ve hepsi de ayn› doktrini ö¤reten bir seri

Buda'n›n sadece bir tanesidir. Kay›tlarda, Gautama öncesinde orta-

ya ç›kan yirmi dört ayr› Buda'n›n isimleri yer almaktad›r... ‹nanca

göre her Buda'n›n ölümünden sonra getirdi¤i din bir süre geliflmek-

te, ama sonra dejenere olmaktad›r. Unutulduktan sonra ise, yeni bir

Buda ç›kmakta ve kay›p Dhamma'y›, yani gerçe¤i tekrar ö¤retmek-

tedir.14

Bu dinin ak›llara Budizmin "peygamberlerden sonraki dejene-

rasyonla ortaya ç›kan çarp›k inançlardan biri" olabilece¤i ihtimalini

getirmektedir. Öte yandan Budizm'in tutucu ve kal›pç› yap›s› da, hak

dinin dejenerasyonu s›ras›nda ortaya ç›kan klasik bir bozulmay› ha-

t›rlatmaktad›r. Allah Kuran'da H›ristiyanlar›n ve Yahudilerin de ayn›

tuza¤a düfltüklerini, dinlerini gereksiz yere detaylara ve yasaklara

bo¤duklar›n› anlat›r. Örne¤in –Budizm'de de görülen "dünyadan eli-

ni ete¤ini çekme" ve "kendi kendine ac› çektirme" düflünceleri, H›ris-

tiyanl›kta da dinin dejenerasyonu sürecinde ortaya ç›km›fl bir yan›l-

g›d›r. Allah Kuran'da bu yan›lg›dan flöyle söz eder:

Sonra onlar›n izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ard›nca gönder-

dik. Meryem o¤lu ‹sa'y› da arkalar›ndan gönderdik; ona ‹ncil'i

verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir flefkat ve merhamet

k›ld›k. (Bir bid'at olarak) Türettikleri ruhbanl›¤› ise, Biz onlara

yazmad›k (emretmedik). Ancak Allah'›n r›zas›n› aramak için (tü-

rettiler) ama buna da gerekti¤i gibi uymad›lar. Bununla birlikte
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onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan birço¤u da fa-

s›k olanlard›r. (Hadid Suresi, 27)

Budizm de "türetilen bir ruhbanl›kla" bozulmufl eski bir Hak din

olabilir. Kuflkusuz Budizm'deki dejenerasyon H›ristiyanl›k veya Ya-

hudilik'ten çok daha ileri boyuttad›r. Her ne kadar zaman içinde

tahrifata u¤rasalar da, H›ristiyanl›k ve Yahudilik hala Allah'›n vahyi-

ne ba¤l›, O'na iman esas›na dayanan ‹lahi dinlerdir. Budizm ise, e¤er

gerçekten Hak bir özden geliyorsa bile, bu özden tamamen uzaklafl-

m›fl, bir y›¤›n bat›l inan›fl ve ritüel ile bo¤ulmufl, geriye sadece birkaç

do¤ru ahlaki prensip kalm›flt›r. 

Budizm'in ‹slam, Yahudilik ve H›ristiyanl›kla benzeflen bir di¤er

önemli yönü de, her üç ‹lahi dinde bulunan ahir zaman ve Mehdi -

Mesih inanc›n›n bu dinde de yer almas›d›r. 

Ahir zaman k›yamet öncesinde yaflanacak olan son dönemdir.

Gerek Kuran ayetlerinde gerekse Peygamberimiz (sav)'in hadislerin-

de ahir zamanda ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya yay›laca¤›na dair pek

çok iflaret vard›r. Kuran ayetlerinde Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i, öldürülme-

di¤i, hayatta iken Allah kat›na yükseltildi¤i, daha sonra tekrar yeryü-

züne dönece¤i haber verilir. Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne yeniden gönderi-

lece¤i, Peygamberimiz (sav) taraf›ndan da müjdelenmifl ve onun

gönderilece¤i dönem olan "ahir zaman"da tüm yeryüzünün bar›fl,

adalet, huzur ve refahla dolaca¤› haber verilmifltir. Hadislerde bu

kutlu görevinde Hz. ‹sa'ya Mehdi'nin yard›mc› olaca¤› bildirilir. (De-

tayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Hz. ‹sa Gelecek, Vural Yay›nc›l›k)

Ahir zaman, hadislerde iki farkl› döneme ayr›l›r. ‹lk önce

Allah'›n aç›kça inkar edildi¤i, din ahlak›n› yaflayanlar›n say›s›n›n

azald›¤›, hayat pahal›l›¤›n›n ve maddi s›k›nt›n›n çok artt›¤›, k›tl›kla-

r›n yafland›¤›, insanlar›n pek çok do¤al felaketle karfl› karfl›ya kald›-

¤›, haks›zl›¤›n ve adaletsizli¤in yayg›nlaflt›¤›, savafllar›n ve çat›flmala-

r›n ço¤ald›¤›, insanlar aras›nda sevgi, merhamet ve flefkat yerine
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ac›mas›zl›k ve zalimli¤in hakim olaca¤› bir dönem yaflanacakt›r. Da-

ha sonra insanl›k, tüm bu ac›lar›n gerçek kayna¤› olan din d›fl› ve din

karfl›t› felsefelerden kurtularak din ahlak›na yönelecek, bunun sonu-

cunda ise yapay çat›flmalar, haks›zl›k ve zulümler sona erecek ve s›-

k›nt›, darl›k içinde olan tüm insanlar büyük bir huzur, bar›fl, güven-

lik ve refaha kavuflacaklard›r. Dünya çok büyük bir bolluk ve bere-

ketle dolacakt›r.

‹slam dininde oldu¤u gibi H›ristiyanl›k ve Yahudilikte de söz

konusu Mehdi-Mesih ve ahir zaman inan›fl› bulunmaktad›r.

Kitab-› Mukaddesi oluflturan Eski Ahit'te (Tevrat ve Muse-

vilerin di¤er kutsal yaz›lar›) ve Yeni Ahit'te (dört ‹ncil

ve di¤er risaleler) ahir zaman ile ilgili birçok aç›kla-

ma vard›r. Özellikle Hz. ‹sa'n›n gelifli konusu ‹ncil
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metinlerinde önemli yer tutar. Bu izahlar Kuran ayetleriyle ve Pey-

gamberimiz (sav)'in hadisleriyle büyük paralellik göstermektedir. 

Tevrat'ta Hz. ‹sa'n›n ad› geçmemekte, ancak Hz. Davud'un so-

yundan kurtar›c› bir Mesih'in gelece¤i bildirilmektedir. Ayr›ca Tev-

rat'›n baz› bölümlerinde son zamanlarda olacak olaylardan bahsedil-

mektedir. Tevrat'ta gelece¤i vaat edilen, gelifli ve yapacaklar› hakk›n-

da birçok aç›klamalar yap›lan Mesih, Kuran'da da belirtildi¤i gibi,

Hz. ‹sa'd›r. Mesih d›fl›nda beklenen kifli için, melik, rab (efendi-

e¤itmen), "sürekli hay›r" gibi farkl› s›fatlar da kullan›lm›flt›r.15

Tevrat'ta Mesih'in geliflinden bahsedilirken onun dün-

yada kuraca¤› hakimiyetten de çokça bahsedilir. Milletle-

ri kendi yönetiminde toplamas›, Hz. Davud'un soyun-

dan olmas› ve ona benzemesi (Hz. Davud da kendi
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zaman›nda ulaflabildi¤i tüm bölgelerde hakimiyet kurmufltu) Me-

sih'in temel özelliklerindendir. Tevrat'ta yer alan bu pasajlardan baz›-

lar› flu flekildedir:

Rab ile çekiflenler parçalanacaklar; onlar›n üzerine göklerde gürle-

yecektir; Rab dünyan›n uçlar›na hükmedecektir; ve kral›na kuvvet

verecek, ve mesihinin kuvvetini yükseltecektir. (1. Samuel, 2:10)

Ve krallar›n günlerinde göklerin Allah'› ebediyyen harap olmaya-

cak bir krall›k kuracak ve onun hakimiyeti baflka bir kavme b›rak›-

lamayacak ve bu krall›klar›n hepsini o parçalayacak ve bitirecek, ve

kendisi ebediyyen duracak. (Daniel, 2: 44)

‹flte, kendisine destek oldu¤um kulum; can›m›n

kendisinden raz› ol-

du¤u sezme kulum;

Ruhumu onun üzeri-

ne koydum; milletler

için hakk› meydana ç›-

karacakt›r. Ba¤›rmaya-

cak, ve sesini yükselt-

meyecek ve onu

sokakta iflittir-

meyecek. Ezil-

mifl kam›fl›

k›rmayacak,

ve tüten fitili sön-

dürmeyecek, hakk›

hakikate erdirecek.
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Ve dünyada hakk› pekifltirinceye kadar zay›flamaya-

cak ve cesareti k›r›lmayacak, ve adamlar onun fleriatini

bekleyecekler... Ben, Rab, seni do¤rulukla ça¤›rd›m, ve

elini tutaca¤›m, ve seni koruyaca¤›m, ve kör gözleri

aças›n, mahpuslar› zindandan, ve karanl›kta oturanlar›

hapishaneden ç›karas›n diye seni kavme ahit, milletle-

re ›fl›k olarak verece¤im. (‹flaya, 42: 1-7)

...Fakirlere adaletle hükmedecek, ve memleketin hakir-

leri için do¤rulukla karar verecek; ve dünyaya a¤z›n›n

de¤ne¤i ile vuracak; ve kötüyü dudaklar›n›n solu¤u ile

öldürecek. Ve belinin kufla¤› adalet... olacak. (‹flaya, 11:

1-10)

‹ncil'de de Hz. ‹sa'n›n ikinci kez dünyaya gelifli ile il-

gili pek çok aç›klama bulunmaktad›r:

Çünkü size yer haz›rlamaya gidiyorum. Gider ve size

yer haz›rlarsam, siz de Benim bulundu¤um yerde olas›-

n›z diye gelip sizi yan›ma alaca¤›m. (Yuhanna, 14: 2-3)

Sizden gö¤e al›nan bu ‹sa, gö¤e ç›kt›¤›n› nas›l gördü-

nüzse, ayn› flekilde geri gelecektir. (Elçilerin ‹flleri, 1: 11)

Bunun için size, '‹flte Mesih çölde' derlerse gitmeyin.

'Bak›n, iç odalarda' derlerse inanmay›n. Çünkü ‹nsa-

no¤lu'nun gelifli, do¤uda çak›p bat›ya kadar her taraf-

tan görülen flimflek gibi olacakt›r. (Matta, 24:26-27)

Mübarek ve tek Hükümdar, krallar›n Kral›, Rablerin

Rabbi, ölümsüzlü¤ün tek sahibi, yaklafl›lmaz ›fl›kta ya-

flayan, hiçbir insan›n görmedi¤i ve göremeyece¤i Tanr›,

Mesih'i belirlenen zamanda ortaya ç›karacakt›r. Onur

ve kudret sonsuza dek O'nun olsun. Amin. (Timoteusa

1. Mektup, 6:15-16)

Hz. ‹sa'n›n ikinci gelifliyle meydana gelecek bu haki-

miyet, ayn› zamanda adaletin, zenginli¤in, güzel ahlak›n
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hakim oldu¤u bir dönem olacakt›r. Bu konuda ‹ncil pasajlar›nda ve-

rilen bilgilerden baz›lar› flunlard›r:

Ne mutlu halim olanlara; çünkü onlar yeri miras alacaklar.

(Matta, 5:5)

Bunun için siz flöyle dua edin: ...Egemenli¤in gelsin. (Matta, 6: 9-10)

‹brahim'i, ‹shak'›, Yakup'u ve tüm peygamberleri Tanr›'n›n Ege-

menli¤inde, kendinizi ise d›flar› at›lm›fl gördü¤ünüz zaman, aran›z-

da a¤lay›fl ve difl g›c›rt›s› olacakt›r. ‹nsanlar do¤udan bat›dan, ku-

zeyden güneyden gelecek ve Tanr›'n›n Egemenli¤inde sofraya otu-

racaklar. Ve iflte, sonuncu olan baz›lar› birinci olacak, birinci olan

baz›lar› da sonuncu olacak. (Luka, 13:28-30)

Budizm'de de, baflta belirtti¤imiz gibi bir kurtar›c› Mesih beklen-

tisi vard›r. Buda, kendisinden 1000 y›l kadar sonra gelecek ve tüm

alemlere rahmet olacak Metteyya (Maitreya) ile dinini tamamlayaca-

¤›n› ifade etmifltir. Bu konuyla ilgili farkl› ülkelere ait baz› Budist kay-

naklar flu flekildedir:

Burma kaynaklar›nda:

Buda, Sariputta'ya flöyle dedi: Bizim devrimiz mutlu bir devirdir.

Önder zaman›m›zda yaflad›: Kakusanda, Kanogama ve Kasapa.

Ulu Buda benim ama benden sonra Metteya geliyor. Bu mutlu ça¤

devam ederken onun y›llar›n›n say›s› tükenmeden önce bu Buda

"Ulu denen Metteya, tüm insanlar›n Önderi gelecektir." 17

Seylan kaynaklar›ndan:

Ben yeryüzüne gelen ilk Buda de¤ilim, son da de¤ilim. Zaman için-

de dünyaya bir baflka Buda gelir ki bu kifli kutsal ›fl›kla tam ayd›n-

lanm›fl, davran›fllar› hikmet dolu, hay›rl›, efli olmayan birisidir... Si-

ze benim aç›klad›¤›m› aç›klar. Dinini ve amac›n› bildirir. Benim ilan

etti¤im gibi saf ve hakiki dini tebli¤ eder. Onun talebelerinin say›s›

binlerce olur halbuki benim yüzlercedir. O Metteya olarak biline-

cektir.18
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eçmifl kavimler kendi yapt›klar› tafltan, tahtadan hey-

kellere tapar, onlardan medet umar ve yard›m ister-

lerdi. Bu heykellerin kendilerini izlediklerine, kötü

birfley yapt›klar›nda k›zd›klar›na inan›r ve onlardan

korkarlard›. Budistlerin putu da Buda'd›r. Ancak Bu-

da'y› Allah'a ortak koflan Budistler ve bir özenti ya da

ilgi çekme u¤runa Budizmi seçenler nas›l büyük bir aldan›fl için-

de olduklar›n›n fark›nda de¤ildirler. Ahiret, cennet, cehennem

inanc›na sahip olmad›klar› ve bu konuda hiçbir flekilde düflün-

medikleri için yapt›klar›n›n Allah kat›nda karfl›l›¤› olabilece¤ini

de ak›llar›na getirmemektedirler. Kendilerini do¤ru bir yolda

sand›klar› için, bu yönde yap›lan ça¤r›lara da büyük bir flaflk›n-

l›kla karfl›l›k vermektedirler. ‹nsanlar› içinde bulunduklar›

müflrik dine karfl› uyaran, onlar› tevhide ça¤›ran tüm el-

çiler benzer tepkilerle karfl›laflm›fllard›r. Allah Sad

Suresi'nde flu flekilde buyurmaktad›r:

‹çlerinden kendilerine bir uyar›c›n›n gelmesine

flaflt›lar. Kâfirler dedi ki: "Bu, yalan söyleyen

bir büyücüdür. ‹lahlar› bir tek ilah m›

yapt›? Do¤rusu bu, flafl›rt›c› bir

fley." Onlardan önde gelen
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bir grup: "Yürüyün, ilahlar›n›za karfl› (ba¤l›l›kta) kararl› olun;

çünkü as›l istenen budur" diye çekip gitti. "Biz bunu, di¤er din-

de iflitmedik, bu, içi bofl bir uydurmadan baflkas› de¤ildir." (Sad

Suresi, 4-7)

Biz de bu kitapla yeryüzündeki Budistleri ve farkl› nedenlerle

bu bat›l dine sempati duyan tüm insanlar› "La ‹lahe ‹llahu" gerçe¤ini

kavramaya, Allah'a bir ve tek olarak iman etmeye davet ediyoruz.

Onlar› Hz. ‹brahim'in, Hz. Musa'n›n, Hz. ‹sa'n›n ve Peygamberimiz

Hz. Muhammed (sav)'in dini olan ‹slam'a ça¤›r›yoruz. Tüm atalar›n›

müflrik bir din üzerinde gören, kendisi de bu müflrik din üzerine olan

bir insan ilk baflta bu karar› vermekte zorlanabilir. Allah'›n d›fl›nda

ilah edindi¤i güçleri b›rak›p sadece Allah'a kulluk ederek nas›l yafla-

yaca¤›n› anlayamayabilir. Oysa onu flu an yaflatmakta ve r›z›kland›r-

makta olan, onu koruyan ve gözeten sadece Allah't›r. Ona hayat ve-

ren, hastaland›¤› zaman flifa veren alemlerin Rabbi olan Allah't›r.

Allah dünyay› bir kader ile yaratm›flt›r ve insanlar da Tekvir Sure-

si'nin 29. ayetinde bildirildi¤i gibi, Allah dilemeden bir fley dileyeme-

yecek kadar Allah'›n iradesine boyun e¤mifllerdir. Allah'›n Kuran'da

haber verdi¤i gibi, "O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiç-

bir canl› yoktur." (Hud Suresi, 56) fieytan tüm insanlara oldu¤u gibi

Budistlere de flirkten kurtulmay› imkans›z gösterebilir. Oysa bu, yal-

n›zca fleytan›n verdi¤i bir vesveseden ibarettir. fieytan Allah'›n Ku-

ran'da haber verdi¤i gibi, k›yamet gününde "Do¤rusu, Allah, size

gerçek olan va'di va'detti, ben de size vaadde bulundum, fakat
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size yalan söyledim. Benim size karfl› zorlay›c›

bir gücüm yoktu, yaln›zca sizi ça¤›rd›m, siz de

bana icabet ettiniz. Öyleyse beni k›namay›n, siz

kendinizi k›nay›n. Ben sizi kurtaracak de¤ilim,

siz de beni kurtaracak de¤ilsiniz..." (‹brahim Su-

resi, 22) diyecek ve tüm flirk koflanlar› yapayal-

n›z b›rakacakt›r.

Bilinmelidir ki, flirkten kur-

tulmak için samimi bir

niyet de¤iflikli¤i yeter-

lidir. Bu niyet de¤i-

flikli¤i kiflinin her-

fleye, herkese ve
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tüm olaylara bak›fl aç›s›n› flirkten tevhide çevirecektir. Bu da her ne

durumda olursa olsun Allah'a güvenmek ve Kuran'a samimi olarak

uymaya karar vermektir. Bu samimiyet ve kararl›l›k muhakkak ki be-

raberinde Allah'›n yard›m›n›, eflsiz nimetlerini, rahmetini ve bereke-

tini getirecektir. fiüphesiz Allah insan› en do¤ru yola iletecek, fleyta-

n›n sapt›rmalar›ndan koruyacakt›r. Allah'a teslim olan insan görecek-

tir ki gerçek huzur ve mutluluk sadece imanda, tevhiddedir. Budizm

ise dünya hayat›n›n bir aldatmacas›d›r, büyük bir yan›lg›d›r: Allah

Kuran'da müminlere flu müjdeyi verir:

...Kim Allah'tan korkup-sak›n›rsa, (Allah) ona bir ç›k›fl yolu gös-

terir; ve onu hesaba katmad›¤› bir yönden r›z›kland›r›r. Kim de

Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini

yerine getirip-gerçeklefltirendir... (Talak Suresi, 2-3)

Bu nedenle flirk içinde yaflad›¤›n› fark eden ve bundan piflman-

l›k duyan bir insan, bir an bile tereddüt etmeden putlar›n› terk etme-

lidir. Buda'y› bir ilah gibi görüp (Allah'› tenzih ederiz), onu herfleyi

gören, ifliten, insana güç veren, k›zan, hoflgören bir put olarak kabul

eden kifliler iyice düflünüp, bu sapk›n anlay›fltan uzaklaflmal›d›r. Ya

da Karma gibi as›ls›z inançlara kap›larak, ahiretin varl›¤›n› redde-

denler, ak›llar›n› kullanarak bu yan›lg›dan kurtulmal›d›rlar. Çünkü

"Onlar›n içinde bulunduklar› din mahvolucudur ve yapmakta ol-

duklar› fleyler de geçersizdir." (Araf Suresi, 139)
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arwinizm,yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddet-

mek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl

bilim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›-

¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia

eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir

düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiy-

le çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar›

yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün

evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propa-

ganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlan-

mas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahte-

karl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Ev-

rim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu-

¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha

yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Dar-

winist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu-

¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek

pek çok bilim adam› taraf›n-

dan dile getirilmifltir.
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Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alan-

lardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini

görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamak-

tad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vard›r.

Darwin ' i  Y›kan Zor l uk l a r

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olma-

s›na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim

dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Dar-

win'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Dar-

win bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr›

ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler

ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle

farkl›laflm›fllard›.

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hat-

ta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde

itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan

afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umu-

yordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Dar-

win'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer

dayanaks›z b›rakm›flt›r.

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta in-

celenebilir:
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1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk

kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klaya-

mamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim

mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrim-

lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu

gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin

öngörülerinin tam aksine bir tablo or-

taya koymaktad›r.

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤›

ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl› l amayan  ‹lk  Basamak :  Haya t › n  Köken i  

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar

y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldikleri-

ni iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca

kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir ev-

rim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda buluna-

mad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlar-

dan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde dur-

mak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi

kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenle-

me olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana gel-

di¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonu-

cunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

Charles Darwin
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Cans › z  Madde l e r  Haya t  Olu fl t u r amaz

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemifl-

ti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit

bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan

"spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu

dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç de-

neyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl

ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi-

¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin

üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip

b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bak-

terilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda

yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n ya-

y›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evri-

me temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun

çal›flma ve deneyler sonucunda var-

d›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Can-

s›z maddelerin hayat oluflturabilece-

¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe

gömülmüfltür.19
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Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl›

uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k

yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddi-

as›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20 .  Yüzy › l dak i  Sonuç s uz  Çaba l a r

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu

ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Ale-

xander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llar-

da ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hüc-

resinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini

ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar

baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu

itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maale-

sef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tü-

münü içine alan en karanl›k noktay› olufl-

turmaktad›r." 20

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler,

hayat›n kökeni konusunu çözüme kavufltu-

racak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu de-

neylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953

y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia

etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma

enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik

molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu dene-

yin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya

koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.21

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤›

atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.22
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Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yü-

rütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü eokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle ka-

bul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde

sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›ya-

y›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›?23

Hayat › n  Komp l ek s  Yap › s ›  

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n

bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl›

hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha

karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›n-

da bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretile-

memektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlan-

t›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl›

olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 amino-

asitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte

1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hüc-

renin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekü-

lü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilgi-

nin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 cilt-

lik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama

bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda

gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen ve il-
kel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece¤ini dü-
flünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllard›r. An-
cak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde
edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaflam›n olufl-
mas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.
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gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, ha-

yat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San

Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel,

Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i

flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik

asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal

olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n biri-

si olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla

insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün

olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.24
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Evrim teorisini geçersiz
k›lan gerçeklerden bir ta-
nesi, canl›l›¤›n inan›lmaz
derecedeki kompleks ya-
p›s›d›r. Canl› hücrelerinin
çekirde¤inde yer alan
DNA molekülü, bunun bir
örne¤idir. DNA, dört ayr›
molekülün farkl› dizilimin-
den oluflan bir tür bilgi
bankas›d›r. Bu bilgi ban-
kas›nda canl›yla ilgili bü-
tün fiziksel özelliklerin flif-
releri yer al›r. ‹nsan
DNA's› ka¤›da döküldü-
¤ünde, ortaya yaklafl›k
900 ciltlik bir ansiklopedi
ç›kaca¤› hesaplanmakta-
d›r. Elbette böylesine ola-
¤anüstü bir bilgi, tesadüf
kavram›n› kesin biçimde
geçersiz k›lmaktad›r.



Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan

evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrim in  Haya l i  Mekan i zma l a r ›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte

hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksi-

yon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, ki-

tab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Se-

leksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mü-

cadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta ka-

laca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan teh-

dit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta

kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacak-

t›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› bafl-

ka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin

Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al

seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.25

Lamar ck ' › n  Etk i s i

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayana-

rak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z

biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri
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fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biri-

ken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in

Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açla-

r›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uza-

m›flt›.

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni ad-

l› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla ba-

linalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.26

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda

geliflen genetik bilimiyle kesinleflen kal›t›m

kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki

nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin ola-

rak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek

bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz

bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hay-
vanlardan türediklerine inan›yordu. Ona
göre otlara uzanmaya çal›flan bu canl›-
lar›n zaman içinde boyunlar› uzam›fl ve
zürafalara dönüflüvermifllerdi. Men-
del'in 1865 y›l›nda keflfetti¤i kal›t›m ka-
nunlar›, yaflam s›ras›nda kazan›lan özel-
liklerin sonraki nesillere aktar›lmas›n›n
mümkün olmad›¤›n› ispatlam›flt›r. Böy-
lece Lamarck'›n zürafa masal› da tarihe
kar›flm›flt›r.



Neo-Darw in i zm v e  Muta syon l a r

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun ya-

n›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n

genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonu-

cunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan mo-

del neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca can-

l› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z komp-

leks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal›

bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çare-

siz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› ge-

lifltirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

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

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar

verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutas-

yonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir.

Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gele-

bilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir

kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifl-

tirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti-

malle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m

getirir.27

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› ol-

du¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›"

olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden,
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sakat b›rakan gene-

tik olaylard›r. (‹n-

sanlarda mutasyo-

nun en s›k görülen

etkisi de kanser-

dir.) Elbette tahrip

edici bir mekaniz-

ma "evrim meka-

nizmas›" olamaz.

Do¤al seleksiyon

ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu

gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göster-

mektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali

süreç yaflanm›fl olamaz.

Fos i l  Kay › t l a r › :  Ara  Form la rdan  Ese r  Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤u-

nun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve

bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm

Kimyasal silahlar›n
kullan›m›yla aç›¤a ç›-
kan radyasyon, mu-
tasyonlara neden olur.
Yanda kimsayal silah
nedeniyle mutasyona
u¤ram›fl Vietnaml› bir
çocuk görülüyor.



yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve ka-

deme kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z

"ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir

yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sü-

rüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›r-

ken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar or-

taya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sa-

kat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl ol-

duklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n›

verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n

say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gere-

kir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda

rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›kla-

m›flt›r:
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Sa¤da, 150-200 mil-
yon y›ll›k yusufçuk fo-
sili (Jurassic -Recent
dönem), Hemen alt›n-
da ise günümüzde ya-
flayan ve bu fosil ile
birebir ayn› özelliklere
sahip olan yusufçuk. 
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E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl

çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n

kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.28

Darwin ' i n  Y›k › l an  Umut l a r ›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›n-

da hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›-

na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen

bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryü-

zünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›-

n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrim-

ci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,

türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde

oluflan gruplar görürüz.29

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar.

Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin

yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türü-

nün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve ku-

sursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl ol-

mas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›n-

dan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labile-

cek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen

mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle

olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde ken-

dilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤imlerle birbirlerinden evrimlefltiklerini iddia
eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l
önce bafllayan Kambriyen devirde, birbirinden çok farkl› olan onlarca canl› türü bir
anda ortaya ç›km›flt›r. Üstteki çizimde tasvir edilen bu canl›lar çok kompleks yap›la-
ra sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek,
yarat›l›fl›n aç›k bir delilidir.
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meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir

biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l tara-

f›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.30

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni",

Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan ›n  Evr im i  Masa l ›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün ya-

flayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini

varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern

insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir.

Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sa-

y›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney

maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley

de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngilte-

re ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnek-

leri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n

sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlar-

la hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.31

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" ya-

ni insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›-

lar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu fark-
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l› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas›

olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n

aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim te-

orisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst

Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu

kabul eder.32

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Ho-

mo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonra-

kinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son
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bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dün-

ya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermek-

tedir.33

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü

çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neanderta-

lensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan

yana bulunmufllard›r.34

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›-

n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi

paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olma-

s›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (in-

san›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›k-

t›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriy-

le karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemekte-

dirler.35

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf pro-

paganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryo-

su, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fo-

silleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n

bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤-

men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy

a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel

olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bil-

gi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablo-

suna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar›

kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra
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da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" sa-

y›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum

ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zucker-

man, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak var-

say›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil

tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir

kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorileri-

ne kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda

kabul etmeleri bile mümkündür.36

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yo-

rumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin  Formü l ü !

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, ister-

seniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de ço-

cuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gele-

rek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir fle-

kilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflüne-

lim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi ele-

mentleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›,

hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹ster-

seniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda sa-

vunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›-

na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda

bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi
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elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bu-

lunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri

malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri

kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal

oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara iste-

dikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihaz-

larla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim

adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a

aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varil-

lerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n
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var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun.

Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›ka-

rtamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa-

¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri,

muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›,

karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›,

sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› tü-

ründen hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z

bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art

arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi

hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri olufltura-

mazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r›

bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile

düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz v e  Kulak t ak i  Tekno l o j i

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er ko-

nu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna

k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters

olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sin yal-

lerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi deni-

len küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllem-

den sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgi-

den sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bu-

lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k,
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›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir

yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyret-

mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l

teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r.

Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n,

sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz net-

lik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu ka-

dar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketi-

nin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r

binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için

fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar

ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu

anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite

fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir

görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izle-

mektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,

gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu

bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç

boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Ar-

ka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir

zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Ka-

merada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekaniz-

man›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size,

odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar bi-

raraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne

düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluur-

suz atomlar nas›l yaps›n? 
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Gözü ve kula¤›, kamera ve
ses kay›t cihazlar› ile k›yasla-
d›¤›m›zda, bu organlar›m›z›n
söz konusu teknoloji ürünle-
rinden çok daha kompleks,
çok daha baflar›l›, çok daha
kusursuz tasar›mlar oldu¤u-
nu görürüz.

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan

alet tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün

de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de ge-

çerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla topla-

y›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendire-

rek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine

dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifl-

lemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi se-

se de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü

de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler be-

yinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonile-

rini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z.

Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse,

burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.
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Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kulla-

n›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir.

Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›la-

yan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm tek-

nolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤-

men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›fl-

t›r. En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik se-

tini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur

veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›z-

da daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak

insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net

ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde ol-

du¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir

biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana

böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses ciha-

z›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok bü-

yük bir gerçek daha vard›r.

Beyn in  ‹ç ind e  Gören  v e  

Duyan fiuur  Kime Ai t t i r ?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri,

kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok de-

tay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir

yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü,

ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a,
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burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmakta-

d›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir

hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret ol-

du¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap

verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur.

Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç

duymaz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki bir-

kaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu,

renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan

korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Mate rya l i s t  Bir  ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgu-

larla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin haya-

t›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim

mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teori-

nin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu

durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak

bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli

evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›fl-

t›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hat-

ta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göster-

meye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendi-

sinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çev-

reler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de

do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için be-

nimsemektedirler.
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Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden

ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Ric-

hard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöy-

le itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul

edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist

bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kural-

lar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nede-

niyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntem-

lerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru ol-

du¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin ve-

remeyiz.37

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa

yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, madde-

den baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bi-

linçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl›

türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böcek-

lerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi

içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z

maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla

hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriy-

le "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savun-

maya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insan-

lar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bil-

gi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar›

yarat›p flekillendiren Allah't›r.
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Evrim Teo r i s i  Dünya Tar i h i n i n  

En Etk i l i  Büyü südü r

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-

orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bun-

lar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan

profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim

adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun

yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inan-

maktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, pofe-

sörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dün-

ya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde

olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan

alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin

önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel

olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilele-

rin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kav-

minin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yap-

t›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir kör-

lüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›k-

t›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için

fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n›

mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük az-

ab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

Adnan Oktar
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…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r

bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar

hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil

olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar›

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz bü-

yülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›,

insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu

büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret

verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senar-

yolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anla-

fl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve

cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organi-

zasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen

evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya

gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meyda-

na getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve

Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fi-

ravun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetle-

rini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözleri-

ni büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük

bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)
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Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyü-

leyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n or-

taya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydur-

duklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›ve-

rince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-topar-

lay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmak-

ta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düfl-

müfller olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek

etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›l-

mas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de

bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddi-

alara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu id-

dialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda

ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yak-

lafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak

daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin ya-

k›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gele-

ce¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri ola-

ca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipo-

tezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.38

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak

tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir

yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatma-

cas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n›

hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.

Adnan Oktar
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Not la r  

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir
bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm ve hikmet

sahibi olans›n." (Bakara Suresi, 32)




