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YAZAR HAKKINDA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan Adnan
Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. 1980'li yıl lar dan bu ya na,
ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun -
la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın
ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık
bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.
Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün -
ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi -
ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in -
kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler

önü ne ser mek tir. Ni te kim ya za rın, bu gü ne ka dar 73 ay rı di le çev ri len sayıları 300'ü aşan
ese ri, dün ya ça pın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.
Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif
edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le
ola cak tır.

Siz kim si niz ve dün ya üze rin de ki ha ya tı nı zın ama cı ne dir? Si zi kim var et -

ti, sa hip ol du ğu nuz mü kem mel be de ni kim ya rat tı? Di ğer tüm in san la rı ve tüm

ev re ni kim var et ti? Tüm bun la rı ya rat mak ta ki ama cı ne dir ve siz den ne is ti -

yor? Pek çok in san, ha ya tı nı bu so ru lar üze rin de cid di bir bi çim de dü şün me -

den kur muş tur. Zih ni ni, bu so ru lar la de ğil, ak şam yi ye ce ği ye mek le, dö viz

kur la rıy la, sev di ği ka dın ya da er kek le, ge le cek en di şe siy le ve ben ze ri ko nu -

lar la dol du rur. An cak zih ni ni meş gul eden tüm bu ko nu lar, bir kaç on yıl son -

ra, ka çı nıl maz olan ölüm le bir lik te an lam sız ha le ge le cek tir. İn sa nın ölüm le

bir lik te baş la ya cak ebe di ha ya tın da ko nak la ya ca ğı yer de, üst te ki so ru lar doğ -

rul tu sun da, ya şa mı nı na sıl ge çir di ği ne gö re be lir le ne cek tir. 

Bu soruların en doğru cevaplarını insana öğreten yegane kaynak ise,

insanları ve tüm evreni yaratan, hepimizin Rabbi olan Allah'ın indirdiği kitap

Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleridir. Elinizdeki kitap,

insanları düşünmekten kaçındıkları bazı soruları düşünmeye davet etmekte ve

Kuran'da verilen cevapları bildirmektedir. Ve herkes bilmelidir ki, bu sorular,

insanlara önemli gibi gelen diğer tüm konulardan çok daha önemlidir.
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OKU YU CU YA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın

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

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

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

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

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

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

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









YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA

Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956

yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta -

mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa -

nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ -

re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko -

nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci -

le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in

kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok

önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam

55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki

pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run

ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın

ka pa ğın da Re su lul lah (sav)'in müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo -

lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in

Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en -

bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın -

da, Ku ran'ı ve Re su lul lah (sav)'in sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir.

Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek

çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak

"son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve

ke mal sa hi bi olan Re su lul lah (sav)'in müh rü, bu son sö zü söy le -

me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb -

li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Yüce

Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu -

lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem -

le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz -

ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan

Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon -

ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil -

ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan

Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya -

nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le



okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça,

Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce,

Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vehi

(Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da

ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et me si -

ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her ki -

şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı -

na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik

özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma -

ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me -

le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün -

kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar -

şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ya za rın

ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya

ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def -

len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ la yan,

hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir hiz met ol du ğu

or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da na ge -

ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel

tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar -

ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi -

le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın

din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiye-

tin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri eziyet lerin

temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz liğin fik ren mağ -

lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşaya-

bilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm,

fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce

hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de

çok geç kalınabilir. Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan

Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san -

larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve ada-

lete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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On la ra bin me niz ve süs için at la rı,
ka tır la rı ve mer keb le ri (ya rat tı). Ve da ha

siz le rin bil me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır?
(Nahl Su re si, 8)
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Martı tü rü kuş lar da ga ganın bi çi mi bes len me özel lik le -

ri ne bağlı ola rak tür den tü re de ği şik lik gös te rir. Ör ne ğin

martıların ve özel lik le yırtıcı martıların kan ca uç lu ga ga -

ları ya ka layıp ko par ma ya el ve riş li dir. Bazı tür le rin, ör -

ne ğin At las Ok ya nu su kıyılarında ya şa yan de niz pa pa -

ğanı ile ak sum ru kuş larının ga ga la rı ise bir kaç balık

taşırken, dalıp ye ni den balık av la ya bi le cek le ri bir

yapıya sa hip tir. Gö rül dü ğü gi bi aynı tür de ki kuş lar

arasında var olan çe şit li özel lik ler, Yü ce Al lah'ın eşi ben -

ze ri ol ma yan ya rat ma sa natını tanıma mı za ve si le olur. 

www.bilgilerdunyasi.net
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Bur nu muz ne fes al dı ğı mız ha va nın ısı tıl ma sı ve nem len -

di ril me si gö re vi ni üst len miş tir. Bur nun iç yü ze yi ni kap -

la yan mu kus ta ba ka su bu ha rı sal gı la ya rak gi ren ha va yı

nem len di rir. Mu kus ta ba ka nın he men al tın da yer alan

çok sa yı da ki kıl cal da mar da ge çiş sı ra sın da ha va nın ısın -

ma sı nı sağ lar. Böy le ce ha va, ak ci ğer le rin has sas ya pı la rı

için en uy gun ha le ge ti ri lir. Söz ko nu su me ka niz ma, bi na -

la rın sı cak lık ve nem or ta mı nı dü zen le yen ge liş miş bir

kli ma sis te mi ne ben zer. Bu ra da ana hat la rıy la an la tı lan

bu iş lem ler ger çek te ol duk ça kar ma şık tır.

www.harunyahya.net
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Göz, 600 bin si nir le bey ne bağ la nır. Ay nı an da 1.5 mil yon

me saj alıp bun la rı dü zen ler ve sa at te 500 km'lik hız la bey -

ne gön de rir. Tek bir nok ta ya bak tı ğı nız da, as lın da bir bi -

rin den fark lı yüz ler ce de tay gö rür sü nüz. Ay rı ca mu ci ze vi

bir şe kil de göz, bun la rın hep sin den ge len me saj la rı ayırt

eder, hep si ni de ğer len di rir ve her bi ri ni bey ne ile tir.

www.hayatinkokeni.com



15

İş çi arı ların ha re ket le ri son de re ce tu tar lı dır ve bir amaç

üzerinedir. Ko van da ki bir arı ye ni yu mur ta lar için hüc re -

ler ha zır lar ken, di ğe ri kra li çe ye hiz met et mek için pe tek -

ler ara sın da do la şır, bir üçün cü süy se bal top lar. Her iş çi

arı Rab bi miz'in il ha mıyla ke sin ola rak ne yi na sıl ya pa ca -

ğı nı bi lir, ku sur suz bir di sip lin le ha re ket eder.

www.Allahvar.com
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En zim ler, hüc re le ri ha re ket len di rip re ak si yon la rı baş lat -

mak ve hız lan dır mak la gö rev li dir ler. Bir en zim bir re ak -

si yo nu mil yar ke re hız lan dı ra bi lir. Ör neğin  in san vü cu -

dun da ki en zim ler den sa de ce bir ta ne si gö re vi ni yap ma -

say dı, bu cüm le yi oku mak 1500 yıl sü re cek ti. Hat ta siz bu

cüm le yi oku ya na ka dar si zi ya şa tan pek çok re ak si yon da

dev re ye gir me yi bek le ye cek ve bir bi rin den ha ber siz ve

ha re ket siz hüc re ler te ker te ker öl me ye baş la ya cak tı. An -

cak ku sur suz ya ra tı lış sa ye sin de bu ger çek leş mez ve en -

zim ler gö rev le ri ni ek sik siz ce ye ri ne ge ti rir.
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Or ki de le rin de ği şik üre me yön tem le ri var dır. Ör ne ğin ba -

zı or ki de ler nek tar üre te mez sa de ce nek tar ko ku su üre tir -

ler. Bu ko ku ya al da nan arı la ra nek tar ver me dik le ri hal de,

on la rı kan dır mış ve po len le ri ni ta şıt tır mış olur lar. Bir bit -

ki nin yal nız ca po len le ri ni ta şıt mak için nek tar ver me di ği

hal de nek tar ko ku su nu tak lit ede bil me si hiç kuş ku suz ki

bu bit ki le rin bi lin ci sa ye sin de ger çek le şen olay lar de ğil -

dir. Akıl ve şu ur sa hi bi ol ma yan bit ki ler de di ğer tüm can -

lı lar gi bi Al lah’ın il ha mı ile ha re ket et mek te dirler.

www.ehlisunnetinonemi.com
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Ku zey kut bun da ya şa yan de niz kır lan gıç la rı, her yıl

30.000-40.000 km.lik yol bo yun ca ka nat çır par lar. Bu kır -

lan gıç la rın va tan la rı Ku zey Kut bu’ dur. Fa kat her yıl Ku -

zey Ame ri ka, Grön land ya da Si bir ya'da ki üre me böl ge le -

rin den, Ku zey Kut bu su la rın da ki kış lık böl ge le re doğ ru

yol cu luk ya par lar.

www.hayvanlaralemi.net
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Ku tup lar da ki buz lu su lar da ya şa yan ba lık la rın ne den

don ma dı ğı nı hiç me rak et ti niz mi? Bu ba lık lar, de ri le rin -

de ki buz kris tal le ri nin sı cak lı ğı nı -20C'ye ka dar yük sel ten

bir pro tei ni üre ten ge ne sa hip tir ler. Bu pro te in buz kris -

tal le rin de ki ok si jen mo le kül le ri ne bağ la na rak gen leş me -

le ri ni en gel ler ya ni can lı nın don ma sı nı ön ler. 

www.evrimcilerinitiraflari.com
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Con fu ci usor nis’in
temsili resmi (üstte)

Ev rim te ori si, kuş la rın kü çük ya pı lı ve eto bur the ro pod

di no zor lar dan, ya ni bir sü rün gen tü rün den tü re di ği id di -

asın da dır. Oy sa hem kuş lar la sü rün gen ler ara sın da ya pı -

lan ana to mik kar şı laş tır ma lar hem de fo sil ka yıt la rı bu id -

di ayı ya lan la mak ta dır. Re sim de gö rü len fo sil, Con fu ci -
usor nis ola rak ad lan dı rı lan so yu tü ken miş bir kuş tü rü ne

ait tir. Gü nü müz kuş la rı na bü yük bir ben zer lik gös te ren

Con fu ci usor nis,  kuş la rın ev ri mi se nar yo su nu yık mış tır.

Con fu ci usor nis
Dö nem: Me zo zo ik za man, Kre ta se dö ne mi
Yaş: 120 mil yon yıl
Böl ge: Çin

www.belgeseller.net
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Gür gen yap -
rağının gü -
nü müz de ki
ör ne ği.

Bi li nen 30 - 40 tü rü olan gür gen ağacı, ge nel lik le ku zey ik -

limler inin hakim olduğu böl ge ler de yetişir.  Fo sil bul gu -

ları gü nü müz de ya şa yan gür gen ler le, bun dan on mil yon -

lar ca yıl ön ce ya şamış olan lar arasında hiç bir fark ol -

madığını or ta ya koy muş tur. Gür gen ağaç ları, Dar wi nist le -

rin id dia larına mey dan oku mak ta, Ya ratılış'ın açık bir

ger çek ol du ğu nu söy le mek te dir.

Dönem: Senozoik zaman, Eosen
dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Cache Creek Oluşumu,
British Columbia, Kanada

www.Allahinisimleri.net



Gü nü müz deki gink go yap ra ğı 

Dar wi nist le rin bit ki le rin ev ri mi se nar yo su nu ge çer siz

kı lan de lil ler den bi ri de re sim de gö rü len 50 mil yon yıl -

lık gink go yap ra ğı dır. Gink go la rın baş ka bir bit ki den

tü re me dik le ri nin, baş ka bir bit ki ye de dö nüş me dik le ri -

nin gös ter ge si olan bu fo sil, di ğer bü tün fosil ör nek leri

gibi ev rim cileri büyük bir aç maza sok mak tadır.

Gingko Yap ra ğı
Dö nem: Se no zo ik za man, 
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Cac he Cre ek Olu şu mu,
Bri tish Co lum bia, Ka na da
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Alttaki resimlerde 
kozalak fosilinden hiçbir
farkı olmayan gü nü müz -

de ki kozalaklar bulun-
maktadır.

Ait ol duk la rı ağa cın ço ğal ma sı için ge rek li olan to hum -

la rı ta şı yan ko za lak la rın ya pı sı di ğer tüm can lı lar gi bi,

mil yon lar ca yıl bo yun ca hiç bir de ği şi me uğ ra ma mış tır.

Gü nü müz de ki ko za lak lar la ay nı olan 65 - 23 mil yon yıl

ya şın da ki ko za lak lar, ta rih bo yun ca ev ri min hiç bir za -

man ya şan ma dı ğı nın önem li ör nek le rin den biridir.

Ko za lak
Dö nem: Se no zo ik za man, Pa le osen dö ne mi
Yaş: 65 - 23 mil yon yıl
Böl ge: Al man ya

www.hayatinkokeni.com
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Ek lem ba cak lı lar fi lu mu na da hil olan at na lı yen geç le ri,

Che li ce ra ta (ke li ke ser li ler) alt fi lu mu na da hil dir ler ve

örüm cek ler ve ak rep fa mil ya la rı na da ha ya kın dır lar. Re -

sim de gö rü len 150 mil yon yıl ya şın da ki at na lı yen ge ci fo -

si li, Ya ra tı lış'ın açık bir ger çek ol du ğu nu, ev ri min hiç bir

za man ya şan ma dı ğı nı bir kez da ha te yit et mek te dir.

At Na lı Yen ge ci
Dö nem: Me zo zo ik
za man, Ju ra dö ne mi
Yaş: 150 mil yon yıl
Böl ge: Soln ho fen,
Al man ya

Günümüzde
yaşayan
örnekler altta

www.yasayanfosiller.com
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Üstte, 95 milyon yıllık
balon balığı fosili.
Günümüzde yaşayan
balon balığı (yanda) 

Balon balığı milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğra-

madan varlığını devam ettirmektedir. 95 milyon yıl önce

yaşayan balon balıklarıyla, bugün yaşayanların tamamen

aynı olması, evrimcilerin asla açıklayamayacakları bir du-

rumdur. Fosillerin gösterdiği gerçek, canlıları Allah'ın

yarattığıdır.

Balon Balığı
Dönem: Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan
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Ya ra tı lış'ın açık bir ger çek ol du -
ğu nu gös te ren fo sil ler den bi ri de
re sim de gö rü len yak la şık 150 mil -
yon yıl ya şın da ki ka ri des fo si li -
dir. Gü nü müz de ki ka ri des ler den
hiç bir far kı yok tur.

Dar wi nist le rin id dia et ti ği gi bi aşa ma lı bir ev rim sü re ci -

nin ya şan ma dı ğı nı gös te ren bi lim sel bul gu lar dan bir di -

ğe ri de re sim de gö rü len ka ri des fo si li dir. Var ol duk la rı

ilk an dan iti ba ren tüm özel lik le ri ve uzuv la rıy la ek sik -

siz olan ka ri des ler hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma mış lar dır.

Bu ka ri des fo si li, ev ri min ha yal ürü nü bir se nar yo ol du -

ğu nu tüm açık lı ğıy la göz ler önü ne ser mek tedir.

Ka ri des
Dö nem: Me zo zo ik
za man, Ju ra dö ne mi 
Yaş: 150 mil yon yıl
Böl ge: Soln ho fen
Olu şu mu, Al man ya

www.netcevap.org
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Günümüzde
yaşayan yengeç

örnekleri (sağda)

Fosil ka yıt la rı can lı lı ğın kö ke ni ni an la mak için ye te rin ce

zen gin dir ve bu ger çek kar şı mı za so mut bir tab lo çı kar -

mak ta dır: Fark lı can lı tür le ri, ara la rın da ha ya li ev rim sel

"ge çiş form la rı" ol ma dan, yer yü zün de bir an da ve fark lı

ya pı la rıy la, ay rı ay rı or ta ya çık mış lar dır. Bu da tüm can lı -

la rı Yü ce Al lah'ın ya rat tı ğı nın de lil le rin den bi ri dir. 

Yen geç
Dö nem: Se no zo ik za -
man, Oli go sen dö ne mi
Yaş: 37 - 23 mil yon yıl
Böl ge: Da ni mar ka

www.yaratilismuzesi.com
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Re du vi ida (yır tı cı tah ta ku ru la rı) fa mil ya sı na da hil olan bu

bö cek le rin çe şit li tür le ri cha gus has ta lı ğı nı ya yan ana fak -

tör ler dir. Dar win'i ze hir le ye rek onun ya şa mı nı has ta bir

şe kil de ge çir me si ne ne den olan su ikast çi bö cek, an te ni ni

ze hi ri en jek te et mek için kul la nır ve kar şı sın da ki can lı nın

do ku la rı nı eri tip sı vı laş tı rır. 

Gü nü müz de  yaşamakta olan
suikastçi böceklerden bir örnek
(sağda)

Su ikast çi Bö cek 
Dö nem: Se no zo ik za man, 
Oli go sen dö ne mi
Yaş: 25 mil yon yıl
Böl ge: Do mi nik Cum hu ri ye ti 

www.darwinistneleridusunmez.com



29

Yanda günümüzde hala
yaşamakta olan Yürüyen

Çalı böceği bulunmaktadır.

Yü rü yen Çalı isim li bö cek ler ya vaş ha re ket et me le ri ve

ka muf laj yap ma ları ile tanınır. Uzun be den le ri, ba cak ları,

an ten le ri ve renk le ri ile tıpkı bir çalıya ben zer ler. Ka muf -

laj ya pan canlılar ya şadıkları or ta ma son de re ce uyum lu

şe kil de ya ratılmış vü cut yapıları, bi çim le ri, renk le ri ve

de sen le riy le özel bir ko ru ma altına alınmışlardır. 

Yürüyen Çalı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 mil yon yıl
Böl ge: Rus ya

www.ateizmecevap.org
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Dar win, te ori si nin an cak fo sil ka yıt la rıy la doğ ru la na bi le -

ce ği ni bi li yor du ve bu ne den le pa le on to lo jik ça lış ma la ra

bü yük umut bağ la mış tı. Ne var ki, Dar win'den son ra ge -

çen yak la şık 150 yıl için de hiç ara ge çiş for mu fo si li bu -

lun ma dı. Do la yı sıy la Dar win'in id di ala rı hiç bir za man te -

yit edil me di. Fo sil ler, Dar win'in ev rim te ori si ni ge çer siz -

li ği is pat lan mış bir teo ri ola rak ta ri he göm dü. Bu fo sil ler -

den bi ri de, gü nü müz de kilerle aynı özelliklere sahip olan,

re sim de ki 95 mil yon yıl lık mü rek kep ba lı ğı fo si li dir. 

Mürekkep Balığı
Dönem: Mezozoik
zaman, Kretase
dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

www.evrimbelgeseli.com



31

Kap lum ba ğa fo si li nin alt tan gö rü nü şü (üst sağda) mü kem mel de -
tay la rı ile gü nü müz kap lum ba ğa la rın dan (üst solda) fark lı ol ma dı -
ğı nı gös ter mek te dir.

Re sim de gö rü len 37 - 23 mil yon yıl lık kap lum ba ğa fo si li,

mü kem mel de tay la rı ile gü nü müz kap lum ba ğa la rın dan

fark lı değildir. Bu de lil ler kar şı sın da ev rim ci le rin ka bul

et me le ri ge re ken önem li bir ger çek var dır. Ok la ho ma Üni -

ver si te si Je olo ji ve Je ofi zik bö lü mün den ev rim ci Da vid B.

Kitts, bu ger çe ği şöy le açık lar: "Ev rim tür ler ara sın da ara
ge çiş form la rı ge rek ti rir, an cak pa le on to lo ji bun la rı sağ la -
ma mış tır." (Da vid B. Kitts, "Pa le on to logy and Evo lu ti -
onary The ory," Evo lu ti on, Cilt. 28, Ey lül 1974, sf. 467)

Kap lum ba ğa
Dö nem: Se no zo ik za man,
Oli go sen dö nem
Yaş: 37-23 mil yon yıl
Böl ge: Bru le Olu şu mu,
Neb ras ka, ABD

www.evrimefsanesi.com
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"Öğüt alıp dü şü ne bi len bir top lu luk" 

ve "te miz akıl sa hip le ri" için

YE Nİ BİR DÜN YA

Bu, Rab bi nin dos doğ ru yo lu dur. Öğüt alıp dü şün -

me si ni bi len bir top lu luk için ayet le ri böy le bi rer bi -

rer açık la dık. 

(En'am Su re si, 126)

Ki on lar, sö zü işi tir ler ve en gü ze li ne uyar lar. İş te

on lar, Al lah'ın ken di le ri ni hi da ye te er dir di ği kim se -

ler dir ve on lar, te miz akıl sa hip le ri dir. (Zü mer Su -

re si, 18)

Bu kitabı okuyan kişiden beklenen, hayatının en önemli

konusunu yeniden gözden geçirmesidir. Ancak bunu yapar-

ken, şimdiye kadar mutlak doğru olarak kabul ettiği kuralla-

rı, kapıldığı bazı önyargıları bir kenara bırakması gerekmek-

tedir. Çünkü bir insan, ne olursa olsun bir konuya önyargı-

ları ile yaklaşırsa doğru karar veremez. Çirkin görmek iste-

diği şeyi çirkin görür. Kötü olduğuna önceden karar verdiği

şeyi kötü olarak algılar. 



Şu da bir ger çek tir ki, bu ön yar gı lar, pe şin hü küm ler ço -

ğu za man ki şi nin ken di sin den kay nak la nır. İn san doğ du ğu

gün den iti ba ren için de bu lun du ğu top lum ta ra fın dan sa yı sız

ön yar gı ya bağ lan ma ya mah kum edi lir. Ai le si, ya kın çev re si,

ar ka daş la rı onun de ğer yar gı la rı nı be lir ler. Özel lik le gü nü -

müz top lum la rın da med ya in san la rı bel li ko nu lar da şart lan -

dır ma yö nün de bü yük bir et ki ye sa hip tir. Ga ze te ve te le viz -

yon lar, on la rı iz le yen le re pek çok iyi şe yi kö tü, kö tü şe yi de

iyi gi bi gös ter me et ki si ne sa hip tir ler. 

Toplumun kendisine aşıladığı önyargıları tümüyle kabul

etmiş olan insan ise şahsiyetinden çok şey yitirmiştir. Kendi

aklı ile değil, dışarının telkinleri ile hareket etmektedir. Söz

konusu insan bu şekilde, ancak kendisine doğru olarak göste-

rilen değerleri doğru kabul eder. Her çağda her toplumun

farklı doğrulara inandığını düşünürsek, topluma kayıtsız şartsız

uymanın hiçbir anlam taşımadığını görebiliriz. Bazı toplumlar

için yamyamlık doğal karşılanır, ya da faşist bir toplumda (Nazi

Almanyası gibi) yarı deli bir lidere kayıtsız şartsız itaat etmek

doğru olarak kabul edilir. Örnekleri çoğaltabiliriz, ama özetle

söylemek istediğimiz, toplumun yanlış telkinlerinden bağımsız

olarak düşünebilmenin akıl sahibi bir insana yaraşır bir tavır

olduğudur.

Toplumun, hakkında sayısız önyargı oluşturduğu konuların

başında din gelir. Özellikle medyanın bazı kesimlerinin yaptığı

telkin, din hakkında bazı kimseler için aşılması zor peşin

hükümler meydana getirmiştir. Hiçbir doğruluğu olmayan tel-

kinlerin bir sonucu olarak, din, pek çok insanın fazla önem-

semediği, üzerinde düşünme gereği hissetmediği ve

mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştığı bir kav-
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ramdır. Bu düşünce yapısına sahip kişilerin, genelde pek bilin-

çli bir şekilde böyle bir tutum izledikleri söylenemez. Bu kişi-

lere sorulsa muhtemelen dindar olduklarını belirteceklerdir,

ama gerçekte din onlar için, hayatlarında en az önem verdik-

leri konulardan biridir.

Aslında bu kişi hayatında bir kez bile oturup, ciddi bir

şekilde, din ve kendisinin din hakkındaki düşünce ve davra-

nışları hakkında da düşünmemiştir. Din ahlakının neden var

olduğu gibi bir soru üzerinde hiç kafa yormamıştır. Onun

yanlış bakış açısında göre din; genellikle yaşlı insanları ilgilen-

dirir, bazı doğru ahlaki değerleri savunur, fakat bununla bir-

likte pek çok "can sıkıcı" yasak ve kısıtlama getirir. Dine dair

uygulamaların bazılarını doğru ve yerinde, bazılarını ise kendi

aklınca eski ve "çağdışı" bulur. (Allah'ı ve İslam'ı tenzih ede-

riz.) Yine de genellikle açıkça dini inkar etmez. Ama başta

söylediğimiz gibi, din ahlakından mümkün olduğunca uzak

durur. Dindar olduğunu düşündüğü kişilerle asla görüşmek,

konuşmak, hatta aynı ortamda bulunmak istemez. Bu önyar-

gılı ve çarpık bakış açısına göre onlar korkunç ve karanlık

insanlardır. Oysa bu kişi büyük bir yanılgı içindendir. İslam

dini estetiği, kaliteyi, asaleti, nezaketi, güzelliği, sevgiyi, içten-

liği, merhameti, sevecenliği, düşünmeyi, araştırmayı, akılcı

olmayı gerekli kılan, samimi olarak bu ahlakı yaşayanları

manen çok üstünleştiren bir dindir. 

Di ne yö ne lik bu yan lış ba kış açı sı, vur gu la dı ğı mız gi bi, top -

lu mun ba zı ke sim le ri nin ver di ği tel kin le ri doğ ru dan ka bul et -

mek ten, kı sa ca sı ba ğım sız ola rak dü şün me mek ten kay nak -

la nır. Dü şün me nin öne mi ise, İs lam'ın te mel kay na ğı

olan Ku ran ayet le riy le ha ber ve ril miş tir:
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De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) Yer yü zü ve onun

için de olan lar ki min dir?" "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki:

"Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" (Mü'mi nun

Su re si, 84-85)

An dol sun Biz Kur'an'ı zikr için ko lay laş tır dık. Fa kat

öğüt alıp-dü şü nen var mı? (Ka mer Su re si, 17)

... İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur, öy ley se O'na kul luk

edin. Yi ne de öğüt alıp dü şün me ye cek mi si niz? (Yu nus

Su re si, 3)

Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü -

şün mez mi si niz? (Nahl Su re si, 17)

Din hakkında toplumun telkinlerinden bağımsız olarak

düşünmeyen kişi, iki büyük yanlışın içine düşecektir. Bunlar-

dan birincisi, din ahlakından uzak durmaya çalışan kişinin,

dinin varlık sebebini yani Allah'ı düşünmemesi, tanımaması,

daha doğru bir deyişle, Yüce Allah'ın sonsuz kudretini takdir

edememesidir. İkinci yanlış ise, dinin, insanı, sıkıntı ve baskı

dolu, tutucu bir ortama sürükleyeceğini ve ona, yaratılışına

ters yaptırımlar yükleyeceğini sanmasıdır. Din adına ortaya

çıkan bazı kimselerin, söz konusu tabloyu, dinin kendisiymiş

gibi öne sürmeleri de, kişideki "din ahlakını yaşarsam iste-

diklerimi yapamam" korkusunun sürmesinin önemli bir

sebebidir. Halbuki gerçekler bu kişinin sahip olduğu kanaat-

ten çok farklıdır. İslam ahlakı insanı her türlü baskıdan, kor-

kudan, endişeden, tedirginlikten kurtarır. Kişinin hep neşeli,

itidalli, huzurlu ve rahat bir ruh haline sahip olmasını sağlar.

Samimi olarak Kuran'a ve sünnete uyan bir kimse, yukarıda

saydığımız ön yargılara sahip olan kişinin asla yaşayamaya-

cağı ve belki de hayal dahi edemeyeceği bir güzellik ve

bereket içinde yaşar. 
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İnsan, birinci yanlıştan kurtulduğu zaman, yani kendisini

yaratan ve ona en yakın varlık olan Allah'ı tanıdığında, dinden

uzak durmak gerektiği şeklindeki batıl inançtan da kurtulur.

Bu yanlışın çözülmesinin getireceği zihin açıklığı ve duyarlılık,

ikinci yanlışın da çözülmesini sağlar. Din görüntüsü altındaki

başka yapılar ve gerçek din arasındaki bariz farklılıkları ayırt

eder.

Özet le mek ge re kir se, din hak kın da sa yı sız ön yar gı oluş -

muş du rum da dır. Fa kat, di ne yak la şır ken, te mel kıs tas, in san -

la rın din hak kın da ne de dik le ri de ğil, in sa nın ken di vic da nı ol -

ma lı dır. "İn san la rın ço ğun lu ğu na" uy ma nın in sa nı doğ ru ya gö -

tür me ye ce ği Ku ran'da açık bir şe kil de ifa de edil miş tir:

Yer yü zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san, se ni

Al lah'ın yo lun dan şa şır tıp-sap tı rır lar. On lar an cak zan -

na uyar lar ve on lar an cak "zan ve tah min le" ya lan söy -

ler ler. (Enam Su re si, 116)

"Topluluk" ya da diğer adıyla "sürü psikolojisi"nden kur-

tulup, kendi vicdanı ile düşünmeye başlayan insan, Kuran

ayetlerinde haber verilen gerçeği bizzat kendisi görür. O

artık, "insanların büyük çoğunluğundan" farklı olarak yeni bir

dünyaya adım atmıştır. Bu adımı kendisini eski dünyanın tüm

karanlığından, sıkıntısından, darlığından uzaklaştırıp, dinin

vesile olduğu sonsuz güzelliklere ve derin hikmetlere götü-

recektir... Bu arada hemen hatırlatmakta yarar vardır; din

derken Rabbimiz'in gönderdiği son hak din olan İslam'ı kas-

tediyoruz. Çün kü Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, "... Din, Al lah

Ka tın da şüp he siz İs lam'dır..." (Al-i İm ran Su re si, 19) 
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TE MEL SO RU LAR...

Yok sa on lar, hiç bir şey ol mak sı zın mı ya ra tıl dı lar?

Yok sa ya ra tı cı lar ken di le ri mi? Yok sa gök le ri ve

ye ri on lar mı ya rat tı lar? Ha yır; on lar, ke sin bir bil -

giy le inan mı yor lar. Yok sa Rab bi nin ha zi ne le ri on -

la rın ya nın da mı dır? Yok sa üs tün güç (her şe yin

de ne tim ve yö ne tim) sa hip le ri ken di le ri mi dir? 

(Tur Su re si, 35-37)

Ön ce ki bö lüm de de ğin di ği miz gi bi, di ne ön yar gı lar la yak -

la şan bir ki şi nin içi ne dü şe ce ği bi rin ci yan lış Al lah'ın var lı ğı nı

dü şün me den di ni de ğer len dir mek tir. Ki şi İs lam'ı de ğer len di -

re cek se ön ce Al lah'ın son suz kud re ti ni an la ma ya ça lış ma lı dır.

Eğer Al lah'a inan mı yor sa, Ku ran'ı da Müs lü man la rı da ken di

batıl ve yanlış bilgilerle dolu dün ya gö rü şü için de in ce le ye -

cek tir. Ve böy le bir in ce le mey le doğ ru ya ulaş ma sı müm kün

de ğil dir.

Ni te kim ta rih bo yun ca din hak kın da araş tır ma ya pan ki mi

sos yo log lar, di nin na sıl or ta ya çık tı ğın dan ya da top lum üze -

rin de ki et ki sin den bah se den bin ler ce cilt ki tap yaz mış lar dır.

Ama bü tün bu aka de mik ça lış ma la ra rağ men bu ki şi ler,

din ahlakını ger çek ten ya şa yan bir ki şi nin din den
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an la dı ğı nın bin de bi ri ni bi le an la ya ma mış, di nin ger çe ği ne,

özü ne ula şa ma mış lar dır. Çün kü bu ki şi ler, di nin te me li olan

Al lah'ın bir li ği ve herşeyi sarıp kuşattığı ger çe ği ni, kav ra ya -

ma mış lar dır. Ku ran'da bu tarz ki şi le rin du ru mu, "... On lar il -

mi ni ku şa ta ma dık la rı ve ken di le ri ne he nüz yo ru mu

gel me miş bir şe yi ya lan la dı lar..." (Yu nus Su re si, 39) aye -

tiy le be lir ti lir. 

İslam'ın ne demek olduğunu, insan, Allah'ın varlığını anla-

dığında ve Kuran'da tarif edilen hayatı yaşadığında hemen

anlayabilir. 

Al lah'ın var lı ğı ve O'ndan baş ka İlah ol ma dı ğı ise as lın da

çok açık bir ger çek tir. Ama dü şün ce tem bel li ği üze ri ne ku -

ru lu olan "ca hi li ye top lu mu" (Ku ran'da, İs lam dı şı sos yal ya -

pı lar bu sı fat la ta nım la nır) bu ger çe ğin far kın da ola ma ya cak

ka dar kör leş miş du rum da dır. Za ten "ca hil" sı fa tı nı da bu yüz -

den ta şır. 

Müs lü man lar ise Ku ran'da ki bir çok ayet te, Al lah'ın var lı ğı -

nı dü şün me ve ya ra tı lış de lil le ri ni göz lem le me ko nu sun da so -

rum lu tu tul muş lar dır. Bu ayet ler den bi ri şöy le dir:

De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; eğer Al lah si zin işit me ni zi

ve gör me ni zi alı ve rir ve kalp le ri ni zi mü hür ler se, on la rı

si ze Al lah'tan baş ka ge ti re bi le cek ilah kim dir?" Bak, Biz

na sıl ayet le ri "çe şit li bi çim ler de açık lı yo ruz da" son ra

on lar (yi ne) sırt çe vi rip-en gel li yor lar? (Enam Su re si, 46)

Kü çük bir ör nek, in sa nın dü şün ce si ni aç ma ya ve ca hi li ye

top lu mu nun bir bi re yi ol ma sı ne de niy le üs tün de  ta şı dı ğı ce -

ha le ti da ğıt ma ya yar dım cı ola bi lir.

Şu ana ka dar ha fı za nız da ki her şe yin -be de ni ni ze ait

bil gi de da hil- si lin di ği ni var sa ya lım. Böy le bir
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ko num da ken di ni zi dün ya ben ze ri bir yer de bul sa nız, için de

bu lu na ca ğı nız du rum son de re ce şa şır tı cı olur du. Dü şü ne lim:

Tüm ha fı za nız si lin miş ola rak bir den bi re yer yü zü nün bir ye -

rin de var ol du nuz. 

İlk far k et ti ği niz her hal de ken di be de ni niz ola cak tı. "Ben"

de di ği niz şey den fark lı bir şey ol du ğu nu his set ti ği niz den, ona

is te di ği ni zi yap tı ra bil mek si ze çok il ginç ge le cek ti. Bel ki bir

sü re ko lu nu zu in di rip kal dı ra cak, ne ye ya ra dı ğı nı an la ma ya

ça lı şa cak tı nız. 

Et raf ta ne re den var ol du ğu nu bi le me di ği niz be de ni ni ze

son de re ce uy gun bir çev re bu la cak tı nız. Üze ri ne ba sı la bi le -

cek sağ lam bir ze min, net bir gö rün tü, bir bi rin den gü zel ko -

ku lar, çe şit li hay van lar, tam be de nin is tek le ri ne uy gun bir ısı,

ra hat so lu na bi le cek bir at mos fer ve da ha bin ler ce has sas den -

ge... Acı kan be de ni ni zin ih ti yaç duy du ğu yi ye cek ler, ku ru yan

da ma ğı nı zı se rin le te cek ter te miz su ve da ha bir çok la rı...

Böy le bir or tam da aca ba hiç bir şey dü şün me den gü nü nü -

zü gün et me ye mi yok sa ken di ni ze ba zı so ru lar sor ma ya mı

baş lar dı nız? Ön ce kim ol du ğu nu zu, ne den ora da var ol du ğu -

nu zu, gör dü ğü nüz dü ze nin va ro luş se be bi ni araş tır maz mıy -

dı nız? Ak lı nı za ge le cek ilk so ru lar şun lar ol maz mıy dı?

- Ben ki mim?

- Be ni kim var et ti, sa hip ol du ğum ku sur suz be de ni kim ya -

rat tı?

- Et ra fım da ki bü yük dü ze ni ya ra tan kim?

- Benden ne istiyor, bana neyi gösteriyor? 

Bi raz ak lı olan in san, böy le bir du rum da, üst te ki ve bun -

la ra ben zer so ru la ra ce vap bul mak tan da ha önem li hiç -
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bir şey ol ma dı ğı nı dü şü nür dü. Bü tün bu so ru la rı boş ve rip,

gün düz le ri amaç sız ca ge ze rek, ge ce le ri de uyu ya rak ge çir me -

yi ter cih eden bi ri si için de "akıl sız" ke li me sin den baş ka bir

sı fat kul la nı la maz dı. 

O arazide birden var olan bedeni ve o bedenin içinde

bulunduğu ortamı mutlaka üstün akıl sahibi bir kudret mey-

dana getirmiştir. İnsanın bundan sonra da sürdüreceği her

bir saniyelik hayat da yine O'nun sayesinde var olabilir. O

halde insanın yaşamında sonsuz bir güce sahip olan bu üstün

gücü tanımaya çalışmaktan daha önemli ne olabilir?

Ör ne ği bi raz da ha ile ri gö tü rüp, ara zi de iler le ye iler le ye

bir şe h re var dı ğı nı zı dü şü ne lim. Şe hir için de ço ğu ol duk ça

ka ba, hırs lı ve sa mi mi yet siz çe şit çe şit in san lar ol sun. Ve ne -

den se, bu ra sı nın ve ken di le ri nin sa hi bi nin kim ol du ğu nu hiç

dü şün mü yor ol sun lar. Farz edin ki, hep si ken di ne bir iş, bir

amaç ya da bir ide olo ji bul muş, ama bir tür lü şeh re iyi bir dü -

zen ge ti re mi yor lar. 

Bu or tam için de, ah la ki yön den şe hir de ki di ğer in san la ra

gö re de ği şik dav ra nan, öl çü lü ve akıl cı ta vır lar ser gi le yen,

düz gün ko nu şan, di ğer le rin den fark lı ol duk la rı he men göz -

lem le ne bi len, gü ve ni lir ve doğ ru söz lü ol duk la rı his se di len bi -

ri le ri ile kar şı laş tı ğı nı zı var sa ya lım. On lar la bir ko nuş ma ya

dal dı ğı nı zı ve iler le yen soh bet sı ra sın da şöy le bir bil gi ver dik -

le ri ni de farz ede lim: 

"Biz di ğer le rin den fark lı dü şü nen ve ya şa yan in san la rız.

Çün kü biz, bu ra sı nın, bi zim ve tüm di ğer in san la rın -sen de

bu na da hil sin- bir sa hi bi ol du ğu nu, O'nun gü cü nün sı nır sız

ol du ğu nu ve bu ra yı da in san la rı sı na mak ve eğit mek
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için ge çi ci bir yer ola rak oluş tur du ğu nu bi li yo ruz. O'ndan bi -

ze ulaş mış bir ki tap var, bu ki ta bın yaz dık la rı na gö re tüm ha -

ya tı mı zı dü zen li yo ruz."

Böy le bir du rum da, bel ki bu in san la rın doğ ru yu söy le yip

söy le me dik le rin den he men emin ola maz dı nız. Ama on la rı

din le mek ten, he le sö zü nü et tik le ri ki tap hak kın da bil gi edin -

mek ten da ha önem li hiç bir şey ol ma dı ğı nı ko lay ca an lar dı nız,

öy le de ğil mi?... O halde sizin, bu örnekteki kadar hassas

olmanızı engelleyen şey nedir? Söz konusu kişi gibi dünya

üzerinde bir anda değil de, uzun bir gelişim süresi içinde var

olmuş olmanız mı? Bu durumda örneğe bağlı kalarak düşü-

nürsek, şehirdeki insanların çoğunun içinde olduğu duruma

düşmüş bulunmaktasınız. Peki şu anda bu yapınızla, sizi yal-

nızca "bu akşam ne yiyeceğim, yarın hangi kıyafetimi giysem?"

ya da "şu hakkımda ne düşünüyor, buna ne diyeceğim?" gibi

sorulara cevap bulmaya yönelten ve bu sorulardan çok daha

önemli olduğu çok açık olan konulardan uzak tutan "cahil"

toplumların var olduğunun farkında mısınız?  

Bu top lu mun için de bu lun mak ve onun tel kin le rin den et -

ki len mek ten kay nak la nan ca hil li ği bir dü şü ne lim...

Ken di ken di ni ze şu so ru yu so run (ki bu so ru söz ko nu su

top lum da, ya unu tul muş ya da ye ter siz söz de "açık la ma"lar -

la ra fa kal dı rıl mış tır): Ben na sıl var ol dum?

Bu so ru yu ce vap la ya bil mek için, ön ce lik le bü tün ön yar gı -

la rı nız dan sıy rı lıp, ha ya tın baş lan gı cı nı, ya ni do ğum ola yı nı kı -

sa ca in ce le me miz fay da lı ola cak tır.  
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Do ğu mun Kı sa Ta ri hi

Ye ni bir in sa nın ya ra tıl ma sı nın se be bi ola cak sperm ler er -

kek vü cu du nun dış kıs mın da ki bir böl ge de üre ti lir. Bu nun se -

be bi üre ti min an cak vü cut ısı sı nın yak la şık 2 de re ce al tın da

ger çek le şe bil me si dir. Bu ısı nın sa bit len me si için bir de tes tis

üs tü ne yer leş ti ril miş özel de ri ça lı şır. Bu nun fonk si yo nu so -

ğuk ta bü zü şe rek, sı cak ta ise ter le ye rek ge rek li olan ısı yı sa -

bit tut mak tır. Tes tis ler de, da ki ka da or ta la ma 1.000 adet üre -

ti len sperm ler er ke ğin tes tis le rin den ka dı nın yu mur ta la rı na

doğ ru ya pa ca ğı yol cu luk için özel bir yaratılışa sa hip tir; baş,

bo yun ve kuy ruk tan olu şur. Kuy ru ğu ile bir ba lık gi bi ana

rah min de iler ler.

Be be ğin ge ne tik şif re si nin bir bö lü mü nü ba rın dı ran baş

kıs mı özel bir ko ru yu cu zırh la kap lan mış tır. Bu zır hın fay da sı

an ne rah mi nin gi ri şin de fark edilir: Bu ra da ki or tam -an ne nin

mik rop lar dan ko run ma sı ama cıy la- son de re ce asit li dir. 

Er kek ten rah me atı lan sa de ce mil yon lar ca sperm de ğil dir.

Me ni bir bi rin den fark lı sı vı la rın ka rı şı mın dan olu şur. Bu sı vı -

lar, sperm le rin ge rek duy du ğu ener ji yi kar şı la ya cak olan şe -

ke ri içe rir. Ay rı ca baz özel li ğiy le ana rah mi nin gi ri şin de ki

asit le ri nöt ra li ze et mek, sper min ha re ket ede ce ği kay gan or -

ta mı sağ la mak gi bi gö rev le ri var dır. Sperm ler yu mur ta ya va -

ra na ka dar an ne nin vü cu dun da zor lu bir yol cu luk ge çi rir ler.

Ken di le ri ni ne ka dar sa vu nur lar sa sa vun sun lar, 200-300 mil -

yon sperm den yu mur ta ya ula şan la rın sa yı sı bi ni pek aşa maz.

Bü tün bu bil gi le rin ışı ğın da ak la ge len şu ilk so ru nun ce va -

bı nı dü şü ne lim: Sperm, an ne vü cu du nu hiç ta nı ma dı ğı hal -

de, na sıl ol muş da "ken di ken di ni" o or ta ma uy gun

ha le ge tir miş tir? 
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Sperm, "ken di ken di ni" bir or ta ma uy gun ha le ge ti re me -

ye ce ği ne gö re, bu so ru nun tek ce va bı, bu or ta ma uy gun ola -

rak ya ra tıl dı ğı dır.

Do ğu mun kı sa ta ri hi ne de vam ede lim:

Yu mur ta, bir tuz ta ne si nin an cak ya rı sı bü yük lü ğün de dir.

Yu mur tay la sper min kar şı laş tı ğı yer fal lop tü pü  adı ve ri len bö -

lüm dür. Yu mur ta sper min ken di si ni bu la bil me si için özel bir sı -

vı sal gı lar. Sperm ler de bu sı vı yı iz le ye rek he def le ri ne ula şır lar.

Yu mur ta yı döl le ye cek sperm yu mur ta ya yak laş tı ğın da,

yu mur ta nın sal gı la dı ğı bir sı vı sper min ko ru yu cu zır hı nı eri -

tir. Ve sper min ucun da ki eri ti ci en zim ke se cik le ri açı ğa çı kar.

Sperm yu mur ta ya ulaş tı ğın da bu en zim ler yu mur ta nın za rı nı

de le rek sper min içe ri gir me si ni sağ lar. Böy le ce yu mur ta nın

et ra fı nı ku şa tan sperm ler, içe ri gir mek için bü yük bir ya rı şa

baş lar lar. Yu mur ta yı ge nel de tek bir sperm döl ler ve bu an -

dan son ra baş ka bir sper min içe ri gir me si ih ti ma li kal maz.

Bu nun se be bi yu mur ta nın et ra fın da bu lu nan elekt rik sel ala -

nın ilk sper min içe ri ye gir me siy le iti ci özel lik ka zan ma sı dır.

So nun da sperm de ki er ke ğin DNA'sıy la ka dı nın DNA'sı

bir le şir. Ar tık an ne nin kar nın da ya ban cı ye ni bir hüc re (zi -

got), ye ni bir in san var dır.

Yu mur tay la il gi li bu bil gi le ri dü şü nün ce ak la he men şu so -

ru gel mek te dir: Yu mur ta san ki sperm le kar şı la şa ca ğı nı "bil -

mek te dir"; bu na sıl ola bi lir? Bu nun da tek ce va bı, yu mur ta -

nın sper me uy gun ola cak şe kil de -her iki si ni de bir bi ri ne uy -

gun kıl dı ğı na gö re, her iki si ni de kont rol eden- bir Ya ra tı cı

ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı dır...

Do ğu mun ola ğa nüs tü lü ğü bu nun la bit mez, in sa nın

olu şum aşa ma la rı da ha ye ni baş la mak ta dır:
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Yu mur ta nın döl ya ta ğı na yer le şe bil me si çı kın tı lı yü ze yi sa -

ye sin de ger çek le şir. Bu çı kın tı lar, yu mur ta nın ger çek uzan tı -

la rı olup, top ra ğa yer le şen kök ler gi bi, or ga nın de rin lik le ri ne

doğ ru da lar lar. Böy le ce zi got ken di si nin ge li şi mi için an ne nin

vü cu dun da sal gı la nan hor mon lar dan ya rar la na bi lir. Döl ya ta -

ğı na tam an la mıy la tu tun muş olan zi got ge liş me ye baş lar. Yu -

mur ta ra hi me yer leş me ye ve bes len me ye baş la mış tır. 

Bun dan son ra 2-4-8-16 şek lin de kat la ma lı ola rak ço ğa lan

hüc re ler te ker te ker be be ğin or gan la rı nı oluş tur ma ya baş lar.

Bu hüc re le rin ço ğal ma sı bö lü ne rek ger çek le şir ve ye ni olu -

şan hüc re ler bir bi ri nin ay nı dır. Bu na rağ men, na sıl dır ve ne -

den dir bi lin mez, hüc re ler mü kem mel bir or ga ni zas yon içe ri -

sin de fark lı ha re ket eder ler ve oluş tu ra cak la rı or gan la rı na

uy gun ola rak özel leş me ye baş lar lar. Baş lan gıç ta je la ti ni an dı -

ran ce nin de bü yük bir de ği şim gö rü lür; o yu mu şak ya pı nın

için de vü cu dun dik dur ma sı nı sağ la ya cak sert ke mik ler oluş -

ma ya baş lar. Hem de her ke mik yer li ye rin de!

Di ğer bir de yiş le baş lan gıç ta ay nı olan hüc re ler fark lı la şa -

rak ki mi ışı ğa kar şı has sas göz hüc re le ri ni, ki mi sı ca ğı, so ğu -

ğu ya da acı yı al gı la yan si nir hüc re le ri ni ve ya ses tit re şim le ri -

ni his se de cek hüc re le ri oluş tu rur.

So nun da be bek an ne si nin kar nın da ki ge li şi mi ni ta mam la -

mış ve dün ya ya gel miş tir. Bu ha liy le an ne kar nın da ki ha lin den

100 mil yon kat bü yük, 6 mil yar kat da ağır dır.

Önem li olan bu ra da an la tı lan "kı sa ta rih"in, baş ka her han -

gi bir can lı nın de ğil, bi zim ha ya ta baş lan gıç öy kü müz ol ma sı -

dır. O hal de bir in san için, böy le si ne kar ma şık, ama ola ğa -

nüs tü bir ola yın ki min ese ri ol du ğu nu bul mak tan da -

ha önem li ne ola bi lir? 
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Bu so ru nun ce va bı nı bi raz son ra ve re lim ve şu an do ğu -

mun kı sa ta ri hi ni göz den ge çir dik ten son ra ce vap lan ma sı ge -

re ken bir baş ka so ru yu ce vap la ya lım:

Hüc re ler ço ğa lır ken na sıl olur da grup la ra ay rı lıp, vü cu -

dun fark lı or gan la rı nı oluş tur ma ya baş la ya bi lir ler? 

Bu aşamada karşımıza çıkan gerçek şudur: Doğumla ilgili

soruların Yaratıcı'nın varlığını kabul etmekten başka bir

cevabı olamaz. Bütün bu kompleks işlemlerin "kendi kendi-

ne" oluştuğunu düşünmek akıl dışıdır. Şuursuz hücreler nasıl

"karar verip" de insan organlarını oluşturabilirler? Olaydaki

olağanüstülüğü gören ateist bilim adamları bile bunun kendi-

liğinden olamayacağını itiraf etmekte, fakat yaratılışı kabul

etmemek için anlamsız bir isim takarak "doğa mucizesi" şek-

linde tanımlamaktadırlar. Ancak doğada, böylesine mükem-

mel bir sistemi geliştirecek bilinç aramak boşunadır. Doğa-

nın kendisi de cansız ve şuursuz atomlardan oluşan bir

bütündür ve karar alıp uygulama gücüne sahip değildir.

Bu ola yın an ne ve ba ba dan kay nak lan dı ğı nı dü şün mek de

el bet te ki yan lış olur. Hat ta on lar da be den le rin de ger çek le -

şen olay lar dan da hi ha ber siz dir ler. Böy le ol ma sı na rağ men,

an ne-ba ba, do ğan ki şi nin ta ra fın dan ha yat se be bi ola rak gö -

rü lür. Bu ne den le an ne ba ba ya bü yük bir min net, sev gi ve

say gı gös te ri lir. 

O hal de in san dü şün me li dir: Do ğu mu nun -ve as lın da di -

ğer tüm ha yat fonk si yon la rı nın- ger çek Ya ra tı cı sı olan Al lah

çok da ha min net, sev gi ve say gı ya la yık de ğil mi dir? O'nun

var lı ğı açık tır, za ten O'nsuz bir şe yin var ol ma sı müm kün

de ğil dir.  
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Ku ran'da in sa nın ya ra tı lış mu ci ze si şöy le an la tıl mak ta dır:

An dol sun, Biz in sa nı, süz me bir ça mur dan ya rat tık.

Son ra onu bir su dam la sı ola rak, sa vun ma sı sağ lam bir

ka rar ye ri ne yer leş tir dik. Son ra o su dam la sı nı bir alak

(emb ri yo) ola rak ya rat tık; ar dın dan o ala kı (hüc re top -

lu lu ğu) bir çiğ nem et par ça sı ola rak ya rat tık; da ha son -

ra o çiğ nem et par ça sı nı ke mik ola rak ya rat tık; böy le ce

ke mik le re de et giy dir dik; son ra bir baş ka ya ra tış la onu

in şa et tik. Ya ra tı cı la rın en gü ze li olan Al lah, ne Yü ce dir.

(Mü mi nun Su re si, 12-14)

Başka Kuran ayetlerinde yaratılış mucizesinden şöyle

bahsedilmektedir:

İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanı-

yor? Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi?

Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu)

yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.' Böylece ondan,

erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. (Öyleyse Allah,)

Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? (Kıyamet

Suresi, 36-40)

... O'nun bilgisi olmaksızın, hiçbir dişi gebe kalmaz ve

doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun

ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta

(yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah'a göre kolaydır. (Fatır

Suresi, 11)

Bu du rum da, bir in sa nın baş ta ki ör nek te an la tı lan ve "bir -

den bi re var ol muş" ve ki min ken di ni ve et ra fı nı var et ti ği ni

me rak eden adam dan hiç bir far kı ol ma dı ğı or ta da dır. 

Böy le olun ca da, ya pıl ma sı ge re ken en önem li şey, eğer o

ada mın şe hir de ta nış tı ğı ve ken di si ne, ken di ni ve et -
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raf ta ki her şe yi ya ra tan Yaratıcımızı ta nı ta bi le cek le ri ni,

O'ndan ken di le ri ne ulaş mış bir ki tap ol du ğu nu söy le yen ki şi -

ler gi bi bi ri le ri var sa on la rı din le mek tir. Ya da, in san bü tün

bun la rı gör mez lik ten ge lip, "bu ak şam ne gi ye ce ğim, fa lan ca -

ya ne di ye ce ğim" gi bi her gün tek rar la nan ve bir gün ölüm le

bir lik te hiç bir an la mı kal ma ya ca ğı açık olan so ru lar la uğ raş -

ma ya dö ne bi lir.

Şim di siz dü şü nün: Bu iki se çe nek ten han gi si da ha akıl cı,

da ha man tık lı ve da ha "vic da ni"dir?...

İn san Al lah'ın ya rat tı ğı bir var lık tır, bu nu in kar ede mez.

Ola ya baş ka hiç bir açık la ma ge ti re mez. Ya ra tıl dı ğı na gö re,

üst te ki ayet te bil di ril di ği gi bi, "ba şı boş ve so rum suz" da bı ra -

kıl ma ya cak tır. Ya ra tı lı şı nın el bet te bir ama cı var dır. Bu nu ne -

re den öğ re ne cek tir?

Bu so ru nun tek bir ce va bı var dır: Al lah'ın ken di si ne yol -

la dı ğı Ki tap tan...
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KU RAN ÜZE RİN DE DÜ ŞÜN MEK

Biz sen den ev vel ken di le ri ne vah yet ti ği miz er kek ler -

den baş ka (pey gam ber ler) gön der me dik. Eğer bil mi -

yor sa nız, zi kir eh li ne so run. (On la rı) Apa çık de lil ler

ve ki tap lar la (gön der dik). Sa na da zik ri (Kur'an'ı)

in dir dik ki, in san la ra ken di le ri için in di ri le ni açık la -

ya sın ve on lar da iyi ce dü şün sün ler, di ye.

(Nahl Su re si, 43-44)

Kuran hakkında ne biliyorsunuz? Birçok insan bu soruya

muhtemelen şöyle bir cevap verir: "Kuran dinimizin mukad-

des kitabıdır." Bu cevap doğrudur, ama bu kişilerin bir kısmı

sorunun asıl cevabı olan, Kuran'ın içeriği hakkında pek bir

fikir sahibi değildir. Kuran hakkında kimi toplumlarda halk

arasında yanlış uygulamalar ve inançlar da vardır. Kuran,

genellikle evlerin duvarlarında süslü bir muhafaza içinde asılı

durur. Belli bir yaşın üstündeki kişiler tarafından okunulaca-

ğı düşünülür. Hiç okumadıkları için Kuran ayetlerinin içeriği

hakkında da hiçbir şey bilmezler. 

Bazı toplumlarda Kuran'ın içinde ne yazıldığını bilen,

Kuran üzerinde düşünen insan sayısı çok azdır. 

Pe ki Ku ran'ın ger çek gön de ri liş ama cı ne dir? Bu nu,

yi ne Ku ran ayet le rin den öğ ren iriz. Ayet ler de
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şöy le buy rul mak ta dır:

İş te bu (Ku ran) uya rı lıp kor ku tul sun lar, ger çek ten

O'nun yal nız ca bir tek İlah ol du ğu nu bil sin ler ve te miz

akıl sa hip le ri iyi ce öğüt alıp dü şün sün ler di ye bir bil di -

rip-du yur ma (bir be lağ)dır. (İb ra him Su re si, 52)

An dol sun Biz Ku ran'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için ko -

lay laş tır dık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? (Ka mer

Su re si, 32) 

An dol sun, on la rın kıs sa la rın da te miz akıl sa hip le ri için ib -

ret ler var dır. (Bu Ku ran) dü züp uy du ru la cak bir söz de -

ğil dir, an cak ken din den ön ce ki le rin doğ ru la yı cı sı, her şe -

yin 'çe şit li bi çim ler de açık la ma sı' ve iman ede cek bir top -

lu luk için bir hi da yet ve rah met tir. (Yu suf Su re si, 111)

Bu, ken di sin de şüp he ol ma yan, sa kı nan lar için yol gös -

te ri ci olan bir ki tap tır. (Ba ka ra Su re si, 2)

Yu ka rı da ki ayet ler de ve bun la ra ben zer pek çok ayet te,

Ku ran'ın gön de ri liş ama cı nın; in san la rı dü şün me ye yö nelt -

mek, on la ra ken di le ri ni ya ra tan Al lah'ı ta nıt mak, on la ra "kı la -

vuz" olup yol gös ter mek ol du ğu bildirilir. Ku ran, akıl ve vic -

da nı açık olan her in sa na hi tap eden, on la rı doğ ru yo la ile ten

bir ki tap tır.

O halde, öncelikle Kuran'a yönelik olan yanlış bakış açısı

düzeltilmelidir. Kuran bazılarının sandığı gibi sadece Peygam-

ber Efendimiz (sav)'e hitap eden bir kitap değildir. "Müslü-

manım" diyen herkes Kuran'a yönelmelidir. 

Bazı insanlar belli günlerde veya dönemlerde Kuran okur-

lar ve Kuran ayetlerinden haberdardırlar. Ancak bu kişiler

Kuran'ı "okumak"la yetinir, böylece üstüne düşen görevi

yaptığını düşünürler. Elbette ki "Kuran okumak" bir iba-

dettir ve yerine getirilmesi gerekir. Ancak oku-
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nanları uygulamak, günlük hayata geçirmek de çok önemli bir

ibadettir.

Kuran'ın "çağa uydurulması" gerektiğini öne süren bazı

cahil kimseler ise, Kuran'ın her dönemi ve her toplumu kap-

sama özelliğinin farkına varamamış olanlardır. Kuran'ı açık

bir zihinle okuyan kişi görür ki, Kuran'da anlatılan kişi ve

toplum özellikleri, bugün de dahil olmak üzere tarihin her

dönemini açıklamaktadır. 

Din ahlakından uzak toplumların içinde bulunduğu bütün

yanlışlıklar, bozukluk ve sapkınlıklar Kuran'da anlatılır, o top-

lumların dine karşı gösterdiği tepkiler tarif edilir, karakterle-

ri hakkında bilgi verilir. Bu bilgiler günümüz dünyasına da

uymakta ve bu durum da Kuran'ın her döneme hitap eden

mucizevi yönünü bir kez daha ispatlamaktadır. 

Ku ran'ı uy gu la mak üze re oku yan ve elin den gel di ğin ce uy -

gu la ma ya baş la yan bir ki şi -ki o ar tık bir "mü min" ol ma yo lun -

da dır- gün geç tik çe Ku ran'ın ha ya tın her anı nı na sıl kap sa dı ğı nı

hay ret le ve Ku ran'a olan inan cı ar ta rak gö re cek tir. Ku ran'da

ina nan in sa nın kar şı la şa ca ğı olay lar, bun la ra kar şı na sıl ta vır gös -

ter me si ge rek ti ği ay rın tı la rıy la ta rif edil miş du rum da dır. Ku ran'ı

yal nız ca "oku mak"la ye ti nip, uy gu la ma dan vaz geç mek ise sa nı -

lan dan da ha kö tü bir ko nu mu be ra be rin de ge tir mek te dir.

Al lah bir ayette şöyle buyurmaktadır:

Ken di le ri ne Tev rat yük le ti lip de son ra onu (için de ki de -

rin an lam la rı, hik met ve hü küm le riy le ge re ği gi bi) yük -

len me miş olan la rın du ru mu, kos ko ca ki tap yü kü ta şı -

yan eşe ğin du ru mu gi bi dir. Al lah'ın ayet le ri ni ya lan la -

yan kav min du ru mu ne kö tü dür. Al lah, za lim bir

kav mi hi da ye te er dir mez. (Cuma Su re si, 5) 

51

Harun Yahya (Adnan Oktar)



KU RAN'DA Kİ DİN VE

ATA LA RIN Dİ Nİ

On lar, 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le rin de: "biz

ata la rı mı zı bu nun üze rin de bul duk. Allah bu nu bi -

ze em ret ti" der ler. De ki: "Şüp he siz Al lah, 'çir kin

ha ya sız lık la rı' em ret mez. Bil me di ği niz bir şe yi

Al lah'a kar şı mı söy lü yor su nuz? (Araf Su re si, 28)

Ne za man on la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun"

de nil se, on lar: "Ha yır, biz, ata la rı mı zı üze rin de

bul du ğu muz şe ye uya rız" der ler. Ya ata la rı nın ak -

lı bir şe ye er mez ve doğ ru yo lu da bu la ma mış idiy -

se ler? (Ba ka ra Su re si, 170)

Kuran'ın ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin göz ardı

edildiği bir ortamda gerçek anlamda bir dinin yaşandığını

düşünmek imkansızdır. Bu aşamada, Kuran'daki din ile, bazı

toplumlarda görülen din anlayışının farkını iyi belirlemek

gereklidir. Şuna çok dikkat edilmelidir: Eğer din, Kuran'ın ve

sünnetlerin uygulanması değil de, atalardan kalma bazı yanlış

düşünce ve batıl inanışların devam ettirilmesi olarak anla-

şılırsa, o din artık gerçek İslam olamaz. 
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Bugün bazı toplumlarda dindar olarak bilinen pek çok

insanın Kuran'dan ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinden

habersiz olması durumun çarpıklığını ortaya koymaktadır. Bu

kimseler için din, adeta atalardan kalan batıl bir miras olarak

devam etmektedir ki bunun -Allah'ın dilemesi dışında- Allah

Katında herhangi bir değeri olmasını beklemek yanlış olur. 

Budistlerden totemlere tapan Afrika kabilelerine kadar

pek çok toplum, dinlerini atadan kalma miras olarak uygula-

maktadır ve bunların hiçbiri hak din değildir. Çünkü bu din-

lerde amaç, hak dinde olduğu gibi Allah'ın hoşnutluğunu

kazanmak değil, çoğu zaman kimi insanlar için geleneği

devam ettirmenin getirdiği nostaljik zevki yaşamak, kimi

zaman da bazı çıkarlar elde etmektir.

Ku ran'da bildirilen din de ise te mel Al lah'ın rı za sı dır. Müs -

lü man ken di si ne bu nu te mel al ma lı dır. Bu ko nu da ki bir ayet

ko nu yu açık la mak ta dır:

Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri -

ne ku ran kim se mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni

gö çe cek bir ya rın ke na rı na ku rup onun la bir lik te ken di -

si de ce hen nem ate şi içi ne yu var la nan kim se mi? Al lah,

zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (Tev be Su re si,

109)

Ayet ten de an la şı la ca ğı gi bi, Al lah rı za sı üze ri ne ku rul ma -

mış bir iman, bu nun üze ri ne bi na edil me miş bir din an la yı şı

mak bul ol ma dı ğı gi bi kor kunç bir so nu be ra be rin de ge tir -

mek te dir.
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GER ÇEK DİN DAR LAR VE

SAH TE DİN DAR LAR

De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) Yer yü zü ve

onun için de olan lar ki min dir?", "Al lah'ın dır" di ye -

cek ler. De ki: "Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi -

si niz?" De ki: "Ye di gö ğün Rab bi ve bü yük Arş'ın

Rab bi kim dir?" "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki: "Yi -

ne de sa kın ma ya cak mı sı nız?" De ki: "Eğer bi li yor -

sa nız (söy le yin:) Her şe yin me le ku tu (mülk ve yö ne -

ti mi) ki min elin de dir? Ki O, ko ru yup kol lu yor ken

Ken di si ko run mu yor.", "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De

ki: "Öy ley se na sıl olu yor da böy le bü yü le ni yor su -

nuz?" Ha yır, Biz on la ra hak kı ge tir dik, an cak on -

lar ger çek ten ya lan cı dır lar. (Mü'mi nun Su re si, 84-

90)

Ki ta bın ba şın da ve ri len ör ne ğe ge ri dö ne lim. Şe hir de, di -

ğer in san lar dan her yön den fark lı bir grup in san ol du ğu nu

vur gu la mış tık. Bu in san la ra, şe h rin di ğer sa kin le ri nin önem li

bir bö lü mü nün kö tü göz le bak tık la rı nı, on lar aley hin de dav -

ran dık la rı nı be lirt miş tik. O bir grup in sa nın ise, ken di le ri ne,

o şeh rin ve da ha baş ka her şe yin sa hi bi nin ulaş tır dı ğı bir ki -

ta bı reh ber edin dik le ri ni söy le miş tik. 

O in san lar, Al lah'ın ver di ği isim le, Müs lü man lar dır: 
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Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin (çaba harcayın). O,

siz le ri seç miş ve din ko nu sun da si ze bir güç lük yük le -

me miş tir, ata nız İb ra him'in di ni(nde ol du ğu gi bi). O

(Al lah) bun dan da ha ön ce de, bun da (Kur'an'da) da si zi

"Müs lü man lar" ola rak isim len dir di; el çi si zin üze ri ni ze

şa hid ol sun, siz de in san lar üze ri ne şa hid ler ola sı nız di -

ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a

sa rı lın, si zin Mev la nız O'dur. İş te, ne gü zel Mev la ve ne

gü zel yar dım cı. (Hac Su re si, 78)

Al lah'a ça ğı ran, sa lih amel de bu lu nan ve: "Ger çek ten

ben Müs lü man lar da nım" di yen den da ha gü zel söz lü

kim dir? (Fus si let Su re si, 33)

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır: Diğer

insanların müminlere iyi gözle bakmayışları... Örnekte anlatılan

şehrin bir "cahiliye şehri" olduğunu belirtmiştik. Bir toplumun

"cahiliye" toplumu olması, onun dinsiz bir toplum olduğu anla-

mına gelmez. Tam tersine, Kuran'da anlatılan "cahiliye" top-

lumları kendilerini sözde "dindar" olarak görürler. Ama bağlı

oldukları din, hak din değildir. Yaşadıkları, atalarından kalan,

birçok batıl inanış ve hurafeye dayanan, ısrarla sürdürdükleri ve

doğru olduğunu zannettikleri sapkın bir din anlayışıdır.

Kur'an'da, "cahiliye" toplumunun bu özelliği şöyle vurgulanır:

On la ra; "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil di ğin de, der ler

ki; "Ha yır, biz ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şe ye uya -

rız." Şa yet şey tan, on la rı çıl gın ca ya nan ate şin aza bı na ça -

ğır mış sa da mı (bu na uya cak lar)? (Lok man Su re si, 21)

"Cahiliye" toplumunun en önemli özelliği ise, savunduğu

bu batıl sistemi Allah adına savunmasıdır. Bu samimiyet-

siz bir savunuştur ve "cahiliye" toplumunun üyele-

rinin Allah'a karşı bir bağlılıkları yoktur. Ama
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bu toplumun bazı üyeleri, hele önde gelenleri, dindarmış gibi

bir imaj çizerler. Öyle ki, Allah'ın bir peygamberini öldürmek

gibi Allah Katında olabilecek en büyük suçu işlerken bile,

Allah adına yemin ederler:

Şe hir de do kuz lu bir çe te var dı, yer yü zün de boz gun çı ka -

rı yor lar ve dir lik-dü zen lik bı rak mı yor lar dı. Ken di ara la -

rın da Al lah adı na and içe rek, de di ler ki: "Ge ce mut la ka

ona ve ai le si ne bir bas kın dü zen le ye lim, son ra ve li si ne: Ai -

le si nin yok olu şu na biz şa hit ol ma dık ve ger çek ten biz ler

doğ ru yu söy le yen le riz, di ye lim". (Neml Su re si, 48-49)

"Ca hi li ye" için de öy le bir grup da var dır ki, Ku ran'ı bi lir ler,

Ku ran'a uya cak la rı na söz ver me le ri ne rağ men, "dün ya nın ge -

çi ci ya ra rı nı" ter cih ede rek, çı kar la rı nı gö ze tir ler. Bü tün bu

yap tık la rı iki yüz lü lü ğe rağ men, ken di le ri ni "ör nek Müs lü man"

ola rak gös te rir ler:

On la rın ar dın dan yer le ri ne ki ta ba mi ras çı olan bir ta kım

"kö tü kim se ler" geç ti. (Bun lar) Şu de ğer siz olan (dün -

ya)nın ge çi ci-ya ra rı nı alı yor ve; "ya kın da ba ğış la na ca -

ğız" di yor lar. Bu nun ben ze ri bir ya rar ge lin ce onu da

alı yor lar. Ken di le rin den Al lah'a kar şı hak kı söy le mek -

ten baş ka bir şe yi söy le me ye cek le ri ne iliş kin Ki tap sö zü

alın ma mış mıy dı? Oy sa için de ola nı oku du lar.

(Al lah'tan) Kor kan lar için ahi ret yur du da ha ha yır lı dır.

Ha la akıl er dir me ye cek mi si niz? (A'raf Su re si, 169)

Bu du rum da, bir in sa nın ya da bir gru bun mü min olup ol ma -

dı ğı nı an la mak bi raz da ha dik kat li bir göz lem ge rek ti rir. Çün kü

bir in sa nın ağ zın dan -üst te ki ayet te açık ça bel li ol du ğu gi bi- İs -

la mi söz le rin dö kül me si, o in sa nın dini kelimelerle ko nuş ma -

sı onun ger çek ten Müs lü man, mü min ol du ğu nu gös -

ter me ye bi lir. Üst te ki ayet te an la tı lan in san la rın
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bir is tis na ol du ğu sa nı la bi lir. An cak Ku ran ayet le ri bu nun böy le

ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Bir çok ayet te, mü min ol du ğu nu

öne sür dü ğü hal de as lın da mü min ol ma yan, üs tü ne üst lük, çok

da ha kö tü bir ko num da olan in san lar dan söz edil mek te dir:

İn san lar dan öy le le ri var dır ki: "Biz Al lah'a ve ahi ret gü -

nü ne iman et tik" der ler; oy sa inan mış de ğil ler dir. (Söz -

de) Al lah'ı ve iman eden le ri al da tır lar. Oy sa on lar, yal -

nız ca ken di le ri ni al da tı yor lar ve şu urun da de ğil ler.

Kalp le rin de has ta lık var dır. Al lah da has ta lık la rı nı art -

tır mış tır. Ya lan söy le mek te ol duk la rın dan do la yı, on lar

için acı bir azap var dır. (Ba ka ra Su re si, 8-10)

Baş ka ayet ler de, söz ko nu su "sah te din dar"la rın, ken di le -

ri ne so ru lan so ru la ra şöy le ce vap lar ver dik le ri bil di ri lir:

De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim dir?

Ku lak la ra ve göz le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü den

çı ka ran ve ölü yü di ri den çı ka ran kim dir? Ve iş le ri evi rip-

çe vi ren kim dir? On lar: "Al lah" di ye cek ler dir. Öy ley se

de ki: "Pe ki siz yi ne de kor kup-sa kın ma ya cak mı sı nız?

İş te bu, si zin ger çek Rab bi niz olan Allah'tır. Öy ley se

hak tan son ra sa pık lık tan baş ka ne var? Pe ki, na sıl ha la

çev ri li yor su nuz? (Yu nus Su re si, 31-32)

An dol sun, on la ra: 'Ken di le ri ni kim ya rat tı?' di ye so ra -

cak ol san, el bet te: "Al lah" di ye cek ler. Öy ley se na sıl

olur da çev ri li yor lar? (Zuh ruf Su re si, 87)

Yukarıdaki ayetler, bir insanın gerçekten mümin olabilme-

si için gerekli kıstasların, cahiliye toplumundaki sözde "dindar"

kıstaslarından farklı olduğunu gösterir. Allah Kuran'da gerçek

müminlerin hangi özelliklere sahip olduğunu detaylı olarak

bildirmiştir. Şimdi bu özellikleri incelemekte yarar

vardır. 
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KU RAN'DA 

TA RİF EDİ LEN MÜ MİN

Mü min ler an cak o kim se ler dir ki, Al lah anıl dı ğı

za man yü rek le ri ür pe rir, O'nun ayet le ri okun du -

ğun da iman la rı nı art tı rır ve yal nız ca Rab le ri ne te -

vek kül eder ler. (En fal Su re si, 2) 

... O, siz le ri seç miş ve din ko nu sun da si ze bir güç -

lük yük le me miş tir, ata nız İb ra him'in di ni(nde ol du -

ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce de, bun da

(Kur'an'da) da si zi "Müs lü man lar" ola rak isim -

len dir di... (Hac Su re si, 78)

Al lah'a ça ğı ran, sa lih amel de bu lu nan ve: "Ger çek -

ten ben Müs lü man lar da nım" di yen den da ha gü zel

söz lü kim dir? (Fus si let Su re si, 33)

Müslüman olmanın ilk şartı tek İlah olan Allah'a kulluk

etmektir. İslam, aslında bu şartın çeşitli şekillerde hayata

geçirilmesidir. Bu ilkeye dayanmayan herşey İslam dışıdır,

"cahiliye"ye aittir. Ama bu tek cümleyle ifade edilen gerçek,

insanların sandığından çok daha derin anlamlar taşır. Çünkü

"cahiliye toplumu"na dahil olan, fakat kendisini mümin sayan

kimselerin hiçbiri, Allah'tan başkasına kulluk ettikleri düşün-

cesinde değildirler. Elbette hiçbiri namaz kılarken karşılarına

bir heykel koyup da ona tapınıyor değildirler. Böyle bir

şey yapmadıkları için de Allah'a kulluk ettiklerini iddia

ederler.
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Ama ger çek hiç de öy le gö rün dü ğü gi bi de ğil dir. Bu çe liş ki,

"kul luk et me" ifa de si nin, yal nız ca "bir var lı ğın önün de sec de et -

me" ola rak an la şıl ma sın dan kay nak lan mak ta dır. "Kul luk et me"

ifa de si nin an la mı nı, "ca hi li ye top lu mu"nun ona yük le di ği yan lış

ve dar ta rif te de ğil, Ku ran ayet le rin de ara mak ge re kir:

Ben, cin le ri ve in san la rı yal nız ca Ba na kul luk et sin ler di -

ye ya rat tım. (Za ri yat Su re si, 56) 

Yu ka rı da ki ayet te, Al lah'ın cin le ri ve in san la rı "yal nız ca

Ken di si'ne kul luk et me le ri için" ya rat tı ğı bil di ril mek te dir.

Mü min, el bet te bu ta nı ma uyan, ya ni Al lah'ın ya ra tı şı na uy gun

ola rak "O'na kul luk eden" ve aye tin ifa de si ne gö re, O'na kul -

luk et mek ten baş ka bir şey yap ma yan in san dır.

Al lah'a kul ol ma nın ne de mek ol du ğu, Al lah'a na sıl kul

olun du ğu aşa ğı da ki ayet te açık lan mak ta dır: 

De ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba det le rim, ha ya tım

ve ölü müm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır". (En'am

Su re si, 162)

Ayette bildirildiği gibi, Allah'a kulluk etmek, insanın yal-

nızca 5 vakit namazını veya diğer ibadetlerini değil, tüm haya-

tını hatta ölümünü kapsamaktadır. Mümin, tüm hayatını

Allah'a kulluk etmekle geçiren insandır. Bunun karşılığında

Allah'ın rızasını rahmetini ve sonsuz cennetini kazanacaktır. 

Hayatını Allah rızası dışındaki amaçlara yöneltmek ise

Kuran'da Allah'ın bildirdiği gibi "şirk"tir, yani Allah'a ortak

koşmaktır. Peygamberler tarih boyunca insanları Allah'a

ortak koşmaktan vazgeçmeye çağırmışlardır. Kuran'da bildi-

rildiğine göre tüm "cahiliye" toplumları Yüce Allah'a ortak

koşan toplumlardır. Dolayısıyla şu anda dünyanın

büyük bir bölümü de şirke dayalı bir dinin
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mensuplarıdır. Bu dünyanın içinde ancak mümin toplulukları

tek Allah'a kul ederek hak dini yaşarlar. Müminlerin söyledi-

ği, ayette bildirildiği üzere, yalnızca şudur: 

De ki: "Ey in san lar, eğer be nim di nim den ya na bir kuş -

ku için dey se niz, ben si zin Al lah'tan baş ka iba det et tik -

le ri ni ze iba det et mi yo rum, an cak ben si zin ha ya tı nı za

son ve re cek olan Al lah'a iba det ede rim. Ben, mü min -

ler den ol mak la em ro lun dum." (Yu nus Su re si, 104) 

Peki insan Allah'a nasıl kulluk eder? Yalnızca bu kutlu işi

yapmaktan ibaret olan hayatını nasıl geçirir? Cahiliye top-

lumlarında zannedildiği gibi, bütün günlerini "çile" içinde mi

sürdürür? Hareketsiz, durağan, içine kapalı bir insan mode-

lini mi izler?

Tam tersine samimi bir mümin Allah'a gönülden teslim

olmanın verdiği güven, huzur ve konforun neşesini yaşar.

Sahip olduğu ve gördüğü herşeyin Allah'ın lütfu olduğunu

bilir, bu nimetlerin coşkusunu ve heyecanını yaşar. Kısaca

mümin neşeli, hoş sohbet, kalender, azimli, kaliteli bir insan-

dır. Yalnızca Allah için yaşar, Allah için çalışır, Allah'ı razı

etmek için kendisine verilen tüm imkanları kullanır.

Bilinmelidir ki gerçek İslam’ı tanımayanların zannettiğinin

aksine, insanı asıl sıkıntıya sokan din ahlakından, Allah sevgi-

sinden ve Allah korkusundan uzak yaşamaktır. Yalnızca

Allah'a kul olan kişi ise alabildiğine özgür, rahat, neşeli ve

mutludur. Onu zincirleyen, "sahte ilah"ların boyunduruğun-

dan kurtulmuştur. "İnsanlar hakkımda ne düşünüyor?",

"falanca beni sevmezse ne yaparım?", "işten atılırsam ne

olur?" gibi milyonlarca korku ondan uzaklaşmıştır. Aciz,

zalim, akılsız ve hiçbir şeye gücü yetmeyen mil-
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yonlarca hayali ilaha kulluk etmenin baskısından kurtulup,

herşeye gücü yeten, sonsuz akıl ve güzellik sahibi, herşeyi

kontrolü altında bulunduran, sonsuz şefkat ve adalet sahibi

olan Allah'a bağlanmıştır. O, Kuran'da bildirildiği gibi "sapa-

sağlam bir kulba yapışmıştır. Ayette şöyle buyrulmaktadır:

Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur. Şüp he siz, doğ ru luk

(rüşd) sa pık lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim ta ğu tu

ta nı ma yıp Al lah'a ina nır sa, o, sa pa sağ lam bir kul ba ya -

pış mış tır; bu nun kop ma sı yok tur. Al lah, işi ten dir, bi len -

dir. (Ba ka ra Su re si, 256)

Ni te kim Ku ran'da yal nız ca Al lah'a kul luk et me ye da vet

eden pey gam ber le rin öz gür leş ti ri ci ve "zin cir ler den kur ta rı -

cı" özel li ği şöy le bil di ril miş tir:

On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği)

ya zı lı bu la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye

(Re sul) uyar lar; o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor,

mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı yor, te miz şey le ri he lal,

mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın ağır yük le ri ni,

üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar, des tek

olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di -

ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun lar dır.

(A'raf Su re si, 157)

Bir başka ayette ise Allah, müminlerin özelliklerini şöyle bil-

dirir:

Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar,

mü min er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den

(Al lah'a) ita at eden er kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at

eden ka dın lar, sa dık olan er kek ler ve sa dık olan ka dın -

lar, sab re den er kek ler ve sab re den ka dın lar, say gıy la

(Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
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(Allah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve

sa da ka ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu -

tan ka dın lar, ırz la rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko -

ru yan ka dın lar, Al lah'ı çok ça zik re den er kek ler ve

(Al lah'ı çok ca) zik re den ka dın lar; (iş te) bun lar için

Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la mış tır.

(Ah zab Su re si, 35)

Mü mi nin Al lah'la iç li ve ya kın bir bağ lan tı sı var dır. Al lah

onun tek dos tu, tek yar dım cı sı dır. Kuran'da Hz. İbrahim

(as)'ın Allah'la olan yakın bağlantısı Müslümanlara örnek

olması için şöyle bildirilir:

(İb ra him) De di ki: 'Şim di, ne ye tap mak ta ol du ğu nu zu

gör dü nüz mü? Hem siz, hem de es ki ata la rı nız? İş te

bun lar, ger çek ten be nim düş ma nım dır; yal nız ca alem -

le rin Rab bi ha riç. Ki be ni ya ra tan ve ba na hi da yet ve ren

O'dur; ba na ye di ren ve içi ren O'dur; has ta lan dı ğım za -

man ba na şi fa ve ren O'dur; be ni öl dü re cek, son ra di ril -

te cek olan da O'dur, din (ce za) gü nü ha ta la rı mı ba ğış -

la ya ca ğı nı um du ğum da O'dur.

Rab bim, ba na hü küm (ve hik met) ba ğış la ve be ni sa lih

olan la ra kat; son ra ge le cek ler ara sın da ba na bir doğ ru -

luk di li (li san-ı sıdk) ver. Be ni ni met ler le-do na tıl mış

cen ne tin mi ras çı la rın dan kıl, ba ba mı da ba ğış la, çün kü

o şa şı rıp sa pan lar dan dır. Ve be ni (in san la rın) di ril ti le -

cek le ri gün kü çük dü şür me, ma lın da, ço cuk la rın da bir

ya rar sağ la ya ma dı ğı gün de." (Şu ara Su re si, 75-88)

Ku ran'da yal nız ca Al lah'a kul luk et me nin ra hat lı ğı nı ya şa -

yan mü min ile, Al lah'a sa yı sız or tak lar kı lan, sayısız sahte

ila ha kul luk eden ki şi nin ör ne ği de şöy le ta rif edil miş tir:

Al lah (or tak ko şan lar için) bir ör nek ver di: Ken di -
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si hak kın da uyum suz ve ge çim siz bu lu nan, sa hip le ri de

çok or tak lı olan (kö le) bir adam ile yal nız ca bir ki şi ye tes -

lim ol muş bir adam. Bu iki si nin du ru mu bir olur mu?

Hamd, Al lah'ın dır. Ha yır on la rın ço ğu bil mi yor lar. (Zü -

mer Su re si, 29)

Müminin en büyük özelliklerinden biri de kibirden, ken-

dini beğenmekten, diğer bir deyişle kendini adeta ilahlaştır-

maktan kurtulmuş olmasıdır. Allah'a gönülden teslim olup

sığınan bir mümin asla kendini yeterli görüp kendi içinde sıkı-

şıp kalmaz, kendini sürekli geliştirir. Kuran'da bildirilen

mümin özelliklerini her geçen gün daha fazlasıyla yaşama

çabası içindedir. Tevazusu tüm hareketlerine yansır. Allah

tevazulu kullarını bir ayetinde şöyle örnek vermektedir:

O Rah man'ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül lü

ola rak yü rür ler ve ca hil ler ken di le ri ne mu ha tap ol duk -

la rı za man da 'se lam' der ler. (Fur kan Su re si, 63)

Al lah'tan yüz çe vi ren le rin ise en bü yük ya nıl gı sı ken di ak -

lı nı be ğen mek, ki bir len mek, ade ta ken di ni ilah laş tır mak tır.

(Allah'ı tenzih ederiz.) Ku ran'da, vic da nı, doğ ru la rı gör dü ğü

ve ka bul et ti ği hal de ki bi ri ne de niy le bü yük le nen ve doğ ru -

lar dan ka çan in san lar dan şöy le söz edil miş tir:

Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me do -

la yı sıy la bun la rı in kar et ti ler. Ar tık sen, boz gun cu la rın

na sıl bir so na uğ ra tıl dık la rı na bir bak. (Neml Su re si, 14)

Kibirli insanların inkar etmeleri ve doğru yoldan sapmaları-

nın aksine, müminin hayatı Allah'ın kendisine bildirdiği sorum-

luluğu yerine getirme çabası ile geçer. Müminin sürekli

mücadele halinde olacağı asıl unsur ise kendi nefsidir.

Kuran'da nefsin kötülüğe çağıran yönü şöyle
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haber verilmiştir:

Ben nef si mi te mi ze çı ka ra mam. Çün kü ger çek ten ne -

fis, -Rab bi min ken di si ni esir ge di ği dı şın da- var gü cüy le

kö tü lü ğü em re den dir. Şüp he siz, be nim Rab bim, ba ğış -

la yan dır, esir ge yen dir. (Yu suf Su re si, 53)

Mümin hayatının her anında nefsine karşı dikkatli olur ve

her zaman, her koşulda vicdanının sesine uyar. Her zaman

için Allah'ın rızasına uygun olanı yapar. Onu, korku, bıkkınlık,

ümitsizlik, gevşeklik gibi çeşitli engelleri kullanarak yolundan

döndürmeye çalışan nefsini, şevkle, azimle, cesaretle, sabırla

yener. Yolundan asla dönmez, çünkü bu yol onun tek dostu,

tek yardımcısı ve tek dayanağı olan Allah'ın yoludur. Elbette

müminin mücadelesi kendi nefsi ile sınırlı kalmaz. Kuran'da

Rabbimiz'in müminlere bildirdiği bir sorumluluk daha vardır:

İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma.

Mümin Kuran ayetlerinde de bildirildiği üzere, Allah'ın

yeryüzündeki halifesidir. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyan-

lara, onlara baskı ve zulüm uygulayanlara karşı büyük bir fikri

mücadele yürütür, çünkü bu, ona Kuran'da bildirilen bir

sorumluluktur. 

An cak, Ku ran ah la kı na bağ lı in san la rın yön ver di ği bir top -

lum ger çek ada le ti ve doğ ru lu ğu ya şa ya bi lir. Mü min, Al lah'ın rı -

za sı için ya şa yan, in san lar ara sın da ada le ti ko ru yan, on la rı doğ -

ru ya yö nel ten ki şi dir. Mü min ler, üst len dik le ri so rum lu luk ne

ka dar bü yük olur sa ol sun Al lah'ın öğ ret ti ği ah lak tan as la ta viz

ver mez ler. On la rın bu özel lik le ri Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

On lar ki, yer yü zün de ken di le ri ni yer leş ti rir, ik ti dar

sa hi bi kı lar sak, dos doğ ru na ma zı kı lar lar, ze ka tı

ve rir ler, ma'ru fu em re der ler, mün ker den sa -
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kın dı rır lar. Bü tün iş le rin so nu Al lah'a ait tir. (Hac Su re -

si, 41)

Al lah'tan kork ma yan in san lar ise ne gö re ve ge lir ler se gel -

sin ler şah si men fa at le ri pe şin de ko şar, ma kam, şöh ret, mal,

mülk el de et me ya rı şı na gi rer ler. Bu yüz den böy le in san la rın

söz sa hi bi ol du ğu bir top lum ya şan tı sın da hiç bir za man ger -

çek ma na da hu zur ve mut lu luk olu şa maz.

Mü min ler ise her şart ta in san la rı kö tü lük ler den sa kın dır -

mak, on la rı gü zel dav ra nış la ra teş vik et mek, on la ra ör nek ol -

mak ve iyi li ği "em ret mek" için bü yük bir ça ba gös te rir ler. Bu

ça ba la rın da as la gev şek lik de gös ter mez ler. Ku ran'da, mü -

min le rin sar sıl maz ka rak te ri şöy le an la tı lır:

Ni ce pey gam ber le bir lik te bir çok Rab ba ni (bil gin)ler sa -

va şa gir di ler de, Al lah yo lun da ken di le ri ne isa bet eden

(güç lük ve mih net)den do la yı ne gev şek lik gös ter di ler,

ne bo yun eğ di ler. Al lah, sab re den le ri se ver. On la rın söy -

le dik le ri: "Rab bi miz, gü nah la rı mı zı ve işi miz de ki aşı rı lık -

la rı mı zı ba ğış la, ayak la rı mı zı sağ lam laş tır ve bi ze ka fir -

ler top lu lu ğu na kar şı yar dım et" de me le rin den baş ka bir

şey de ğil di. Böy le ce Al lah, dün ya ve ahi ret se va bı nın gü -

zel li ği ni on la ra ver di. Al lah iyi lik te bu lu nan la rı se ver.

(Al-i İm ran Su re si, 146-149)

Sa mi mi mü mi ni sah te din dar lar dan ayı ran en be lir gin

özel lik le rin den bi ri de, di ni an la tır ken, in san lar dan hiç bir çı -

kar um ma ma sı dır. Pa ra, mal, ma kam ya da in san la rın be ğe ni -

si ni de ğil, yal nız ca Allah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak he de fi dir.

O "ec ri ni" (mü ka fa tı nı) yal nız ca Al lah Ka tın da arar. Ku ran'da

bu ko nu da pey gam ber le rin ör nek ah la kın dan ör nek ler

ve ren bir çok ayet var dır. Bun lar dan bir kaç ta ne -

si şöy le dir:
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(Nuh:) Eğer yüz çe vi re cek olur sa nız, ben siz den bir kar -

şı lık is te me dim. Be nim ec rim, yal nız ca Al lah'a ait tir. Ve

ben, Müs lü man lar dan ol mak la em ro lun dum. (Yu nus

Su re si, 72)

İş te Al lah'ın hi da yet ver dik le ri bun lar dır; öy ley se sen de

on la rın bu hi da yet le ri ne uy. De ki: 'Ben bu nun için siz -

den bir üc ret is te mi yo rum. O (Ku ran) alem le re bir öğüt

ve ha tır lat ma dan baş ka sı de ğil dir.' (En'am Su re si, 90)

Müslüman aynı zamanda üstün bir ahlak sahibidir. Dünyevi,

küçük olayların peşinde bir insan olmadığı için, anlayışlı, mer-

hametli ve bağışlayıcıdır. Hisleriyle değil, aklıyla hareket eder,

öfkeye kapılmaz. Fedakar, yardımsever ve ince düşüncelidir.

Müminlerin bu güzel özellikleri Kuran'da şöyle bildirilir:

Ve on lar Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu nu) is te ye rek sab -

re der ler, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı zık ola -

rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak eder ler ve kö tü lü -

ğü iyi lik le sa var lar. İş te on lar, bu yur dun (dün ya nın) gü zel

so nu cu (ahi ret mut lu lu ğu) on lar için dir. (Rad Su re si, 22) 

On lar, bol luk ta da, dar lık ta da in fak eden ler (Al lah yo -

lun da har ca yan lar), öf ke le ri ni ye nen ler ve in san lar da ki

hak la rın dan ba ğış la ma ile (vaz)ge çen ler dir. Allah, iyi lik

ya pan la rı se ver. (Al-i İm ran Su re si, 134) 

Sen af yo lu nu be nim se, (İs lam'a) uy gun ola nı (ör fü) em -

ret ve ca hil ler den yüz çe vir. (Araf Su re si, 199) 

Kö tü lü ğün kar şı lı ğı, onun mis li (ben ze ri) olan kö tü lük -

tür. Ama kim af fe der ve ıs lah eder se (dir li ği ku rup-sağ -

lar sa) ar tık onun ec ri Al lah'a ait tir. Ger çek ten O, za -

lim le ri sev mez. (Şu ra Su re si, 40)

Ki on lar, ya lan şa hit lik te bu lun ma yan lar, boş ve ya -

rar sız şey le kar şı laş tık la rı za man onur lu ola rak

ge çen ler dir. (Fur kan Su re si, 72) 
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Ken di le ri, ona kar şı duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği,

yok su la, ye ti me ve esi re ye di rir ler. (İn san Su re si, 8) 

An cak şu nu da be lirt mek ge re kir ki, el bet te mü mi nin ha ta la -

rı da ola cak tır. Bu, onun in san ve do la yı sıy la bir kul ol ma sı nın

ge re ği dir. Ama sa lih Müs lü man he men ha ta la rı için Allah'tan ba -

ğış lan ma di ler ve on la rı tam ola rak dü zel tir. Hiç bir ha ta, onu

ümit siz li ğe sü rük le mez, çün kü o Al lah'ın son suz rah me ti ne sı -

ğın mış tır. Ku ran'da bu ko nu şöy le haber verilir: 

Ve 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le ri ya da ne fis le ri ne zul -

met tik le ri za man, Al lah'ı ha tır la yıp he men gü nah la rın -

dan do la yı ba ğış lan ma is te yen ler dir. Al lah'tan baş ka gü -

nah la rı ba ğış la yan kim dir? Bir de on lar yap tık la rı (kö tü

şey ler de) üze rin de bil dik le ri hal de ıs rar la dur ma yan lar -

dır. (Al-i İm ran Su re si, 135)

Mü mi nin dos tu Al lah ve Al lah'a dost olan  di ğer mü min ler dir.

Eğer Al lah'a düş man ise, en ya kı nı bi le ar tık onun için dost de -

ğil dir. Al lah'a bağ lan mış olan bir mü min de, ara la rın da iman dı -

şın da hiç bir or tak özel lik -soy, sos yal sta tü, mad di im kan lar gi -

bi- ol ma sa bi le onun kar de şi dir. Al lah için sev me nin üs tün lü ğü -

ne ulaş mış tır; Al lah ra zı ol du ğu in san la rı se ver.

Müs lü ma nın ak lı da ber rak tır. Al lah'a gü ven di ği ve ken di si -

ni O'na tes lim et ti ği için ak lı nı kur ca la yan ge rek siz kor ku lar,

en di şe ler, üzün tü ler yok tur. "Akl-ı se lim" sa hi bi dir. Bu ne den -

le bü yük ve ge niş dü şü ne bi lir, olay la rın in ce lik le ri ni, gi rift ta raf -

la rı nı kav rar. Bil gi, hik met ve akıl yük lü dür. 

Dün ya da ge çi ci bir sü re bu lun mak ta dır. Eği ti le cek, ru hu

her ge çen gün da ha da asilleşecek, asıl yur du na, ahi re te ha zır -

la na cak tır. Bu ra da ken di si ne ya zı lan ta rih ise Al lah'ın sa lih

kul la rı na ya ra şa cak şe kil de şan ve şe ref le do lu dur. 
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KEN Dİ KEN Dİ Mİ Zİ

SOR GU LA MAK

Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kun. Her kes ya rın

için ne yi tak dim et ti ği ne bak sın. Al lah'tan kor kun.

Hiç şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha ber dar dır.

Ken di le ri Al lah'ı unut muş, böy le ce O da on la ra

ken di ne fis le ri ni unut tur muş olan lar gi bi ol ma yın.

İş te on lar, fa sık olan la rın ta ken di le ri dir. 

(Haşr Su re si, 18-19)

Kuran'da müminlerin özellikleri, önceki sayfalarda anlat-

tığımız şekilde bildirilir. Allah'ın kendilerinden hoşnut oldu-

ğunu ve onları cennetine koyacağını bildirdiği insanlar bah-

settiğimiz özelliklere sahiptir. Peki acaba kendimize hiç sor-

duk mu, biz onlara ne kadar benziyoruz? 

Kuran'da bildirilen mümin özellikleri açıkça göstermekte-

dir ki, sorulduğunda "elhamdülillah Müslümanım" demek ve

arada sırada bazı ibadetleri yerine getirmek Allah Katında

yeterli olmayabilir. Mümin gücü yettiğince Kuran'da bildiri-

len tüm özelliklere sahip olmak için gayret etmelidir. Aksi

halde yaptığı "bir ucundan ibadet" etmek anlamına
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gelebilir ve Kuran'da "Allah'a bir ucundan ibadet edenler"in

durumu şöyle anlatılır:

İnsanlardan kimi, Allah'a bir ucundan ibadet eder, eğer

kendisine bir hayır dokunursa, bununla tatmin bulur ve

eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzüüstü

dönüverir. O, dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu,

apaçık bir kayıptır. (Hac Suresi, 11) 

Kendilerini yeterli gören insanların yanıldıkları bir diğer

konu da, zaman zaman bazı kimselere iyilikte bulunmalarını

veya fakirlere yardım etmiş olmalarını yeterli görmeleridir.

Oysa Kuran'da Allah Katında nelerin değerli, nelerin gerçek iyi-

lik olduğu şöyle haber verilir:

Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir.

Ama iyi lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, ki ta ba ve

pey gam ber le re iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ -

men, onu ya kın la ra, ye tim le re, yok sul la ra, yol da kal mı -

şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz gür lük le ri için) ve -

ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve ahid leş tik -

le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık ta

ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve

dav ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta -

ki olan lar da bun lar dır. (Ba ka ra Su re si, 177)

Kuran'da mümin özellikleri açıkça bildirildiği halde,

"benim kalbim temiz, kimseye kötülüğüm yok, Allah tabii ki

beni seviyordur" gibi düşüncelerle kendini kandırmanın hiç-

bir anlamı yoktur. Allah insanlardan, Kendisi'ne kulluk etme-

lerini istemektedir, yalnızca "kimseye zarar vermeyen kalbi

temiz insan" olmalarını değil. Tabi her insan temiz kalp-

li olmak ve kimseye zarar vermemekle yükümlü-
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dür ancak bu tek başına yeterli değildir. Kaldı ki, Allah'a kul-

luk etmeyen, imandan uzak bir insanın kalbi tam olarak

"temiz" olamaz. Kalbin temiz olması ancak, Allah'ın Kuran'da

bildirdiği tüm hükümleri yerine getirmek, Allah'ın sınırlarını

korumakla mümkün olabilir.
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DİN  AH LA KI NI YA ŞA MA YAN

İN SAN MO DE Lİ NİN 

ZA RAR LA RI

De di ler ki: "(Bü tün olup bi ten,) Bu dün ya ha ya tı -

mız dan baş ka sı de ğil dir, ölü rüz ve di ri li riz; bi zi 'ke -

sin ti si ol ma yan za man' (deh rin akı şın)dan baş ka -

sı yı kı ma (he la ke) uğ rat mı yor." Oy sa on la rın bu -

nun la il gi li hiç bir bil gi le ri yok tur; yal nız ca zan ne di -

yor lar. (Ca si ye Su re si, 24)

İn san lar dan ki mi, hiç bir bil gi si, yol gös te ri ci si ve

ay dın la tı cı ki ta bı ol mak sı zın Al lah hak kın da tar tı -

şır-du rur. (Hac Su re si, 8)

Müminlerin buraya dek sözünü ettiğimiz tüm bu olumlu

özelliklerine rağmen, bir kimsenin din ahlakından uzak kal-

masının altında yatan nedenleri anlayabilmek için bu kişinin

İslam ve Müslümanlar hakkında o güne kadar edindiği izle-

nimlere, ön yargılara göz atmak gerekir. 

"Din ahlakından uzak" yaşayan insanların en önemli özel-

liği, başta da belirttiğimiz gibi toplumun telkinleri doğ-

rultusunda hareket etmeleridir. Bu insanlar,
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hemen her davranışlarını çoğunluğa uyma psikolojisi ile

belirlerler. Bu psikoloji şüphesiz onların dine karşı olan bakış

açısını da şekillendirir. 

Din hakkındaki tüm düşünceleri, ona çevresi tarafından

aşılanmıştır. Kuran'ı hayatında bir kere bile okumadığından

ve bilmediğinden küçüklüğünden beri edindiği kulaktan

dolma bilgilere dayanan bir din anlayışına sahiptir. Din adına

kendisine anlatılan herşeyin dinde gerçekten yer aldığı

düşüncesine kapılır. Kuran'ı okuyup gerçek din ahlakını

öğrenmekten ise şiddetle kaçınır, etrafındaki insanlara da

aynı telkinleri vererek, çoğu zaman onların da din ahlakından

uzak durmalarına vesile olur. Bu yanlış tutum ve anlayışa

sahip insanlar Kuran'da şöyle bildirilir:

On lar hem on dan alı ko yar lar, hem ken di le ri ka çar lar.

On lar yal nız ca ken di ne fis le rin den baş ka sı nı yı kı ma uğ -

rat maz lar ama şu urun da de ğil ler dir. (En'am Su re si, 26)

Bu ahlaktaki kişilerin sahip oldukları cehalet nedeniyle, top-

lumun büyük bölümünün din ahlakını yaşamaması, uzak dur-

ması, onların da aynı tavrı sergilemesinin en büyük dayanağı

olacaktır. Cehaletleri, ünlü ve toplumun önde gelen kişilerinin

din ahlakından kopuk yaşamlarının kendilerini daha da olumsuz

etkilemesine sebep olur. Din ahlakından uzak kalarak kendi

aklınca "çağa uyduğunu" ve "önde gelen insanların yaptığı gibi

davrandığını" düşünür. Bu topluluk psikolojisi nedeniyle, din-

den uzak durmanın ahiretteki sonucunu da unutur.

Halbuki öldüğü andan itibaren her insan tek başına kala-

caktır. "Önde gelenler"in kendisine hiçbir faydası dokun-

mayacaktır. Ayetlerde, ahiretteki durum şöyle bildirilir:

On la rın tü mü-top la nıp (kı ya met te) Al lah'ın

72

GERÇEĞİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?



hu zu ru na çık tı lar da za yıf lar (müs taz'af lar) bü yük lük

tas la yan la ra (müs tek bir le re) de di ki: 'Şüp he siz, biz si ze

ta bi idik; şim di siz, biz den Al lah'ın aza bın dan her han gi

bir şe yi ön le ye bi li yor mu su nuz?' De di ler ki: 'Eğer Allah

bi ze doğ ru yo lu gös ter sey di biz de siz le re doğ ru yo lu

gös te rir dik. Şim di ya kın sak da, sab ret sek de far ket mez,

bi zim için ka ça cak bir yer yok tur.' (İb ra him Su re si, 21)

An dol sun, si zi ilk de fa ya rat tı ğı mız gi bi (bu gün de) 'te ker

te ker, ya pa yal nız ve ya lın' (bir tarz da) Bi ze gel di niz ve si -

ze lut fet tik le ri mi zi ar ka nız da bı rak tı nız. İçi niz den, ger -

çek ten or tak lar ol duk la rı nı san dı ğı nız şe fa at çi le ri ni zi

şim di ya nı nız da gör mü yo ruz. An dol sun, ara nız da ki (bağ -

lar) par ça la nıp-ko pa rıl mış tır ve hak la rın da zan lar bes le -

dik le ri niz siz ler den uzak laş mış tır. (Enam Su re si, 94)

Ki şi "seç kin lik" kav ra mı nı yan lış de ğer len dir di ği için ken -

di ne de yan lış in san la rı ör nek alır. "Ca hi li ye" top lu mu nun

anlayışına gö re "seç kin lik", pa ra, şöh ret gi bi de ğer ler le ka za -

nı lır. Ger çek te ise, "seç kin lik" yal nız ca Al lah'a olan sa mi mi

ya kın lık la el de edi lir:

Güç ve ba si ret sa hi bi olan kul la rı mız İb ra him'i, İs hak'ı

ve Ya kub'u da ha tır la. Ger çek ten Biz on la rı, ka tık sız ca

(ahi ret te ki asıl) yur du dü şü nüp-anan ih las sa hip le ri kıl -

dık. Ve ger çek ten on lar, Bi zim Ka tı mız da seç kin ler den

ve ha yır lı olan lar dan dır. (Sad Su re si, 45-47)

Din ahlakının yaşanmadığı toplum insana yanlış alışkanlık-

lar kazandırır. Herşeyden önce, böyle bir kişi, her ortamda

belirli bir "statü" kazanması gerektiğini düşünür. Aksi takdir-

de çevresindeki insanların ne düşüneceği zihnini çok meşgul

eder. Artık, bir topluluk içinde aklına gelen tek şey "şu

anda etrafımdakiler hakkımda ne düşünüyor?"
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olur. Allah'ın hoşnutluğunu aramanın ne demek olduğunu bile

bilmiyordur. O yalnızca insanların hoşnutluğunu aramaktadır.

Din ahlakından uzak toplum, ona, karşı cinsle olan ilişki-

leri hakkında da son derece yanlış bir eğitim vermiştir. En

büyük sloganlarından biri "kadına saygı ve kadın haklarının

savunulması" olan bu dinden uzak toplumda, kadın aslında

tam bir sömürü aracı olarak kullanılır. 

"Çıkma" mantığı toplumdaki sosyal sorunların sanki yega-

ne anahtarıymış gibi halka empoze edilerek, "flört", "boy fri-

end", "girl friend" gibi süslü terimlerle sözde modernize edi-

lir. Namus, iffet gibi dinde titizlikle önem verilen konular, bir

kısım medya tarafından özellikle ele alınarak, insanların

bilinçaltına zıt yönde telkinler ince ince işlenir. Namuslu kal-

mak isteyen insanlar kitle psikolojisi oluşturularak ya namus-

suzluğa sürüklenir ya da toplumdan dışlanır. Böylelikle kişi-

ler üzerinde sosyal bir baskı oluşur. Ayrıca onların, istenilen

doğrultuda hareket etmedikleri takdirde, adeta kendilerin-

den kuşku duyacakları, özgüvenlerini kaybedecekleri bir

kamuoyu meydana getirilir.

Söz konusu din ahlakının yaşanmadığı bazı toplumlarda,

bütün bu çarpık toplumsal telkinlerin etkisiyle fuhuşu meşru

görmeye başlayan genç, bu sefer de homoseksüelliğin normal

karşılanması gerektiği, bu sapıklığın yalnızca o insanı ilgilendi-

recek bir "seçim" meselesi olduğu yönünde yalan propagan-

dayla karşı karşıya gelir. Homoseksüellik, sözde taassupsuzluk,

medeni cesaret, kendini aşma olarak sunulur. Ahlaksızlık da

aşması gereken yeni bir boyut olarak karşısına çıkartılır.

Diğer yandan İslam'da Allah'ın karşılıklı sevgi ve say-

gıyı, herhangi bir menfaat gözetmeden en yoğun
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biçimde yaşamak için meşru kıldığı evlilik kurumu, bu siste-

min genel felsefesinin gerektirdiği biçimde, karşılıklı bir

sömürü aracı olarak kullanılır. Bu çarpık sistemde erkek için,

evlendiği kadın, hayatının geri kalan kısmında kendisine baka-

cak, çamaşırını yıkayıp, yemeğini yapacak ve cinsel tatminini

sağlayacak bir meta konumundadır. "Koca kapma" telkinle-

riyle büyütülen kadın ise kocasını, bir an önce çocuk yaparak

kendisine bağlayacağı ve bu yolla istikbalini garantiye alacak,

kendisine gerekli hayat standardını sağlayacak bir araç olarak

görür. Bunları kendisine sağlayan erkeğin tahakkümü altına

girer ve kocasını kaybetmemek için her türlü yola başvurur.

Bu tür bir evlilik, aslında bir hayat kadınıyla maddi menfaat

karşılığı birkaç saatliğine yapılan sözleşmenin daha uzun,

ömür boyu süren bir benzerinden çok da farklı bir şey değil-

dir. Gerçi bunu iki taraf da açıkça kabul etmek istemez, fakat

yeri geldiğinde bunun hayatın bir gerçeği olduğunu belirt-

mekten de çekinmez. Mantık evliliği yapmalarıyla övünenler

vardır. Anlaşıldığı gibi, böyle bir evlilikte ortak paylaşım nok-

tası sevgi değil, para, karşılıklı menfaat ve cinselliktir.

Bir çıkar ilişkisi haline dönüşen bu evlilikte sadakat, vefa

gibi kavramların da hiçbir anlam ifade etmediği ortadadır.

Evliliklerinde yukarıda saydığımız çıkarları sağladıktan sonra

birbirini aldatan, ihanet eden eşlerin sayılarının günden güne

artması bunun doğal bir sonucudur. Bu ihanetleri, eşinden

gizli ya da karşılıklı anlaşmayla sürdürenler de çoğalmaktadır.

Sonuçta sözde çağdaş evlilik sisteminin özü, dinde bahsedi-

len evlilik modelinden uzaklaştırılıp, toplumda belirli çev-

relerce yerleştirilmeye çalışılan "serbest cinsellik"

ortamına açılan bir kapı haline getirilmiştir.
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Sözde çağdaşlık adı altında lanse edilen din ahlakına uygun

olmayan yaşam tarzı gerçekte bağımsız bir felsefe değildir.

İnsanları, din ahlakından tümüyle koparıp tam tersi bir yapı

yerleştirmeye, Allah'ın bildirdiği sınırların uygulanmasını

engellemeye çalışan batıl bir sistemdir. Bu batıl sistemin etki

altına aldığı konular yalnız cinsellik ve evlilikle sınırlı kalmayıp

her türlü değer yargısına uzanır. İslam ahlakının gereği olan

üstün ahlaki değerlerin bir kısmını -iffet, namus gibi- tama-

men yok etmeye çalışırken bir kısmını da kendi batıl siste-

mine uygun hale getirmeye çalışarak asıl amacından saptır-

maya çalışır. Örneğin Allah yolunda gösterilen dürüstlük,

cesaret, gözüpeklik, mücadelecilik gibi özellikler Kuran'da

övülmüştür. Haksızlıkla, adaletsizlikle fikren mücadele

etmek, iyiyi, doğruyu anlatmak için hiçbir fedakarlıktan

kaçınmamak, cesaretini Allah'a olan güveninden almak,

Allah'tan başkasından korkmayıp gerektiğinde canını ortaya

koymak müminlerin en önemli özelliklerindendir. Ancak

sözünü ettiğimiz batıl fikir sistemi, cesareti, en uç sapıklıkla-

rı denemek, dürüstlüğü, ahlaksızlıkları alenen ve pervasızca

yapmak, mücadeleyi de bunları ölene kadar savunup, herke-

se yaymak gibi son derece çarpık bir şekilde tanımlamıştır.

Bu batıl sistem içinde, genç yaştaki erkekler hedeflendiğin-

de, "cesaret" ve "gözüpeklik" kavramları, kabalık, zorbalık,

sınır tanımamak, insanların haklarına tecavüz etmek, fırsatçılık,

insan kullanmak, saldırganlık, kavgacılık, kibir ve büyüklenme

gibi karakter bozuklukları ile bir tutulmuş, bu dengesiz ve çar-

pık psikoloji "delikanlılık" adı altında adeta özenilecek bir

hale getirilmeye çalışılmıştır. Patavatsızlık, lafını sözünü

bilmezlik, ağzı bozukluk, boşboğazlık, "harbilik"
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şeklinde övülmüştür.

Allah benzeri diğer olumsuz özellikleri üzerinde taşıyan

insanların güvenilmezliklerini şöyle bildirmektedir:

Şun la rın hiç bi ri ne ita at et me: Ye min edip du ran, aşa ğı -

lık, ala bil di ği ne ayıp la yıp kö tü le yen, söz ge ti rip gö tü ren,

hay rı en gel le yip sür dü ren, sal dır gan, ola bil di ğin ce gü -

nah kar, zor ba-say gı sız, son ra da ku la ğı ke sik; mal ve ço -

cuk lar sa hi bi ol du di ye, ken di si ne ayet le ri miz okun du ğu

za man, "(bun lar) es ki le rin ma sal la rı dır" di yen. (Ka lem

Su re si, 10-15)

Bütün bu çarpık mantıkların sonucunda "sevgi" kavramı-

nın da anlamı değişmiştir. Sevgi, karşıdaki kişinin kendisine

sağlayacağı hava atma derecesi veya maddi çıkar ile orantılı-

dır. Bununla birlikte, din ahlakının yaşanmadığı sistemin bir

diğer özelliği de sevgiyi çeşitli görüntü ve imajlara dayandır-

masıdır. Elbette bu gerçek sevgi değildir. Bu cahiliye orta-

mında çoğu genç kız, son model bir arabası, gösterişli bir evi,

düzgün bir görünümü olan insana ilk bakışta sözde "aşık"

olur. Herhangi bir hastalık veya acizlik nedeniyle bu dünyevi

özellikler ortadan kalktığında ise, aşkı da sona erer. 

İçinde bulunduğu toplum ölçü ve değer yargılarını, duygu

ve düşüncelerinin sınırlarını belirlerken onu, Allah, din ve

varoluş amacı hakkında hiçbir şey düşünmeyen bir insan hali-

ne getirmiştir. Zira, kendisini programlayan cahiliye toplu-

mu, ona sayısız görevler yüklemiştir. Herşeyden önce cahili-

ye toplumunun deyimiyle "gemisini kurtarması", ardından da

bu toplumda belirli bir "statü" kazanması gerekmektedir.

Bunun için diğer insanları kullanacak, gerekirse eze-

cek, saf dışı edecektir.
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Çünkü bu cahilce anlayışa göre "hayat bir mücadeledir"

ve yine aynı çarpık anlayış nedeniyle "büyük balığın küçük

balığı yutması" gereklidir. Zayıfın, düşkünün elenmesi ise

adeta bir doğa kanunu olarak görülür. Başkalarının, kendisi-

ne zararları dokunmadıkça, aynı zihniyeti taşımalarının da bir

mahsuru yoktur, çünkü "ona dokunmayan yılanlar istedikle-

ri kadar yaşayabilirler."

Fakat işler umduğu gibi gitmeyip gerekli başarıyı göstere-

mediği, hayal ettiği toplumsal statüyü kazanamadığı takdirde,

aynı felsefe bu sefer kendi aleyhinde işlemeye başlar. Bir de

bakar ki din ahlakından uzak yaşayan bu toplum tarafından

hor görülen, ezilen, aşağılanan ve dışlananların safına birden-

bire kendisi de katılmıştır. Daha önce kendini yüceltmesini

umduğu kurallar, şimdi onu hedef almışlardır. Çevresindeki

dostları aniden yok olmuş, mutsuz ve tek başına kalmıştır.

Bunlar yetmiyormuş gibi etrafında kendinden büyük

balıkların dolaşmaya başladığını farkeder. Güvenecek insan,

tutunacak dal, bir yardım eli arasa da bulamaz. Kuran'da din-

den uzak insanların çaresizlik durumlarında Allah'a yöneldik-

leri şöyle haber verilir:

Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki siz ge -

mi de bu lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la

onu yüz dü rür ler ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler -

ken, ona çıl gın ca bir rüz gar ge lip ça tar ve her yan dan

dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar ar tık bu (dal ga lar la)

ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken, din de O'na

"gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)" ola rak Al lah'a

dua et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi

kur ta ra cak olur san, mu hak kak Sa na şük re den ler -

den ola ca ğız. (Yu nus Su re si, 22)
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Ancak bu insan, Allah duasına karşılık verip de kendisini

içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarınca sanki daha önce

Allah'a yalvaran kendisi değilmiş gibi eski zihniyetini sürdürür:

Ama (Al lah) on la rı kur ta rın ca, he men hak sız ye re, yer -

yü zün de taş kın lı ğa ko yu lur lar. Ey in san lar, si zin taş kın -

lı ğı nız, an cak ken di aley hi ni ze dir; (bu) dün ya ha ya tı nın

ge çi ci me ta ıdır. Son ra dö nü şü nüz Bi ze dir, Biz de yap -

tık la rı nı zı si ze ha ber ve re ce ğiz. (Yu nus Su re si, 23)

Bu gibi kişilerin çarpık zihniyetine göre, "herşeyi metafizik

olarak yorumlamamak, gerçekçi olmak" lazımdır. Önemli bir

deneyim atlatmış ve kendi çabasıyla kurtulmuştur. "Hayatın

gerçeklerini" öğrenmiştir. Kötü günler geçirmiştir, fakat bun-

lar artık geride kalmıştır. O şimdi daha tecrübeli, daha olgun-

dur. Şüphesiz bu akıl ve mantık dışı bir yaklaşımdır. İnkarcı

insanların çirkin psikolojisi de Kuran'da haber verilmiştir:

An dol sun, Biz in sa na ta ra fı mız dan bir rah met tat tı rıp

son ra bu nu ken di sin den çe kip-al sak, kuş ku suz o, (ar tık)

umu du nu kes miş bir nan kör dür. Ve an dol sun, ken di si ne

do ku nan bir sı kın tı dan son ra, ona bir ni met tad dır sak,

kuş ku suz; "Kö tü lük ler ben den gi di ver di" der. Çün kü o,

şı ma rık tır, bö bür le nen dir. (Hud Su re si, 9-10)

Böyle bir nankörlük yapan insanın, hayatının geri kalan kıs-

mında da benzeri belalar başına gelir. Allah belki –tevbe edip,

Kendisi'ne yalvardığı takdirde- her seferinde bu kişiye icabet

edecek fakat söz konusu kişi, kendisine verilen nimeti gereği

gibi değerlendirmeyecek, bu akılsızlığı nedeniyle hem dünya-

da hem de ahirette sıkıntılı ve acı dolu bir hayat yaşayacaktır. 

İnkarda direnen bu kişi ölümle yüzyüze geldiğinde, artık

tevbe imkanı olmayacak, kendisine yeni bir fırsat
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tanınmayacaktır. Çünkü o yaşamı boyunca nasıl biri olduğunu

ortaya koymuştur. Allah bu insanın gerçekle yüzyüze gelince

duyacağı pişmanlığı Kuran'ın birçok ayetinde haber vermiştir:

Ate şin üs tün de dur du rul duk la rın da on la rı bir gör sen;

der ler ki: "Keş ke (dün ya ya bir da ha) ge ri çev ril sey dik

de Rab bi mi z'in ayet le ri ni ya lan la ma say dık ve mü'min -

ler den ol say dık." Ha yır, ön ce den sak lı tut tuk la rı ken di -

le ri ne açık lan dı. Şa yet (dün ya ya) ge ri çev ril se ler bi le,

ken di sin den sa kın dı rıl dık la rı şey le re şüp he siz yi ne dö -

ne cek ler dir. Çün kü on lar, ger çek ten ka fir ler dir. (Enam

Su re si, 27-28)

Bu nedenledir ki, akıl ve vicdan sahibi olan kimselerin,

dünyadayken tüm bu hatalı tavırlarını düzeltmeleri, ahlakları-

nı tamamen değiştirip güzelleştirmeleri büyük önem taşı-

maktadır. Ayetlerde şöyle buyrulur:

Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık bun dan son ra onun hiç bir

ve li si yok tur. Aza bı gör dük le ri za man, o za lim le ri bir

gör sen; 'Ge ri dön me ye bir yol var mı?' der ler. On la rı gö -

rür sün; zil let ten baş la rı ön le ri ne düş müş bir hal de, ona

(ate şe) su nu lur lar ken göz ucuy la sez dir me den ba kar lar.

İman eden ler de: "Ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya -

met gü nü hem ken di ne fis le ri ni, hem ya kın ak ra ba (ve -

ya yan daş)la rı nı da hüs ra na uğ rat mış lar dır" de di ler. Ha -

be ri niz ol sun; ger çek ten za lim ler, ka lı cı bir azab için de -

dir ler. On la rın Al lah'ın dı şın da ken di le ri ne yar dım ede -

cek ve li le ri yok tur. Al lah ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için

hiç bir (çı kış) yo lu yok tur. Al lah'tan, ge ri çev ril me si ol -

ma yan bir gün gel me den ev vel, Rab bi ni ze ica bet edin.

O gün, si zin için ne sı ğı nı la cak bir yer var, ne si zin için

in kar (et me ye bir im kan). (Şu ra Su re si, 44-47)
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DİN  AHLAKINDAN 

UZAK TOP LUM DAN

KU RAN AH LA KI NA GE ÇİŞ

An cak zul me den baş ka; son ra kö tü lü ğün ar dın dan

iyi li ğe çe vi rir se, ar tık şüp he siz Ben, ba ğış la ya nım,

esir ge ye nim. (Neml Su re si, 11)

Sen, ki tap ne dir, iman ne dir bil mi yor dun. An cak

Biz onu bir nur kıl dık; onun la kul la rı mız dan di le -

dik le ri mi zi hi da ye te er di ri riz. (Şu ra Su re si, 52)

On lar, sö zün en gü ze li ne ile til miş ler dir ve övü len

doğ ru yo la ile til miş ler dir. (Hac Su re si, 24)

Her insan için hayatı devam ettiği sürece "cahiliye" toplu-

munun batıl telkinlerinden kurtulup, imana yönelme imkanı

vardır. Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadisinde Kuran’a

ve sünnete uymakla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da

Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in yoludur. İşlerin en

kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılandır. (3.

Buhârî, I'tisam 2, Edeb 70)
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Yüce Rabbimiz Al lah her top lu mun uya rı la ca ğı nı bir aye -

tin de şöy le bil dir miş tir:

Kim hi da ye te erer se, ken di nef si için hi da ye te erer; kim

de sa par sa ken di aley hi ne sa par. Hiç bir gü nah kar, bir

baş ka sı nın gü nah yü kü nü yük len mez. Biz, bir el çi gön -

de rin ce ye ka dar (hiç bir top lu ma) azab ede cek de ği liz.

(İs ra Su re si, 15)

Bu davetle muhatap olan insanlar farklı tepkiler gösterir-

ler. Kuran'da bu tepkiler detaylarıyla anlatılır. Bu tepkilerin

en güzeli ise, gerçek bir müminin vereceği "işittik ve itaat

ettik" ifadesidir. Ayette şu şekilde bildirilir: 

Ara la rın da hük met me si için, Al lah'a ve el çi si ne çağ rıl -

dık la rı za man mü'min olan la rın sö zü: "İşit tik ve ita at

et tik" de me le ri dir. İş te fe la ha ka vu şan lar bun lar dır.

(Nur Su re si, 51)

Kuran'da, din ahlakına davet edildiğinde büyüklenerek

başkaldıranlardan, hatta düşmanlık besleyenlerden söz edilir:

Ger çe ği sü rek li ters yüz eden, gü na ha düş kün olan her -

ke sin vay ha li ne. Ken di si ne Al lah'ın ayet le ri oku nur ken

işi tir, son ra müs tek bir ce (inat la bü yük lük tas la ya rak)

san ki işit me miş gi bi ıs rar eder. Ar tık sen onu acı bir

azap la müj de le. Ayet le ri miz den bir şey öğ ren di ği za -

man, alay ko nu su edi nir. İş te on lar için aşa ğı la tı cı bir

azap var dır. (Ca si ye Su re si, 7-9)

Kimilerinin verdikleri tepki ise daha farklıdır. Vicdanı ona

doğruyu gösterir, ama içindeki bir başka ses ona sürekli

cahiliye toplumunun batıl sisteminden vazgeçmemesini tel-

kin eder. Bu vicdanına aykırı telkinleri de bazı savunma

mekanizmalarını kullanarak kendince meşru zemi-
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ne oturtmaya çalışır. Doğrudan kaçmak için çeşitli yollar

dener. "Onlar bana doğruyu söylüyorlar, ama ben iradesizli-

ğim veya gururum nedeniyle uygulamıyorum" diye içinde

bulunduğu durumu açıkça ifade edemediği için kendi düşük

aklınca ya kendisine anlatılan gerçeklerde ya da bunları anla-

tan müminlerde açık arama yoluna gider.

Ancak şunu da mutlaka belirmek gerekir ki, bu yanlış yak-

laşımlar tarih boyunca her cahiliye toplumunda aynı şekilde

görülmüştür. Hatta öyle ki, tarih boyunca her toplumda hak

dini tebliğ eden elçilere ve salih müminlere aynı iftiralar atıl-

mış, benzer suçlamalar yapılmıştır. Ayetlerde şöyle bildiril-

miştir:

Bu nun üze ri ne, kav min den in ka ra sap mış ön de ge len ler

de di ler ki: "Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be şer den baş ka -

sı de ğil dir. Si ze kar şı üs tün lük el de et mek is ti yor. Eğer

Al lah (öne sür dük le ri ni) di le miş ol say dı, mu hak kak me -

lek ler in di rir di. Hem biz geç miş ata la rı mız dan da bu nu

işit miş de ği liz." (Mü mi nun Su re si, 24)

... Ata la rı mı zın tap tı ğı şey le re tap ma mız dan sen bi zi

en gel le ye cek mi sin? Doğ ru su biz, se nin bi zi da vet et ti -

ğin şey den kuş ku ve ri ci bir te red düt için de yiz. (Hud Su -

re si, 62)

Böy le bir in san, o ana ka dar dı şa rı da gö rüp de kı na dı ğı ha -

ta lı ve çar pık din an la yı şı nın bir den bi re ateş li sa vu nu cu su ke -

si lir. "Bü tün her kes yan lış ya pı yor da bir siz mi doğ ru yol da -

sı nız" gi bi ka lıp laş mış man tık lar öne sü rer. An cak bil me li dir

ki, bu man tık tü müy le Ku ran dı şı dır. Çün kü Ku ran'da bil di -

ril di ği ne gö re, doğ ru, onu ka bul eden in san la rın sa yı sıy -

la öl çül mez. Za ten "in san la rın ço ğu"nun yan lış
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yol da ola cak la rı Ku ran'da bil di ril miş tir:

Elif, Lam, Mim, Ra. Bun lar Ki tab'ın ayet le ri dir. Ve sa na

Rab bin den in di ri len hak tır. An cak in san la rın ço ğu iman

et mez ler. (Ra'd Su re si, 1)

Tarih boyunca tüm peygamberler görevlerini eksiksiz

olarak tamamlamış ve Allah'ın kendilerine bildirdiği din ahla-

kını insanlara tebliğ etmişlerdir. Allah'ın takdir ettiği sorum-

luluğu tam olarak yerine getirmişler, mükafatlarını Allah

Katında almışlardır. 

İnkar Edenlerin Öne Sürdükleri Bahaneler
Geçersizdir

Cahiliye ahlakının etkisinden kurtulmak istemeyen bir kişi

hak din kendisine tebliğ edildiğinde, samimi olarak anlatılan-

ları dinlemek ve vicdanına uymak yerine kendi aklınca anla-

tılanlarda açıklar bulmaya çalışır. Hiçbir şey bilmediği halde,

kendi kafasından çeşitli örnekler vererek doğruya kulakları-

nı tıkar. Allah'ın Kuran'da "misal" olarak adlandırdığı inkarcı-

ların bu örnekleri, hiçbir tutarlılığa sahip olmayan çarpık

yorumlardır: 

Bir ba k, se nin için na sıl mi sal ler ver di ler de böy le ce sap -

tı lar. Ar tık on lar hiç bir yol da bu la maz lar. (Fur kan Su -

re si, 9)

Bu misallerin en bilinenleri 4-5 taneyi geçmez. Örneğin,

"Domuz eti niçin haram?" sık rastlanılan sorulardan bir tane-

sidir. Domuzun kendisi pis bir hayvandır ve trişin adlı hasta-

lığa neden olur. Bu soruyu soran kişiler de genellikle

domuz etinin insan sağlığına ne derece zararlı olduğunu
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bilmektedirler. Zaten samimi olarak öğrenmek kastıyla bu

soruyu sormazlar. Kendilerince müminlere zorluk çıkartma-

ya çalışırlar. Ancak bu insanların başarıya ulaşmaları söz

konusu değildir. Bu gerçek Kuran'da şöyle bildirilir:

Ayet le ri miz ko nu sun da ac ze dü şü rü cü ça ba lar har ca -

yan lar, on lar da alev li ate şin hal kı dır. (Hac Su re si, 51)

Bun lar Al lah'ın yo lun dan en gel le yen ler ve on da çar pık -

lık ara yan lar dır. On lar ahi re ti de ta nı ma yan lar dır. (Hud

Su re si, 19) 

Bu tip insanlar, öne sürdükleri bir misalin geçersizliği ken-

dilerine izah edilse bile, -amaçları samimi olarak bilgilenmek,

şüphelerini gidermek olmadığı için- cevap aldığı misali yeni

misaller takip eder. Verilen cevaplar ve öğütler üzerinde

dürüst olarak düşündüğünde kendisine makul, mantıklı gele-

cektir. Ama cahiliye toplumunun telkinleriyle düşündüğü için

doğruları kavrayamaz. Bunun üzerine Allah'ın Kuran'da bil-

dirdiği gibi "kulaklarını tıkar" ve o ortamdan bir kaçış yolu

aramaya başlar. Kuran'da cahiliye toplumunun bu çirkin

tavrı, şöyle bildirilmiştir:

"Doğ ru su ben, on la rı ba ğış la man için her da vet edi şim -

de, on lar par mak la rı nı ku lak la rı na tı ka dı lar, ör tü le ri ni

baş la rı na çek ti ler ve bü yük lük tas la dık ça bü yük lük gös -

te rip-di ret ti ler." (Nuh Su re si, 7)

Öğütten kaçan bu tür insanların durumu yaban eşekleri-

ne benzetilir:

Bu na rağ men, bun la ra ne olu yor ki öğüt ten yüz çe vi rip

du ru yor lar? San ki on lar ürk müş ya ban eşek le ri gi bi dir ler;

ars lan dan kor kup-kaç mış lar. (Müd des sir Su re si, 49-51)
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İs lam'a da vet edil di ği hal de, bu tür ba sit ta vır lar la hak lı

çık ma ya ça lı şan ki şi nin "çok bü yük bir za lim" ol du ğu nu ise yi -

ne Ku ran'dan öğ ren mek te yiz:

İs lam'a çağ rıl dı ğı hal de, Al lah'a kar şı ya lan uy du ran lar -

dan da ha za lim kim dir? Al lah, za lim bir kav mi hi da ye te

er dir mez. (Saff Su re si, 7) 

Söz ettiğimiz inkarcı, herkesi kendisi gibi bildiğinden,

müminlerin sırf Allah rızasına yönelik olan birlik ve dayanış-

masına da "cahiliye" standartlarına göre bir açıklama bulma-

ya çalışır. "Bu işin içinde bir iş var", "bu devirde kimse kim-

senin kara kaşına, kara gözüne gelmez" gibi cahiliyenin tüm

çirkinliklerini ifade eden mantıksız yorumlarla aklınca kendi

kurnazlığını ön plana çıkartmayı dener. Kimi zaman da üst-

ten bakan alaycı tavırlar sergileyerek çirkin ahlakını gösterir.

Bu konuda en büyük desteği yine, kendisiyle aynı karanlık

ruh halini taşıyan yakın çevresinden alır. Kuran'da, bu tip bir

kişinin, müminlere karşı tutumu ve saptırıcı yakın çevresi ile

ilişkisi şöyle ifade edilir:

İman eden ler le kar şı laş tık la rı za man: "İman et tik" der -

ler. Şey tan la rıy la baş ba şa kal dık la rın da ise, der ler ki:

"Şüp he siz, si zin le be ra be riz. Biz (on lar la) yal nız ca alay

edi yo ruz." (Asıl) Al lah on lar la alay eder ve taş kın lık la rı

için de şaş kın ca do laş ma la rı na (bel li bir) sü re ta nır.  (Ba -

ka ra Su re si, 14-15)

Aslında Kuran'a karşı misal getirme, müminlere karşı

samimiyetsiz, peşin fikirli ve art niyetli yaklaşma, alaycı tavır-

lar sergileme yalnızca bu gibi kişilere özgü davranış bozuk-

lukları değildir. Kendisinden çok önceki devirlerde yaşa-

mış ve din ahlakına karşı çıkmış insanlar da yüzyıl-
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lardır aynı akılsız taktiklere başvurmuşlardır. Çağlar değiş-

mesine rağmen zihniyet, izlenen yöntem, verilen misaller

aynen devam etmektedir. Gerçekleri bile bile örtmek için bu

yönteme başvuranların zihniyeti tarih boyu hiç değişmeden

bugüne dek varlığını sürdüregelmiştir:

Ha yır, on lar geç miş te ki le rin söy le dik le ri nin ben ze ri ni

söy le di ler. (Mü mi nun Su re si, 81)

Bunların yanında bir grup da dini kendi menfaatleri doğ-

rultusunda bir şekilde çarpıtmaya çalışır. Dini bu şekilde çar-

pıtmaya çalışanlar hakkında Kuran'da şu hüküm yer alır:

Si ze ne olu yor? Na sıl hü küm ve ri yor su nuz?

Yok sa (eli niz de) ders oku mak ta ol du ğu nuz bir ki tap mı

var? İçin de, ne yi se çip-be ğe nir se niz, mut la ka si zin ola -

cak di ye.

Yok sa si zin için üze ri miz de kı ya me te ka dar sü rüp gi de -

cek bir ye min mi var ki siz ne hü küm ve rir se niz o, mut -

la ka si zin ka la cak, di ye. (Ka lem Su re si, 36-39) 

Kuran'a uyan samimi bir mümin gördüğünde, yaşadığı suç-

luluk duygusunu ve aşağılık kompleksini gizlemek için kendini

temize çıkarmaya çalışmak da, cahiliye toplumlarında sık baş-

vurulan yöntemlerdendir. Bu tarz insanların bunu yaparken

kullandıkları kalıplar genelde hep aynıdır. "Elhamdülillah biz de

Müslümanız", "benim babam hacı", "anneannem de başını

örterdi", "ailem çok dindardır", "ben zaten bayram namazları-

nı kaçırmam" gibi sözlerle bu ruh hallerini ifade ederler. Ken-

dilerine din konusunda öğüt verilmesi, uyarı yapılması, akıl

verilmesi, doğru olanın tavsiye edilmesi ağırlarına gider. 

Bir de, "ben he pi niz den da ha din da rım, da ha na mus -

lu yum, ki min kim den da ha üs tün ol du ğu nu yal -
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nız Al lah bi lir" gi bi ifa de ler le üs te çık ma ya ça lı şan lar var dır.

El bet te, ki min üs tün ol du ğu nu en doğ ru  Al lah bi lir. Fa kat

Al lah üs tün lü ğün yal nız ca Kendisi’ne bağ lı lık la, Ku ran'da be -

lir ti len mü min özel lik le ri ni üze rin de ta şı mak la ola ca ğı nı da

açık ça bil dir miş tir. Ku ran'da be lir ti len öl çü ler çok açık ve an -

la şı lır ol du ğun dan, Ku ran'dan ha be ri bi le ol ma yan bir kim se -

nin ken di si için, sah te kar ca üs tün lük ima la rı yap ma sı nın onu

aciz ve ba sit bir du ru ma dü şür dü ğü or ta da dır. 

Bu tür bir tav ra gi ren ki şi nin en bü yük ha ta la rın dan bi ri

de, mü min le ri kan dır dı ğı nı san ma sı dır. Mü min ler, Al lah'ın

ver di ği kav ra yış gü cü ve Ku ran'da bil dir di ği kıs tas lar sa ye sin -

de, kar şı ta ra fın ruh ha li ni çok iyi teş his et me gü cü ne sa hip -

tir. Kal dı ki, "si ne le rin özün de sak lı ola nı bi len" (Al-i İm -

ran Su re si, 119) Al lah, za ten o ki şi yi ken di sin den de iyi ta nı -

mak ta dır. Söz  ko nu su in san, yap tı ğı söz de kur naz lık lar la di -

ğer in san la rı ve ken di vic da nı nı kan dır sa bi le, Al lah Ka tın da

ma ze ret le ri nin hiç bir ge çer li li ği ol ma ya cak tır.
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DÜN YA VE AHİ RET HA YA TI

Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın

ve gü mü şe, sal ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin -

le re du yu lan tut ku lu şeh vet in san la ra 'süs lü ve çe ki -

ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Asıl

va rı la cak gü zel yer Al lah Ka tın da olan dır. De ki:

"Si ze bun dan da ha ha yır lı sı nı bil di re yim mi? Kor -

kup sa kı nan lar için Rab le ri nin Ka tın da, için de te -

mel li ka la cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen net ler,

ter te miz eş ler ve Al lah'ın rı za sı var dır. Al lah, kul -

la rı hak kıy la gö ren dir. (Al-i İm ran Su re si, 14-15)

Aslında şimdiye dek anlatılan tüm çarpıklıklar, insanın ahi-

ret gerçeğini kavrayamamasından kaynaklanmaktadır.

Kuran'da bildirildiği gibi, Allah dünyayı insanlar için geçici bir

yurt olarak yaratmıştır. Müminlerin sınanması, kötülüklerin-

den arınması ve cennete layık olacak bir yapıya ulaşması,

inkarcıların da kötülüklerinin ortaya çıkması için.

Ama "cahiliye" toplumunun en büyük özelliklerinden biri

bu gerçeği gözardı etmesi ve hiç sona ermeyecekmiş gibi

dünyaya bağlanmasıdır. Bu sapkın zihniyet, "cahiliye"

ahlakını meydana getirir. "İnsan dünyaya bir kez

gelir" cümlesiyle özetlenen bu batıl bakış
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açısına göre ölüm bir sondur. Öyleyse henüz hayattayken

"yaşamın tadı" çıkarılmalıdır. Bunun için de her türlü yöntem

denenebilir. Çünkü "cahiliye" toplumunda insana çıkar sağla-

yacak herşey meşru ilan edilmiştir. Oysa gerçekler hiç de

böyle değildir.

Cahiliye toplumu insanları, akıllarını biraz bile olsun kul-

lanmazlar. Ölümün herkes için kaçınılmaz bir son olduğu

bellidir. Ama yine de bu konuyu mümkün olduğunca gündem

dışı tutarlar. Ölümden bahsetmek "şom ağızlılık" olarak

adlandırılır. Birçok insan sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir zih-

niyetle yaşar. Halbuki bunu yapanların çok büyük bir kısmı,

Allah'ın varlığını kabul ederler. Dolayısıyla ahireti de kabul

ettiklerini iddia ederler. Ama olaya biraz dikkatli yaklaşıldı-

ğında ortada gerçek bir ahiret inancı olmadığı anlaşılır. Ayet-

lerde söz konusu psikoloji şöyle vurgulanır:

Ger çek şu ki bun lar, çar ça buk geç mek te ola nı (dün ya -

yı) sev mek te dir ler. Ön le rin de bu lu nan ağır bir gü nü bı -

rak ıyor lar. (İn san Su re si, 27)

... (On lar dan) Her bi ri, bin yıl ya şa tıl sın is ter; oy sa bun -

ca ya şa ma sı onu azap tan kur tar maz. Al lah, on la rın yap -

mak ta ol duk la rı nı gö ren dir. (Ba ka ra Su re si, 96)

Dik kat li olun; ger çek ten on lar, Rab le ri ne ka vuş mak tan

ya na de rin bir kuş ku için de dir ler. Dik kat li olun; ger çek -

ten O, her şe yi sa rıp-ku şa tan dır. (Fus si let Su re si, 54)

Ahireti düşünmemenin getirdiği sonsuza dek yaşama iste-

ği, "cahiliye" kültüründe çok büyük bir etkiye sahiptir. Çoğu

kişi, öldükten sonra dünyada "adını sürdürecek" bir "eser"

bırakma hevesindedir. Bunun kendisine hiçbir yararı

olmayacaktır, ama "unutulmamak" gibi ilginç bir psi-
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koloji nedeniyle büyük bir servet ya da bir yapıt bırakma

amacındadır. Elbette bir kişinin insanlara faydası olacak güzel

eserler bırakması iyi bir davranıştır, ancak burada eleştirilen

husus bunun bambaşka bir amaçla ve hırsla yapılıyor olması-

dır. Kuran'da din ahlakından uzak insanların sahip oldukları

bu çarpık mantık da şöyle anlatılmaktadır:

Ha ni on la ra kar deş le ri Hud: "Sa kın maz mı sı nız?" de miş -

ti. "Ger çek şu ki, ben si ze gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi -

yim. Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at edin.

Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi yo rum; üc re tim

yal nız ca alem le rin Rab bi ne ait tir. Siz, her yük sek çe ye re

bir anıt in şa edip (ya rar sız bir şey le) oya la nıp eğ le ni yor

mu su nuz? Ölüm süz kı lın mak umu duy la sa nat ya pı la rı

mı edi ni yor su nuz?" (Şu ara Su re si, 124-129)

Ki o, mal yı ğıp bi rik ti ren ve onu say dık ça sa yan dır. Ger -

çek ten ma lı nın ken di si ni ebe di kı la ca ğı nı san mak ta dır.

(Hü me ze Su re si, 2-3)

Cahiliye toplumundaki ahiret inancı da son derece sap-

kındır. Cahiliye toplumundaki kişiler ahirete kesin bir bilgiy-

le inanmazlar. En inançlı gibi görünenleri dahi, "ya varsa" şek-

lindeki çirkin mantığın ötesine geçemezler. Üstelik, ahiret

hakkında bu gibi cahilce mantıklar yürütenler, kendilerinin

cennetlik olduğuna da adları gibi emindirler. Kehf Sure-

si'ndeki bir kıssada anlatılan kişi, "cahiliye" toplumunun genel

bakış açısını simgeler:

On la ra iki ada mın ör ne ği ni ver; on lar dan bi ri ne iki

üzüm ba ğı ver dik ve iki si ni hur ma lık lar la do nat tık, iki si -

nin ara sın da da ekin ler bi tir miş tik.

İki bağ da ye miş le ri ni ver miş, on dan hiç bir şe yi
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nok san bı rak ma mış ve ara la rın da bir ır mak fış kırt mış -

tık. 

(İki sin den) Bi ri nin baş ka ürün (ve ren yer)le ri de var dı.

Böy le lik le onun la ko nu şur ken ar ka da şı na de di ki: "Ben,

mal ba kı mın dan sen den da ha zen gi nim, in san sa yı sı ba -

kı mın dan da da ha güç lü yüm."

Ken di nef si nin za li mi ola rak (böy le ce) ba ğı na gir di (ve):

"Bu nun son su za ka dar ku ru yup-yok ola ca ğı nı san mı yo -

rum" de di. "Kı ya met-sa ati'nin ko pa ca ğı nı da san mı yo -

rum. Bu na rağ men Rab bi me dön dü rü le cek olur sam,

şüp he siz bun dan da ha ha yır lı bir so nuç bu la ca ğım."

Ken di siy le ko nuş mak ta olan ar ka da şı ona de di ki: "Se ni

top rak tan, son ra bir dam la su dan ya ra tan, son ra da se -

ni düz gün (eli aya ğı tu tan, gü cü kuv ve ti ye rin de) bir

adam kı lan (Al lah)ı in kar mı et tin?"

"Fa kat, O Al lah be nim Rab bim dir ve ben Rab bi me hiç

kim se yi or tak koş mam." 

"Ba ğı na gir di ğin za man, 'Ma şa Al lah, Al lah'tan baş ka kuv -

vet yok tur' de men ge rek mez miy di? Eğer be ni mal ve

ço cuk ba kı mın dan sen den da ha az (güç te) gö rü yor san." 

"Bel ki Rab bim se nin ba ğın dan da ha ha yır lı sı nı ba na ve -

rir, (se nin ki nin) üs tü ne gök ten 'ya kıp-yı kan bir afet'

gön de rir de kay gan bir top rak ke si li ve rir."

"Ve ya onun su yu di be gö çü ve rir de böy le lik le onu ara -

yıp-bul ma ya ke sin lik le güç ye ti re mez sin." 

(Der ken) Onun ürün le ri (afet ler le) ku şa tı lı ver di. Ar tık

o, uğ run da har ca dık la rı na kar şı avuç la rı nı (esef le) oğuş -

tu ru yor du. O (ba ğın) çar dak la rı yı kıl mış du rum day dı,

ken di si de şöy le di yor du: "Keş ke Rab bi me hiç kim se -

yi or tak koş ma say dım."

92

GERÇEĞİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?



Al lah'ın dı şın da ona yar dım ede cek bir top lu luk yok tu,

ken di ken di ne de yar dım ede me di. 

İş te bu ra da (bu du rum da) ve la yet (yar dım cı lık, dost luk)

hak olan Al lah'a ait tir. O, se vap ba kı mın dan ha yır lı, so -

nuç ba kı mın dan ha yır lı dır. (Kehf Su re si, 32-44)

Bir başka surede, "ya varsa" çarpık mantığını öne süren,

sonra da kendini cennetlik ilan eden bu cahil zihniyet şöyle

anlatılır:

Oy sa ona do ku nan bir za rar dan son ra ta ra fı mız dan bir

rah met tad dır sak, mut la ka: "Bu be nim (hak kım)dır. Ve

ben kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı nı da san mı yo rum; eğer

Rab bi me dön dü rül sem bi le, mu hak kak O'nun Ka tın da be -

nim için da ha gü zel ola nı var dır." Der. Ama an dol sun Biz,

o ka fir le re yap tık la rı nı ha ber ve re ce ğiz ve an dol sun on la -

ra, en ka ba bir azap tan tad dı ra ca ğız. (Fus si let Su re si, 50)

Yu ka rı da ki ayet te dik kat edi lir se Al lah, bu nu söy le yen ki -

şi nin in kar cı ko nu mun da ol du ğu nu bil dir mek te dir. 

Allah'ın varlığını kabul eden insan için ahiretten emin olma-

mak mümkün değildir. İnsanı Allah yaratır, besler, yaşatır, ona

sayısız nimet verip büyük bir şefkat ve merhamet gösterir. Ve

elbette tüm bunlara şükredip iyi davranışlarda bulunanlarla

nankörlük edenler bir tutulmayacaklardır. Çünkü Allah, kulla-

rına karşı sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olandır.

“Her nefis ölümü tadıcıdır." (Enbiya Suresi, 35) ayeti-

nin gereği herkes kısa bir süre kaldığı bu dünyadan kesin bir

biçimde ayrılır. Allah insanı belli bir süre yaşattıktan sonra

öldürür. Bu süre "öğüt alabilecek olanın öğüt alabilece-

ği kadar ömür vermedik mi?" (Fatır Suresi, 37) aye-

tiyle tarif edilmektedir. 
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İnsan ölümle birlikte yok oluşa değil, asıl hayatına adım

atar. Za ten bu dün ya nın ge çi ci ol du ğu ve asıl ha ya tın bir nu -

mu ne si ola rak ya ra tıl dı ğı, dü şü nen in san için açık tır. Dün ya da -

ki tüm gü zel lik ler ge çi ci dir ve ya nın da pek çok ku sur la bir lik -

te var edil miş tir. Dün ya nın en gü zel in sa nı, bu gü zel li ği ni en

faz la bir kaç on yıl ko ru ya bi lir. Yaş lan dık ça de ri si bu ruş ma ya,

vü cu du bi çim siz leş me ye baş lar. Yaş lan ma sı na da ge rek yok tur,

en bü yük çir kin lik ler en gü zel in sa nın he men ya nın da dır. İn sa -

nın aciz li ği ni vur gu la ya cak çok il ginç me ka niz ma lar be de ni ne

yer leş ti ril miş tir. Bir kaç gün yı kan ma sa be de nin de kö tü ko ku -

lar oluş ma ya baş lar. Ne ka dar çe ki ci ve alım lı dur sa da en bü -

yük aciz li ği ya şa ya cak, her kes gi bi tu va le te gi de cek tir.

İnsanların büyük çoğunluğu alış tı ğı için bu aciz lik le rin

için de bir "hik met" ol du ğu nu ge nel de fark ede mez. Oy sa

Yüce Al lah ku sur suz ca ya ra tan dır. Al lah di le se in san hiç bir

şe kil de has ta ol maz, hiç bir şe kil de kö tü kok maz ya da hiç -

bir za man güç süz düş mez di. Bü tün bu ek sik lik ler in sa na,

Yüce Al lah'a muh taç ol du ğu nu ha tır lat mak için dir. Bir de

için de bu lun du ğu dün ya ha ya tı nın mü kem mel ol ma dı ğı nı,

ger çek ha ya tın özel lik le ek sik ler le do na tıl mış kö tü bir ben -

ze ri ol du ğu nu his set tir mek için. Dün ya ve ahi ret le il gi li bir

Ku ran aye ti ko nu yu en gü zel bi çim de açık lar:

Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün -

den) tut ku lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir

övün me (sü re si ve ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço -

ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ mur ör ne ği gi bi; onun bi tir -

di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho şu na git miş tir,

son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil -
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miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid -

det li bir azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk

(rı za) var dır. Dün ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan

baş ka bir şey de ğil dir. (Ha did Su re si, 20) 

Pe ki asıl ha yat na sıl dır? Bu ha ya tın mü min ler için cen net ve

in kar cı lar için de ce hen nem ola rak iki ye ay rıl dı ğı her kes çe bi -

li nir. Ama "ca hi li ye" top lu mu cen net ve ce hen nem ko nu sun da

da pek çok ger çe ğe uy ma yan ba kış açı sı ve hu ra fe üret miş du -

rum da dır. Bu ne den le ahi ret te ki or ta mı an cak Ku ran ayet le -

rin den ge re ği gi bi öğ re ni riz.
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CEN NET:

MÜ MİN LE RİN GER ÇEK YUR DU

Rab bi niz den olan bir mağ fi re te ve cen ne te (ka vuş -

mak için) 'ça ba gös te rip-ya rı şın,' ki (o cen net) ge -

niş li ği gök ile ye rin ge niş li ği gi bi olup Al lah'a ve Re -

sû lü'ne iman eden ler için ha zır lan mış tır. İş te bu,

Al lah'ın faz lı dır ki, onu di le di ği ne ve rir. Al lah bü -

yük fazl sa hi bi dir. (Ha did Su re si, 21)

Or da di le dik le ri her şey on la rın dır; Ka tı mız da da -

ha faz la sı da var. (Kaf Su re si, 35)

Mü min le rin ebe di yur du cen net tir. Al lah, dün ya da ki ça lış -

ma la rı nın kar şı lı ğı nı on la rı cen ne tin de ağır la ya rak ve re cek tir.

Cen net, in san ru hu nun is te di ği her şe yi, hat ta ayet le rin bil dir -

di ği ne gö re da ha da faz la sı nı ba rın dı ran bir gü zel lik ler me ka -

nı dır. Al lah'ın Ra him is mi nin en gü zel bi çim le riy le or ta ya çık -

tı ğı bir ebe di yurt tur.

Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadis-i şerifinde dünya

hayatının yanında, cennetin insan için nasıl büyük bir nimet

olduğunu şöyle bir örnek ile açıklamıştır:

Cennette, yay kadar bir yer, Güneş'in üzerine doğduğu
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veya battığı şeyden (dünyadan) daha hayırlıdır. [Kütüb-i Sitte-

14, s.429/2]

İnsan, bu konuda hiçbir bilgisi olmasa dahi, dünya hayatı-

nın eksikliklerini ve nefsindeki nimetlere karşı duyduğu özle-

mi kısaca düşündüğünde, bu gerçeği kolaylıkla anlayabilecek-

tir. Zira Allah, dünya hayatının asıl hayat olmadığının anlaşıl-

ması için insana pek çok delil yaratmaktadır. İnsan hemen her

gün, başta kendi bedeninde olmak üzere, dünya hayatının

eksiklikleriyle karşılaşmaktadır. Sadece hayatta kalabilmek

için dahi, çok sayıda tedbir almak zorundadır. En küçük bir

ihmalde hastalıklarla, yaralanmalarla ve hatta ölümle yüzyüze

gelebilmektedir. Ömrünün büyük bölümünü vücudunun aciz-

liklerini telafi etmeye ayırır. Ancak tüm bu çabaya rağmen

geçen yıllarla beraber vücudu büyük bir bozulmaya uğrar.

İnsan bedeni gibi, en güzel çiçekler bile zamanla solar; en

güzel renkli, en hoş kokulu güller, laleler, menekşeler çürü-

yüp bozulur. En lezzetli ve en taze görünümlü meyveler, seb-

zeler kısa süre içinde çürüyüp yenemeyecek hale gelir. En

ihtişamlı evler, eşyalar, arabalar zamanla eskir, kırılıp dökülür.

Bu sayılanlar, insanın dünya hayatında muhatap olduğu

milyonlarca eksiklikten yalnızca birkaç tanesidir. Ancak sade-

ce bunlar bile, insanın özlem duyduğu asıl yerin dünya olma-

dığını anlaması için yeterlidir. 

İnsan, tüm bu eksiklikler karşısında içten içe, daima

mükemmelliği, bu eksikliklerin hiçbirinin olmadığı bir dünyada

yaşamayı ister. Hastalıkların, ölümlerin, savaşların, kavgaların,

kötülüklerin, eksikliklerin, sıkıntıların hiç yaşanmadığı bir

dünyanın özlemini çeker. Bu amaçla, hiçbir sorunun

olmadığı mutlu bir hayatı, dünya şartlarında
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oluşturabilmenin yollarını arar. Oysa Allah, Kuran'da insanla-

ra bu hayatı ancak cennette yaşayabileceklerini bildirmiştir.

İnsanın bunun için yapması gereken ise son derece kolaydır:

Rabbimiz'in rızasına uygun bir yaşam sürmek. Bunun ardından

-Allah'ın takdiriyle- kendi istek duyduğundan ve hayal edebil-

diğinden çok daha üstün, kusursuz ve sonsuz mutlulukla dolu

bir hayatla karşılaşacaktır.

Dün ya üze rin de ki her şey Al lah'ın ya rat ma sıy la var lık bul -

muş tur ve Al lah cen ne tin de de bun lar dan di le dik le ri ni ya ra -

ta cak tır. Al lah'ın di le me siy le cen net te ki "köşk ler" dün ya nın

en "ult ra-mo dern" vil la sın dan çok da ha üs tün ola cak tır. Gü -

zel lik le ri övü len cen net giy si le ri, en ün lü Fran sız ya da İtal yan

mo da ev le rin ki ler den çok da ha ka li te li ve es te tik gö zü ke cek -

tir. "Hu ri"ler de, il le de Arap ha rem le rin den çık mış ka dın lar

gi bi de ğil, dün ya nın en gü zel ka dın la rın dan da ha çar pı cı ve

çe ki ci ola rak ya ra tı la cak tır.

Al lah cen net te ki or ta mı an la tır ken her dev rin in san la rı nın

an la ya bi le ce ği gü zel lik le ri sı ra la mak ta dır. Bu nun la bir lik te ge -

nel de bi lin me yen bir cen net özel li ği var dır. Bu, Al lah'ın,

"ora da ne fis le rin ar zu et ti ği ve göz le rin lez zet al dı ğı

her şey var. Ve siz ora da sü re siz ka la cak sı nız." (Zuh ruf

Su re si, 71) aye tiy le bil dir di ği ger çek tir. Ayet, cen net te in sa -

nın ar zu et ti ği her şe yin var lı ğı nı ha ber ve rir. Baş ka bir ayet -

te de "ora da di le dik le ri her şey on la rın dır; Ka tı mız da

da ha faz la sı da var." (Kaf Su re si, 35) ifa de si yer al mak ta dır.

Bu ayet ler den, in sa nı ne şe len di ren, gül dü ren ve eğ len di ren

şey le rin -dün ya da ki le re ben zer ve ya fark lı bi çim ler de- cen -

net te var ola ca ğı, in sa nın ak lı na ge le bi le cek tüm is tek le -

rin faz la sıy la ora da kar şı la na ca ğı an la şıl mak ta dır. 
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Cen net te mü min ola ğa nüs tü şe kil de ağır la na cak tır. Rah -

man Su re si'nde cen net le il gi li ola rak bil di ri len ler şöy le dir:

Rab bin ma ka mın dan kor kan kim se için ise iki cen net

var dır. Şu hal de Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya -

bi lir si niz?

Çe şit çe şit "in ce lik le re ve gü zel lik le re" (ve ya her tür -

den sık ağaç la ra) sa hip tir ler. Şu hal de Rab bi ni zin han gi

ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?

İki sin de de ak mak ta olan iki pı nar var dır. Şu hal de Rab -

bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?

İki sin de de her mey ve den iki çift var dır. Şu hal de Rab -

bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?

As tar la rı, ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de yas la -

nır lar. İki cen ne tin de mey ve-dev şir me si (or ada ki le re)

ya kın (ko lay)dır. Şu hal de Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni

ya lan la ya bi lir si niz?

Ora da ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş ka dın lar

var dır ki, bun lar dan ön ce ken di le ri ne ne bir in san, ne

bir cin do kun muş tur. Şu hal de Rab bi ni zin han gi ni met -

le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?

San ki on lar ya kut ve mer can gi bi dir ler. Şu hal de Rab bi -

ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?

İh sa nın kar şı lı ğı ih san dan baş ka sı mı dır? Şu hal de Rab bi -

ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?

Bu-iki si nin öte sin de iki cen net da ha var. Şu hal de Rab -

bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?

Ala bil di ği ne yem ye şil dir ler. Şu hal de Rab bi ni zin han gi

ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?

İç le rin de dur mak sı zın fış kı rıp-akan iki pı nar var dır. Şu

hal de Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi -

lir si niz?
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İç le rin de (her tür den) mey ve, eş siz-hur ma ve eş siz-nar

var dır. Şu hal de Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya -

bi lir si niz?

Ora da huy la rı gü zel, yüz le ri gü zel ka dın lar var dır. Şu

hal de Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?

Otağ lar için de ko run muş hu ri ka dın lar. Şu hal de Rab bi -

ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?

Bun lar dan ön ce ken di le ri ne ne bir in san, ne bir cin do -

kun muş tur. Şu hal de Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya -

lan la ya bi lir si niz?

Ye şil yas tık la ra ve çar pı cı gü zel lik te ki dö şek le re yas la -

nır lar. Şu hal de Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya -

bi lir si niz?

Ce lal ve ik ram sa hi bi olan Rab bi nin adı ne Yü ce dir.

(Rah man Su re si, 46-78)

Baş ka ayet ler de de cen net le il gi li ola rak şu bil gi ler ve ri lir:

Her ne re ye bak san, bir ni met ve bü yük bir mülk gö rür -

sün. (İn san Su re si, 20)

Ora da taht lar üze rin de yas la nıp-da yan mış lar dır. Ora da

ne (ya kı cı) bir gü neş ve ne de don du ru cu bir so ğuk gö -

rür ler. (İn san Su re si, 13)

Ora da an lam sız bir söz işit mez. (Ğa şi ye Su re si, 11)

Ve yan la rın da ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş iri

göz lü ka dın lar var dır. San ki on lar, sak lı bir yu mur ta gi -

bi (çar pı cı ve pü rüz süz). (Saf fat Su re si, 48-49)

Der ler ki: "Biz den hüz nü gi de rip yok eden Al lah'a ham -

dol sun; şüp he siz Rab bi miz, ger çek ten ba ğış la yan dır,

şük rü ka bul eden dir. Ki O, bi zi Ken di faz lın dan (ebe di

ola rak) ka lı na cak bir yur da yer leş tir di; bu ra da bi ze

bir yor gun luk do kun maz ve bu ra da bi ze bir bık -
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kın lık da do kun maz. (Fa tır Su re si, 34-35)

An cak Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar ise; on la ra yük -

sek köşk ler var dır, on la rın üs tün de de yük sek köşk ler

bi na edil miş tir. On la rın al tın da ır mak lar ak mak ta dır.

(Bu,) Al lah'ın va'di dir. Al lah, va'din den dön mez. (Zü -

mer Su re si, 20)

He sap gü nü nün ar dın dan Al lah'ın sa lih kul la rı na çağ rı sı ise

şöy le ola cak tır: 

Ey mut ma in (tat min bul muş) ne fis, Rab bi ne, hoş nut

edi ci ve hoş nut edil miş ola rak dön. Ar tık kul la rı mın ara -

sı na gir. Cen ne ti me gir. (Fecr Su re si, 27-30)
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İN KAR CI LA RI BEK LE YEN

CE HEN NEM

Ken di si ni tek ola rak (ve ya pa yal nız) ya rat tı ğım (şu

adam)ı Ba na bı rak; Ki Ben ona, "ala bil di ği ne ge niş

kap sam lı bir mal" (ser vet) ver dim. Göz önün de-ha zır

ço cuk lar (ver dim). Ve sa yı sız im kan ve fır sat la rı önü -

ne ser dim. Son ra, da ha art tır mam için ta mah eder

(do yum suz is tek te bu lu nur). Ha yır; çün kü o, Bi zim

ayet le ri mi ze kar şı "ke sin bir inat çı dır." Onu ala bil di ği -

ne sarp bir yo ku şa sü re ce ğim. Çün kü o, dü şün dü ve bir

öl çü tes bit et ti. Kah ro la sı, na sıl bir öl çü koy du? Yi ne

kah ro la sı, na sıl bir öl çü koy du? Son ra bir bak tı. Son -

ra kaş la rı nı çat tı ve yü zü nü ek şit ti. Son ra da sırt çe vir -

di ve bü yük lük tas la dı (is tik bar). Böy le ce: "Bu, yal nız -

ca 'ak ta rı la rak öğ re ni len' bir bü yü dür" de di. "Bu, bir

be şer sö zün den baş ka sı de ğil dir." Onu Ben, ce hen ne me

sü rük le yip-ata ca ğım. Ce hen nem (sa kar) ne dir, sen bi -

lir mi sin? Ne alı ko yar, ne bı ra kır. Be şe re de li ce si ne su -

sa mış tır. 

(Müd des sir Su re si, 11-29)

Cen net ne ka dar gü zel lik ve ni met  do luy sa, ce hen nem de

o ka dar çir kin lik ve azap la do lu dur. Mü min ler le in kar eden ler

ara sın da he nüz dün ya day ken oluş muş olan uçu rum, ahi ret te

en yük sek nok ta ya ula şır. Ken di si ni ya ra tan, ya şa tan ve di ni -

ni ulaş tı ran Al lah'ı in kar et miş ya da O'na bo yun eğ me -

miş olan lar ebe di azap la ce za lan dı rı lır. 
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Al lah Ku ran'da ce hen ne mi hak eden le ri şöy le an la tır:

Kim ken di si ne "dos doğ ru yol" apa çık bel li ol duk tan son -

ra, el çi ye mu ha le fet eder se ve mü'min le rin yo lun dan baş -

ka bir yo la uyar sa, onu dön dü ğü şey de bı ra kı rız ve ce hen -

ne me so ka rız. Ne kö tü bir ya tak tır o!.. (Ni sa Su re si, 115)

Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve

dün ya ha ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la

(Ku ran'la) ha tır lat ki, bir ne fis, ken di ka zan dık la rıy la he -

la ke düş me sin; (böy le si nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si,

ne bir şe fa at çi si var dır; her tür lü fid ye yi ver se de ka bul

olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı ne de niy le he la ke uğ ra -

yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on lar için çıl gın ca

kay nar su lar ve acık lı bir azap var dır. (En'am Su re si, 70)

Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de Al lah yo lun da har ca ma -

yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le. 

Bun la rın üzer le ri nin ce hen nem ate şin de kız dı rı la ca ğı gün,

on la rın alın la rı, bö ğür le ri ve sırt la rı bun lar la dağ la na cak

(ve:) "İş te bu, ken di niz için yı ğıp-sak la dık la rı nız dır; yı ğıp-

sak la dık la rı nı zı ta dın" (de ni le cek). (Tev be Su re si, 34-35)

Ona: "Al lah'tan kork" de nil di ğin de, bü yük lük gu ru ru

onu gü na ha sü rük ler, ku şa tır. Böy le si ne ce hen nem ye -

ter; ne kö tü bir ya tak tır o. (Ba ka ra Su re si, 206)

Ce hen ne me gi re cek olan la rın or tak özel li ği, din ahlakına

çağ rıl dık la rın da yüz çe vir miş ol ma la rı dır:

Sur'a üfü rül dü; böy le ce Al lah'ın di le dik le ri dı şın da, gök -

ler de ve yer de olan lar çar pı lıp-yı kı lı ver di. Son ra bir da -

ha ona üfü rül dü, ar tık on lar aya ğa kalk mış du rum da gö -

zet li yor lar.

Yer, Rab bi'nin nu ruy la pa rıl da dı; (or ta ye re) ki tap

kon du; pey gam ber ler ve şa hit ler ge ti ril di ve
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ara la rın da hak ile hü küm ve ril di, on lar hak sız lı ğa uğ ra -

tıl maz lar.

Her bir nef se yap tı ğı nın tam kar şı lı ğı ve ril di. O, on la rın

iş le dik le ri ni da ha iyi bi len dir.

İn kar eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sev ke dil di ler.

So nun da ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on la -

ra (ce hen ne min) bek çi le ri de di ki: "Si ze Rab bi ni zin

ayet le ri ni oku yan ve bu gün le kar şı la şa ca ğı nı zı (söy le -

yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi?" 

On lar: "Evet" de di ler. An cak azap ke li me si ka fir le rin üze -

ri ne hak ol du. De di ler ki: "İçin de ebe di ka lı cı lar ola rak ce -

hen ne min ka pı la rın dan (içe ri) gi rin. Bü yük lü ğe ka pı lan la -

rın ko nak la ma ye ri ne kö tü dür. (Zü mer Su re si, 68-72)

Ate şin için de olan lar, ce hen nem bek çi le ri ne de di ler ki:

"Rab bi ni ze dua edin; azap tan bir gü nü (ol sun) bi ze ha -

fif let sin." 

(Bek çi ler:) "Si ze ken di Re sul le ri niz açık bel ge ler le gel -

mez miy di?" de di ler. On lar: "Evet" de di ler. (Bek çi ler:)

"Şu hal de siz dua edin" de di ler. Oy sa ka fir le rin du ası, çık -

maz da ol mak tan baş ka sı de ğil dir. (Mü'min Su re si, 49-50) 

Cehenneme gireceklerin bir bölümü, henüz dünyaday-

ken Allah'ın azabı üzerinde düşünmeyenlerdir. Cehenneme

girseler dahi “biraz azap çeker, sonra çıkarım" gibi dayana-

ğı olmayan Kuran dışı bir mantık yürütenlerden Kuran'da

şöyle bahsedilir:

Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi?

Aralarında Allah'ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar

da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, işte

böyle arka dönenlerdir. Bu, onların: 'Ateş bize sayı-

lı günler dışında kesinlikle dokunmayacak' deme-

lerindendir. Onların bu iftiraları, dinleri
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konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür. Artık

onları, kendisinde şüphe olmayan bir gün topladığımız-

da ve her bir nefse -haksızlığa uğratılmaksızın- kazandı-

ğı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak? (Al-i İm ran Su -

re si, 23-25) 

Ce hen nem de ki or ta mın deh şe ti ni an la tan di ğer ba zı ayet -

ler  ise şöy ledir:

On lar bir bir le ri ne gös te ri lir ler. Bir suç lu-gü nah kar, o

gü nün aza bı na kar şı lık ol mak üze re, oğul la rı nı fid ye ola -

rak ver mek is ter; 

Ken di eşi ni ve kar de şi ni,

Ve onu ba rın dı ran aşi re ti ni de;

Yer yü zün de bu lu nan la rın tü mü nü (ver se de); son ra bir

kur tul sa.

Ha yır (hiç bi ri ka bul edil mez). Doğ ru su o, ca yır ca yır

yan mak ta olan ateş tir:

Ba şın de ri si ni ka vu rup-so yar.

Yüz çe vi rip ar ka sı nı dö ne ni ça ğı rır-du rur.

(Dur mak sı zın mal ve ser vet) Top la yıp bir yer de (üst üs -

te) yığ mak ta ola nı. (Me aric Su re si, 11-18)

Ora da ken di le ri için, "ke mik le ri ça tır da tan in le me ler"

var dır. On lar or da işit mez ler de. (En bi ya Su re si, 100)

(Böy le si nin) Önün de ce hen nem var dır ve (ora da) irin li

su dan içi ri le cek tir.

Yut kun ma ya ça ba la ya cak ve bo ğa zın dan ge çir me yi ba -

şa ra ma ya cak, ona her yan dan ölüm ge le cek, oy sa öl me -

ye cek de. Ar dın dan da ha ka tı bir azap ola cak. (İb ra him

Su re si, 16-17)

O gün suç lu-gü nah kar la rın (sı kı) bu ka ğı la ra vu rul duk -

la rı nı gö rür sün. Gi yim le ri kat ran dan dır, yüz le ri ni

ateş bü rü mek te dir. (İb ra him Su re si, 49-50)
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Doğ ru su, o zak kum ağa cı; Gü nah kar ola nın ye me ği dir.
Po ta gi bi; ka rın lar da kay nar-du rur;  Kay nar-su yun kay -
na ma sı gi bi. "Onu tu tun da ce hen ne min or ta ye ri ne sü -
rük le yin. Son ra kay nar su yun aza bın dan ba şı nın üs tü ne
dö kün; (Aza bı) Tad; çün kü sen, (ken din ce) üs tün, onur -
luy dun". (Du han Su re si, 43-49)

Tüm bu ayet ler de an la tı lan cen net ve ce hen nem ke sin

ger çek ler dir. Bu dün ya yı ve bu ha ya tı ya ra tan Al lah, on la rı da

ya ra ta ca ğı nı bil dir mek te dir. İn kar cı in san ne ka dar bu ke sin

ger çek le ri gör mek is te me se de bun lar la kar şı la şa cak tır. Bir

İs lam bü yü ğü nün ver di ği ör nek le, ahi re ti dü şün me yen kim se

de ve ku şu na ben zer. Ka fa sı nı ku ma göm dü ğün de dı şa rı yı gör -

mez, ve böy le ce ken di si nin de gö rül me di ği ni zan ne der. Oy -

sa dün ya üze rin de ki is tis na sız her in sa nın yap tık la rı nı Al lah

gör mek te ve tes pit et mek te dir.

Din ahlakını yaşaması için da vet edi len, fa kat bu da ve ti ka bul

et me yip in kar yo lu na sa pan lar ar tık ce hen ne mi ha k e den ki şi ler

ol muş tur. Bu ki şi ler le il gi li ayet ler de şöy le ha ber verilmektedir:

... Si ze Rab bi ni zin ayet le ri ni oku yan ve bu gün le kar şı la -
şa ca ğı nı zı (söy le yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi? (Zü -
mer Su re si, 71)

Di ne çağ rıl dı ğı hal de, yüz çe vi ren ler ise "aza ba müs ta hak"

ola cak tır:

Fa kat o, ne doğ ru la mış ne de na maz kıl mış tı. An cak o,
ya lan la mış ve yüz çe vir miş ti. Son ra ça lım sa ta rak ya -
kın la rı na git miş ti. Sen bu na müs ta hak sın, da ha sı na
müs ta hak sın. Yi ne müs ta hak sın, da ha sı na da müs ta -
hak sın. (Kı ya met Su re si, 31-35) 

Bu ki tap ta ya pı lan da, her in sa na din gü nü ile kar şı la şa -

ca ğı nı Al lah'ın ayet le riy le ha tır la tıp-uyar mak tır.
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UYARI

Okuyacağınız bu bölüm, hayatın ÇOK

ÖNEMLİ bir sırrını içermektedir.

Maddesel dünyaya bakış açınızı kök-

ten değiştirecek olan bu konuyu, çok

dikkatli bir biçimde ve sindirerek oku-

malısınız. Burada anlatılacak olanlar

yalnızca bir bakış açısı, farklı bir yak-

laşım veya herhangi bir felsefi düşün-

ce değil; dine inanan-inanmayan her-

kesin kabul edeceği, bugün bilimin de

kanıtladığı kesin bir gerçektir.



YE Nİ BİR BO YUT

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MADDENİN ARDINDAKİ SIR KONUSU, 
VAHDET-İ VÜCUT DEĞİLDİR

Maddenin ardındaki sır konusu, bazı kişilerin itirazlarına

neden olmaktadır. Söz konusu kişiler, bu konunun özünü

yanlış anladıkları için, bu konunun vahdet-i vücut öğretisi ile

aynı olduğunu iddia etmektedirler.

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

net inancına sıkı sıkıya bağlıdır ve vahdet-i vücud öğretisini

savunmamaktadır. Ayrıca unutmamak gerekir ki, vahdet-i

vücut öğretisi Muhyiddin İbn Arabî gibi çok büyük İslam

alimleri tarafından savunulmuştur.

Vahdet-i vücud düşüncesini anlatan birçok önemli İslam

aliminin, geçmişte, bu kitaplarda yer alan bazı konuları tefek-

kür ederek anlattıkları doğrudur. Ancak bu eserlerde anlatı-

lanlar vahdet-i vücud düşüncesi ile aynı değildir.

Örneğin vahdet-i vücud düşüncesini savunanların bir

kısmı yanlış fikirlere kapılarak, Kuran'a ve ehl-i sünnet inan-

cına aykırı bazı iddialarda bulunmuşlar; örneğin Allah'ın

yarattığı varlıkları tamamen yok saymışlardır. Oysa,
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maddenin ardındaki sır konusu anlatılırken kesinlikle böyle

bir iddiada bulunulmamaktadır. Bu konu, Allah'ın tüm varlık-

ları yarattığını, ancak yarattığı varlıkların aslını Allah'ın gör-

düğünü, insanların ise bu varlıkların beyinlerinde oluşan

görüntülerini görebildiklerini açıklamaktadır.

Gördüğümüz tüm varlıklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insan-

lar, denizler, kısacası gördüğümüz herşey, Allah'ın Kuran'da

var olduğunu, yoktan var ettiğini belirttiği her varlık, yaratıl-

mıştır ve vardır. Ancak, insanlar bu varlıkların asıllarını duyu

organları yoluyla göremez veya hissedemez veya duyamaz-

lar. Gördükleri ve hissettikleri, bu varlıkların beyinlerindeki

kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta tıp fakülte-

leri olmak üzere tüm okullarda öğretilen bilimsel bir konu-

dur. Örneğin şu anda bu yazıyı okuyan bir insan, bu yazının

aslını göremez, bu yazının aslına dokunamaz. Bu yazının aslın-

dan gelen ışık, insanın gözündeki bazı hücreler tarafından

elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali, beynin

arkasındaki görme merkezine giderek, bu merkezi uyarır. Ve

insanın beyninin arkasında bu yazının görüntüsü oluşur. Yani

siz şu anda gözünüzle, gözünüzün önündeki bir yazıyı oku-

muyorsunuz. Bu yazı sizin beyninizin arkasındaki görme mer-

kezinde oluşuyor. Sizin okuduğunuz yazı, beyninizin arkasın-

daki “kopya yazı”dır. Bu yazının aslını ise Allah görür.

Sonuç olarak, maddenin beynimizde oluşan bir hayal

olması onu “yok” hale getirmez. Ancak bize, insanın muha-

tap olduğu maddenin mahiyeti hakkında bilgi verir, ki bu da

maddenin aslı ile hiçbir insanın muhatap olamadığı

gerçeğidir.
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Dışarıda Madde Vardır Ancak Biz Maddenin
Aslına Ulaşamayız!

Madde hayaldir demek, madde yoktur demek değildir.

Aksine biz görsek de görmesek de maddesel bir dünya var-

dır. Ancak biz bu dünyayı beynimizin içinde bir kopya -diğer

bir deyişle algılarımızın yorumu olarak- görürüz. Dolayısıyla

madde, bizim için hayaldir. Kaldı ki dışarıda maddenin varlı-

ğını, bizden başka gören varlıklar da vardır. Allah'ın melekle-

ri, yazıcı olarak tayin ettiği elçileri de bu dünyaya şahitlik

etmektedirler:

Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederler-

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

mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. (Kaf Sure-

si, 17-18)

Herşeyden önemlisi, en başta Allah herşeyi görmektedir.

Bu dünyayı her türlü detayıyla Allah yaratmıştır ve Allah her

haliyle görmektedir. Kuran ayetlerinde şöyle haber veril-

mektedir:

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

nızı görendir. (Bakara Suresi, 233)

De ki: “Benimle aranızda şahid olarak Allah yeter; kuş-

kusuz O, kullarından gerçeğiyle haberdardır, gören-

dir.” (İsra Suresi, 96)

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

Mahfuz” isimli kitapta kayıtlı tutmaktadır. Biz görmesek de

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

Katında, Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen “Ana Kitap”ta

saklandığı şöyle bildirilmektedir:
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Şüphesiz o, Bizim Katımızda olan Ana Kitap'tadır; çok

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

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

vardır. (Kaf Suresi, 4)

Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık

olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın. (Neml

Suresi, 75 )

MADDENİN GERÇEĞİNİ BİLMEK

Çevresini akıl ve vicdan yoluyla izleyen kişi evrendeki

canlı-cansız herşeyin yaratılmış olduğunu fark eder. Peki tüm

bunlar kim tarafından yaratılmıştır?

Açıktır ki, evrenin her noktasında kendini belli eden

"yaratılmışlık", evrenin kendisinin bir ürünü olamaz. Örneğin

bir böcek kendi kendisini var etmemiştir. Güneş sistemi, bit-

kiler, insanlar, bakteriler, alyuvarlar, kelebekler kendi kendi-

lerini yaratmamışlardır. Tüm bunların "tesadüfen" oluşmala-

rı gibi bir ihtimal de söz konusu değildir.

Dolayısıyla şu sonuca varabiliriz: Gözümüzle gördüğümüz

herşey yaratılmıştır. Ancak gözümüzle gördüğümüz şeylerin

hiçbiri "Yaratıcı" değildir. O halde, Yaratıcı, gözümüzle gör-

düğümüz herşeyden başka, üstün bir varlıktır. Kendisi

görünmeyen, fakat yarattığı herşeyde Kendisi’nin varlığını ve

vasıflarını gösterdiği üstün bir güçtür.

İşte Allah'ın varlığını tanımayanların saptığı nokta da bura-

dadır. Bu kişiler, Allah'ı gözleriyle görmedikleri sürece,

O'nun varlığına iman etmemeye şartlandırmışlardır kendi-

lerini. Ancak bu durumda, evrenin her yerinde apa-

çık görünen "yaratılmışlık" gerçeğini gizle-
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mek, evrenin ve canlıların yaratılmamış olduğunu iddia etmek

zorunda kalırlar. Bunu yapmak için yalanlara başvururlar.

Evrim teorisi ve materyalist felsefe bu konuda başvurulan

yalanların ve sonuçsuz çırpınışların en belirgin iki örneğidir.

İnkar edenlerin temel yanılgısı, aslında Allah'ın varlığını

inkar etmeyen, ancak sapkın bir Allah inancına sahip olan pek

çok kişi tarafından da paylaşılır. Kimi ülkelerde toplumun

çoğunluğunu oluşturan bu kişiler, Yaratılış’ı açıkça reddet-

mezler, ancak Allah'ın "nerede" olduğuna dair ilginç batıl

inançları vardır: Çoğu, Allah'ın "gökte" olduğunu sanır. Bilin-

çaltlarındaki batıl düşünceye göre, Allah çok uzaklardaki bir

gezegenin arkasındadır ve çok nadiren "dünya işlerine" müda-

hale eder. Ya da hiç etmez; evreni yaratmış ve bırakmıştır,

insanlar kendi kaderlerini çizerler... (Allah'ı tenzih ederiz)

Kimileri de Allah'ın Kuran'da bildirdiği Allah'ın "her

yerde" olduğu gerçeğini bilirler, fakat bunun anlamını tam

olarak çözemezler. Bilinçaltlarındaki batıl düşünce; Allah'ın

radyo dalgaları ya da görünmez, hissedilmez bir gaz gibi,

maddeleri çevrelediği şeklindedir. (Allah'ı tenzih ederiz)

Oysa bu düşünce ve baştan beri saydığımız, Allah'ın

"nerede" olduğunu bir türlü çözemeyen (belki de bu yüz-

den Allah'ın apaçık olan varlığını akılsızca inkar eden) düşün-

celer, ortak bir yanlışa dayanmaktadırlar: Hiçbir temeli

olmayan bir ön yargıyı benimsemekte, ondan sonra da Allah

ile ilgili olarak zanlara kapılmaktadırlar. 

Nedir bu ön yargı?

Bu ön yargı maddenin varlığı ve niteliği ile ilgilidir. Bazı

kimseler maddenin gerçek mahiyetiyle ilgili yanılgılara

öyle şartlanmıştır ki, bu konuda belki de hiç detay-
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lı düşünmemişlerdir. Oysa modern bilim, maddenin mahiye-

tiyle ilgili ön yargıyı da yıkarak, çok önemli ve etkileyici bir ger-

çeği ortaya koymaktadır. İlerleyen sayfalarda Kuran'da da işa-

ret edilen bu büyük gerçeği açıklamaya çalışacağız.

Elektrik Sinyallerinden Oluşan Evren

Yaşadığımız dünya ile ilgili tüm bilgilerimiz bize beş duyu-

muz aracılığı ile gelir. Yani biz gözümüzün gördüğü, elimizin

dokunduğu, burnumuzun kokladığı, dilimizin tattığı, kulağımı-

zın duyduğu bir dünyayı tanırız. Doğumumuzdan itibaren bu

duyulara bağlı olduğumuz için "dış dünya"nın, duyularımızın

bize tanıttığından farklı olabileceğini hiç düşünmemişizdir. 

Oysa, bugün birçok bilim dalında yapılan araştırmalar son

derece farklı bir anlayışı beraberinde getirmiş, algılarımız ve

algıladığımız dünya ile ilgili ciddi şüphelerin oluşmasına neden

olmuştur. Bu yeni anlayışın çıkış noktası ise şudur: Bizim "dış

dünya" olarak algıladıklarımız, yalnızca elektrik sinyallerinin

beyinde yarattığı etkilerdir. Elmanın kırmızılığı, tahtanın sert-

liği, dahası anneniz, babanız, aileniz, sahibi olduğunuz bütün

mallar, eviniz, işiniz ve bu kitabın satırları hakkında sahip

olduğumuz tek bilgi elektrik sinyallerinden ibarettir. Yani, biz

hiçbir zaman dışarıdaki elmanın gerçek rengini, dışarıdaki

tahtanın asıl yapısını, annemizin, babamızın, sevdiklerimizin

gerçek hallerini bilemeyiz. Bunların hepsi dışarıda Allah'ın

yaratması olarak vardır, ama biz yaşamımız boyunca sadece

beynimizdeki kopyalarıyla muhatap oluruz.

Konuyu tam olarak açıklamak için öncelikle, dış dünya

hakkında bize bilgi veren duyularımızdan söz ede-

lim.
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Nasıl Görüyoruz, Duyuyoruz, Tadıyoruz?

Görme işlemi çok aşamalı bir biçimde gerçekleşir.

Görme sırasında, herhangi bir cisimden gelen ışık demetleri

(fotonlar), gözün önündeki lensin içinden kırılarak geçer ve

gözün arka tarafındaki retinaya ters olarak düşerler. Bura-

daki hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülen

görme uyarıları, sinirler aracılığı ile, beynin arka kısmındaki

görme merkezi adı verilen küçük bir bölgeye ulaşırlar. Bu

elektrik sinyali bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkez-

de görüntü olarak algılanır. Yani görme olayı, gerçekte bey-

nin arkasındaki küçük, ışığın hiçbir şekilde giremediği,

kapkaranlık bir bölgede yaşanır.

Şimdi genelde herkesçe bilinen bu bilgi üzerinde bir kez

daha dikkatlice düşünelim: Biz, "görüyorum" derken, aslında

gözümüze gelen uyarıların elektrik sinyaline dönüşerek bey-

nimizde oluşturduğu "etki"yi görürüz. Yani "görüyorum"

derken, aslında beynimizdeki elektrik sinyallerini sey-

rederiz. 

Hayatımız boyunca gördüğümüz her görüntü bir kaç

cm3'lük görme merkezinde oluşur. Okuduğunuz bu satırlar

da, ufka baktığınızda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzara da,

bu küçücük yerde meydana gelmektedir. Bu arada gözden

kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Az önce belirt-

tiğimiz gibi, kafatası ışığı içeri geçirmez, yani beynin içi kap-

karanlıktır. Dolayısıyla beynin, dışarıda var olan ışığın kendi-

siyle muhatap olması asla mümkün değildir. 

Buradaki ilginç durumu bir örnekle açıklayalım. Karşı-

mızda bir mum olduğunu düşünelim. Bu mumun kar-

şısına geçip onu uzun süre izleyebiliriz. Ama bu
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süre boyunca beynimiz, muma ait ışığın aslı ile hiçbir zaman

muhatap olmaz. Mumun ışığını gördüğümüz anda bile kafa-

mızın ve beynimizin içi kapkaranlıktır. Kapkaranlık beynimi-

zin içinde, aydınlık, ışıl ışıl ve renkli bir dünyayı seyrederiz. 

R. L. Gregory, görme olayındaki mucizevi durumu şöyle

ifade etmektedir:

Görme olayına o kadar alışmışız ki, çözülmesi gereken sorular

olduğunun farkına varmak büyük bir hayal gücü gerektiriyor.

Fakat bunu dikkate alın. Gözlerimize minik tepetaklak olmuş

görüntüler veriliyor ve biz çevremizde bunları sağlam nesneler

olarak görüyoruz. Retinaların üzerindeki uyarıların sonucunda

nesneler dünyasını algılıyoruz ve bu bir mucizeden farksız

aslında. (R. L. Gregory, Eye and Brain: The Psychology of

Seeing, Oxford University Press Inc. New York, 1990, s. 9)

Aynı durum diğer algılar için de geçerlidir. Ses, dokunma,

tat ve koku, birer elektrik sinyali olarak beyne ulaşır ve bura-

daki ilgili merkezlerde algılanırlar.

Duyma da benzer şekilde gerçekleşir: Dış kulak, çevre-

deki ses dalgalarını kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta

kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek

iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyalle-

rine dönüştürerek beyne gönderir. Aynı görmede olduğu

gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekle-

şir. Kafatası ışığı geçirmediği gibi sesi de geçirmez. Dolayısıy-

la bir insanın duyduğunu sesler ne kadar güçlü ve gürültülü

de olsa beynin içi tamamen sessizdir.

Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Öylesine bir

netliktir ki bu; sağlıklı bir insan kulağı hiçbir parazit,

hiçbir cızırtı olmaksızın herşeyi duyar. Ses
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geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersi-

niz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız, bir

yaprağın hışırtısından jet uçaklarının gürültüsüne dek geniş

bir frekans aralığındaki tüm sesleri algılayabilirsiniz. Ama o

anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse

burada derin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir.

Koku algımızın oluşması da buna benzerdir: Vanilya

kokusu, gül kokusu gibi uçucu moleküller, burnun epitelyum

denilen bölgesindeki titrek tüylerde bulunan alıcılara gelir ve

bu alıcılarda etkileşime girerler. Bu etkileşim beynimize elek-

trik sinyali olarak iletilir ve koku olarak algılanır. Sonuçta

bizim güzel ya da çirkin diye adlandırdığımız kokuların hepsi

uçucu moleküllerin etkileşimlerinin elektrik sinyaline dönüş-

türüldükten sonra, beyindeki algılanış biçiminden başka bir

şey değildir. Bir parfümü, bir çiçeği, sevdiğiniz bir yemeği,

deniz kokusunu, hoşunuza giden ya da gitmeyen her türlü

kokuyu beyninizde algılarsınız. Fakat koku molekülleri beyne

hiçbir zaman ulaşamazlar. Ses ve görüntüde olduğu gibi bey-

ninize ulaşan yalnızca elektrik sinyalleridir. Sonuç olarak,

doğduğunuz andan itibaren dışarıdaki nesnelere ait olarak

bildiğiniz kokular duyu organlarınız aracılığı ile hissettiğiniz

elektrik uyarılarıdır. Bir kokunun dışarıdaki gerçek haliyle

hiçbir zaman muhatap olmazsınız.

Benzer şekilde, insan dilinin ön tarafında da dört farklı tip

kimyasal alıcı vardır. Bunlar tuzlu, tatlı, ekşi ve acı tadlarına

karşılık gelir. Tat alıcılarımız bir dizi kimyasal işlemden sonra

bu algıları elektrik sinyallerine dönüştürür ve beyne iletir-

ler. Bu sinyaller de beyin tarafından tat olarak algılanır-

lar. Bir çikolatayı ya da  sevdiğiniz bir meyveyi
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yediğinizde aldığınız tat, elektrik sinyallerinin beyin tarafın-

dan yorumlanmasıdır. Dışarıdaki nesneye ise asla ulaşamaz-

sınız; çikolatanın kendisini göremez, koklayamaz ve tada-

mazsınız. Örneğin, beyninize giden tat alma sinirleri kesilse,

o an yediğiniz herhangi bir şeyin tadının beyninize ulaşması

mümkün olmaz; tat alma duyunuzu tamamen yitirirsiniz.

Bu noktada karşımıza bir gerçek daha çıkar: Bir yiyeceği

tattığımızda bir başkasının o yiyecekten aldığı tadın veya bir

sesi duyduğumuzda başka birisinin duyduğu sesin bizim algı-

ladıklarımız ile aynı olduğundan emin olmamız mümkün

değildir. Bu gerçekle ilgili Lincoln Barnett şöyle demektedir:

Hiç kimse kendisinin kırmızıyı ya da "Do" notasını duyuşunun

başka bir insanınki ile aynı olup olmadığını bilemez. (Lincoln

Barnett, Evren ve Einstein, Varlık Yayınları, Çev: Nail Bezel, s.

20)

Dokunma duyumuza gelince de, değişen bir şey olmadığı-

nı görürüz. Bir cisme dokunduğumuzda dış dünyayı ve nes-

neleri tanımamıza yardımcı olacak bilgiler, derideki duyu

sinirleri aracılığıyla beyne ulaştırılırlar. Dokunma hissi beyni-

mizde oluşur. Zannedildiği gibi dokunma hissini algıladığımız

yer parmak uçlarımız ya da derimiz değil, yine beynimizdeki

dokunma merkezidir. Bizler nesnelerden gelen elektriksel

uyarıların beynimizde değerlendirilmesi sonucu sertlik ya da

yumuşaklık, sıcaklık ya da soğukluk gibi nesneleri tanımlayan

farklı farklı hisler duyarız. Hatta bir cismi tanımaya yarayan

her türlü detayı bu uyarılar sonucunda elde ederiz. Bu

önemli gerçekle ilgili olarak B. Russel ve L. Wittgeinstein

gibi ünlü filozofların düşünceleri şöyledir:

… Bir limonun gerçekten var olup olmadığı ve
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nasıl bir süreçle var olduğu sorulamaz ve incelenemez. Limon,

sadece dille anlaşılan tat, burunla duyulan koku, gözle görülen

renk ve biçimden ibarettir ve yalnız bu nitelikleri bilimsel bir

araştırmanın ve yargının konusu olabilir. Bilim, nesnel dün-

yayı asla bilemez. (Or han Han çer li oğ lu, Dü şün ce Ta ri hi, İs -

tan bul: Rem zi Ki ta be vi, 1987, s. 447)

Yani maddesel dünyanın aslına ulaşmamız imkansızdır.

Muhatap olduğumuz tüm nesneler, gerçekte görme, işitme,

dokunma gibi algıların toplamından ibarettir. Algı merkezle-

rindeki bilgileri değerlendiren beynimiz, yaşamımız boyunca

maddenin bizim dışımızdaki "aslı" ile değil, beynimizdeki

kopyaları ile muhatap olur. Biz ise bu kopyaların aslının

nasıl olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. 

Beynimizin İçinde Oluşan "Dış Dünya"

Buraya kadar anlattığımız fiziksel gerçekler bizi tartışıl-

maz bir sonuca ulaştırır: Bizim gördüğümüz, dokunduğumuz,

duyduğumuz ve adına "madde", "dünya" ya da "evren" dedi-

ğimiz kavramların aslıyla hiçbir zaman muhatap olmayız, biz

bunların sadece beynimizdeki kopya hallerini biliriz. 

Örneğin meyve yiyen biri, aslında meyvenin beynindeki

algısıyla muhataptır, aslıyla değil. Kişinin "meyve" diye nite-

lendirdiği şey, meyvenin biçimi, tadı, kokusu ve sertliğine ait

elektriksel bilginin beyinde algılanmasından ibarettir. Eğer

beyne giden görme sinirini keserseniz, meyve görüntüsü de

bir anda yok olur. Veya burundaki algılayıcılardan beyne uza-

nan sinirdeki bir kopukluk, koku algınızı tamamen ortadan

kaldırır. Çünkü meyve, birtakım elektrik sinyallerini

beynin yorumlamasından başka bir şey değildir.
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Üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir nokta da uzaklık

hissidir. Uzaklık, örneğin bu kitapla aranızdaki mesafe, sade-

ce beyninizde meydana gelen bir boşluk hissidir. Bir insanın

kendisinden çok uzakta sandığı maddeler de aslında beyninin

içindedir. Örneğin insan göğe bakıp yıldızları seyreder ve

bunların milyonlarca ışık yılı uzakta olduklarını sanır. Oysa

yıldızlar onun içinde, beynindeki görüntü merkezindedirler.

Bu yazıları okurken içinde oturduğunuzu sandığınız odanın

da aslında içinde değilsiniz; aksine oda sizin içinizdedir. Bede-

ninizi görmeniz, sizi odanın içinde olduğunuza inandırır.

Ancak şunu unutmayın; bedeninizin de aslını hiçbir

zaman görmediniz, hep beyninizde oluşan kopyasıyla

muhatap oldunuz. 

Diğer tüm algılarınız için de aynı durum geçerlidir. Örne-

ğin siz yan odadaki televizyonun sesini duyduğunuzu sanırken

aslında beyninizin içindeki sesle muhatapsınızdır. Metrelerce

uzaktan geldiğini sandığınız ses de, hemen yanınızdaki kişinin

konuşması da aslında beyninizdeki birkaç cm3'lük duyma mer-

kezinde algılanmaktadır. Bu algı merkezinin dışında sağ, sol,

ön, arka gibi bir kavram yoktur. Yani ses sağdan, soldan veya

havadan size ulaşmaz; sesin geldiği bir yön yoktur.

Algıladığınız kokular da böyledir; hiçbiri uzak bir mesafe-

den size ulaşmaz. Koku alma merkezinizde oluşan etkileri,

dışarıdaki maddelerin gerçek kokusu zannedersiniz. Oysa bir

gülün görüntüsü nasıl ki görme merkezinizin içindeyse, o

gülün kokusu da aynı şekilde koku alma merkezinizin içinde-

dir; dışarıdaki gülün aslını ve kokusunu hibçir zaman bile-

mezsiniz. 

Çünkü algılarımızın bize tanıttığı "dış dünya",

119

Harun Yahya (Adnan Oktar)



aynı anda beynimize ulaşan "elektrik sinyalleri bütünü"dür.

Beynimiz hayatımız boyunca bu sinyalleri değerlendirir. Biz

de bunları maddenin dışarıdaki "aslı" sanarak yanıldığımızın

farkında olmadan bir ömür süreriz. Yanılırız, çünkü algıları-

mızla maddenin kendisine asla ulaşamayız. 

Aslıyla muhatap olduğunu sandığımız "dış dünyayla" ilgili

sinyalleri yorumlayıp anlamlı hale getiren de, yine bizim bey-

nimizdir. Örneğin duyma algısını ele alalım. Kulağımızın içine

gelen ses dalgalarının yorumunu yaparak onu bir senfoniye

çeviren aslında beynimizdir. Yani biz müziğin beynimizin

yorumladığı halini biliriz, dışarıdaki aslını değil. Renkleri

görürken de aslında gözümüze ulaşan sadece ışığın farklı

dalga boylarıdır. Bu farklı dalga boylarını renklere çeviren

yine beynimizdir. "Dış dünyadaki renklerin nasıl olduğu

bizim için meçhuldur. Biz elmanın gerçek kırmızısıyla,

gökyüzünün gerçek mavisiyle, ağaçların gerçek yeşiliyle hiç-

bir zaman muhatap olmayız. Dış dünya, tamamen algıla-

yana bağlıdır.

Nitekim gözdeki retinada oluşan küçük bir bozukluk

renk körlüğüne sebep olur. Kimi insan maviyi yeşil, kimisi

kırmızıyı mavi, kimisi de renkleri grinin çeşitli tonları şeklin-

de algılar. Bu noktadan sonra dışarıdaki nesnenin renkli olup

olmaması önemli değildir.

Dış Dünya Olmadan da Algılar Dünyası 
Meydana Gelebilir

Gördüğümüz ve yaşadığımız her şeyin beynimizde var

olduğunu, dışarıda var olan maddenin aslını hiç bilme-

diğimizi ortaya koyan gerçeklerden biri de, bey-
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nimizde algıların oluşması için dış dünyaya ihtiyacımız olma-

masıdır. Bugün simülatörler gibi birçok teknolojik gelişme ve

ayrıca rüyalarımız bu gerçeğin en önemli delilleridir.

Bilim yazarı Rita Carter, Mapping The Mind isimli kitabın-

da, "görmek için gözlere ihtiyaç yoktur" diyerek, bilim adam-

ları tarafından gerçekleştirilen önemli bir deneye yer ver-

mektedir. Deneyde görme özürlü kişilere, video resimlerini

titreşimlere dönüştüren bir cihaz takılmıştır. Bu kişilerin

gözlerinin yanına takılan bir kamera ise uyarıları bu kişinin

beynine göndermektedir. Böylece bu kişi sürekli olarak gör-

sel dünyadan uyarı alabilmektedir. Hastalar bir süre sonra

gerçekten görüyormuş gibi davranmaya başlamışlardır.

Örneğin, cihazlardan birinde görüntüyü yaklaştırmak için bir

lens bulunmaktadır, işte bu lens hasta uyarılmadan çalıştırıl-

dığında, hasta görüntü büyüyerek üzerine geliyormuş gibi

gördüğü için iki kolu ile kendini koruma ihtiyacı hissetmiştir.

(Ri ta Car ter, Map ping The Mind, s. 113)

Bu deneyde de görüldüğü gibi, algılarımızın oluşması için

dış dünyada maddi bir karşılıklarının bulunması şart değildir.

Tüm uyarılar yapay olarak da oluşturulabilmektedir.

Rüyalarda yaşadığımız "algılar dünyası"

İnsan dış dünya olmadan da tüm algıları bütün canlılığı ile

yaşayabilir ve buna verilebilecek en açık örnek, daha önce de

bahsettiğimiz gibi rüyalardır. Bir insan rüyası sırasında gözle-

ri kapalı olarak yatağında yatar. Ancak buna rağmen, gerçek

hayatında karşılaştığı olayların, yaşadığı hislerin, uyarıların

tamamını rüyalarında, gerçeklerinden ayırt edile-
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meyecek kadar gerçekçi olarak algılar. Bu gerçeğe, bu kitabı

okuyan insanların tamamı bizzat kendi uykularında sık sık

şahit olurlar. Örneğin, gece yatağında sessiz ve sakin bir

ortamda, çevresinde ikinci bir kişi dahi yokken yatan bir insan,

rüyasında kendisini çok kalabalık bir mekanda, bir tehlike için-

de görebilir. Can havliyle bu tehlikeden kaçtığını, bir duvarın

arkasına sığındığını gerçekmiş gibi yaşayabilir. Hatta rüyasında

gördükleri o kadar gerçekçidir ki, korku ve panik duygusunu

gerçekten tehlikeli bir ortam varmış gibi aynısı ile hisseder.

Her gürültüde yüreği ağzına gelir, korkudan titrer, kalbi hızla

atar, terler, insan bedeni tehlike anlarında neler hissederse,

fiziksel olarak ne tepkiler verirse hepsini aynen yaşar. 

Rüyasında yüksek bir yerden aşağı düşen bir insan da

bunu bütün vücudu ile hisseder. Oysa o anda yatağında hiç

kıpırdamadan yatmaktadır. Ya da, rüyasında ayağı kayıp su

birikintisinin içine düştüğünü gören bir insan, tüm kıyafetle-

rinin ıslandığını, çıkan rüzgar nedeniyle üşüdüğünü hissede-

bilir. Ancak bulunduğu yerde ne bir su birikintisi, ne de rüz-

gar vardır. Hatta çok sıcak bir odada uyuyor olmasına rağ-

men ıslaklığı ve üşümeyi, aynı uyanıkken olduğu gibi yaşar.

Veya rüyasında maddenin aslı ila muhatap olduğunu iddia

eden bir kişi kendinden son derece emin olabilir. Kendisine

"dış dünyanın aslıyla muhatap olmanın mümkün olmadığını"

anlatan arkadaşının omzuna elini koyarak "Şimdi sen elimi

omzunda hissetmiyor musun? O zaman nasıl maddenin ger-

çeğini görmediğini söyleyebiliyorsun? Nereden çıkarıyorsun

bu iddiaları? Gel seninle bir Boğaz turu yapalım, hem bu

konuyu konuşuruz, bir de böyle bir konuya neden ina-

nıyorsun bana anlatırsın" diyebilir. Derinleşen
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uykusunda gördüğü bu rüya o kadar nettir ki, keyifle araba-

nın kontağını açıp motora yavaş yavaş gaz verir ve sonra ani-

den pedala basıp arabayı adeta sıçratır. Yolda hızla giderken

ağaçlar ve yol çizgileri süratten adeta blok bir görüntü oluş-

turur. Bir yandan da temiz Boğaz havasını alır. Tam arkada-

şına itiraz etmeye, o anda maddenin aslını gördüğünü anlat-

maya hazırlanırken saatinin ziliyle uyanır. Ancak ne ilginçtir

ki, rüyasında maddenin aslıyla muhatap olmadığımız gerçeği-

ne itiraz eden bu insan, uyanıkken de gördüklerinin zihninde

oluşan kopya görüntüler olduğunu anlatan bir arkadaşı

yanında olsa, ona da aynı şekilde itiraz edecektir.

İnsanlar rüyalarından uyandıklarında o ana kadar görmüş

olduklarının hayal olduğunu anlarlar, ama "uyanma" görüntü-

süyle başlayan ve "gerçek" dedikleri hayatın gerçek yapısından

nedense hiç kuşkulanmazlar. Oysa, "gerçek hayatımız" dediği-

miz görüntüleri algılayış şeklimiz, rüyalarımızı algılayış şekli-

mizle tamamen aynıdır. Her ikisini de zihnimizde görürüz. Ve

rüyalarımızdan uyandırılmadığımız sürece, onların bir hayal

olduğunu anlamayız. Ancak uyandığımız zaman "demek ki gör-

düklerim bir rüyaymış" deriz. Öyle ise şu anda gördüklerimi-

zin bir rüya olmadığını nasıl ispatlayabiliriz? Sadece henüz

uyandırılmamış olduğumuz için, içinde bulunduğumuz anı ger-

çek zannediyor olabiliriz. Her gece gördüğümüz rüyalardan

daha uzun süren bu rüyadan bir gün uyandırıldığımızda, bu

gerçekle karşılaşacak olabiliriz. Ve bunun aksini söyleyerek

ispatlayabileceğimiz hiçbir delilimiz yoktur.

Dünya hayatının bir rüya gibi olduğu, bu rüyadan "büyük

bir uyanış" ile uyanıldığında ancak insanların rüya gibi

bir alemde yaşadıklarını anlayacakları, İslam
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alimleri tarafından da dile getirilen bir gerçektir. Üstün ilmi

nedeniyle Şeyh-i Ekber (En Büyük Şeyh) olarak anılan büyük

İslam alimi Muhyiddin Arabi, bir sözünde, Peygamber Efendi-

miz (sav)'in bir hadisini aktararak, dünya hayatını rüyalarımıza

şöyle benzetmiştir:

Hazreti Muhammed Aleyhisselam "insanlar uykudadır, öldük-

leri vakit uyanırlar" buyurmuştur. Demek ki, dünya hayatında

gördüğü şeyler uyuyan kimsenin rüyasında gördüğü şeyler gibi-

dir... (Muhyiddin Arabi, Fu sus-ül Hi kem, çev. Nu ri Gen cos man,

İs tan bul, 1990, s.220)

Bir ayette ise Allah insanların kıyamet gününde tekrar

diriltildiklerinde şöyle diyeceklerini bildirmektedir:

Demişlerdir ki: "Eyvahlar bize, uykuya-bırakıldığımız

yerden bizi kim diriltip-kaldırdı? Bu, Rahman (olan

Allah)ın va'dettiğidir, (demek ki) gönderilen (elçi)ler

doğru söylemiş". (Yasin Suresi, 52)

Ayette de görüldüğü gibi, insanlar kıyamet günü aynı bir

rüyadan uyanır gibi uyanmaktadırlar. Bir insan, ağır bir uyku-

ya daldığı ve rüya gördüğü sırada aniden uyandırıldığında

kendisini uyandıranın kim olduğunu nasıl sorgularsa, bu

insanlar da aynı şekilde kendilerini kimin uyandırdığını sor-

maktadırlar. Allah'ın bu ayette de bildirdiği gibi, dünya haya-

tı gördüğümüz bir rüya gibidir ve her insan bu rüyadan uyan-

dırılacak ve gerçek hayatı olan ahiret hayatına dair görüntü-

leri görmeye başlayacaktır.

Algılayan Kim?

Buraya kadar anlaşılacağı gibi, içinde yaşadığımızı

sandığımız ve "dış dünya" adını verdiğimiz
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maddesel dünyanın dışarıda var olan aslıyla hiçbir zaman

muhatap olamayız. Ama asıl önemli soru burada ortaya

çıkar: Bildiğimiz hiçbir maddesel varlığın gerçeğine ulaşamı-

yorsak, o halde beynimiz nedir? Beynimiz de kolumuz, baca-

ğımız ya da başka herhangi bir nesne gibi maddesel dünyanın

bir parçası olduğuna göre, onun da aslına hiçbir zaman ula-

şamayız.

Beyni analiz ettiğimizde karşımıza, diğer canlı organlarda

da bulunan protein ve yağ moleküllerinden daha farklı bir

malzeme çıkmaz. Yani beyin dediğimiz et parçasında, görün-

tüleri seyrederek yorumlayacak, bilinci oluşturacak, kısacası

"ben" dediğimiz şeyi var edebilecek bir şey yoktur.

R. L. Gregory beynin içinde görüntünün algılanması ile

ilgili insanların düştükleri bir yanılgıyı şöyle dile getirmekte-

dir:

Gözlerin beyinde resimler oluşturduğunu söylemeye yönelik bir

eğilim söz konusudur, fakat bundan kaçınmak gerekir. Beyin-

de bir resim oluştuğu söylenirse bunu görmesi için içte bir göz

daha olması gerekir -fakat bu gözün resmini görebilmek için

bir göze daha ihtiyaç olacaktır,... ve bu da sonsuz bir göz ve

resim olması anlamına gelir. Bu mümkün olamaz. (R. L. Gre -

gory, Eye and Bra in: The Psycho logy of See ing, Ox ford Uni ver -

sity Press Inc. New York, 1990, s. 9)

Maddeden başka bir varlığı kabul etmeyen materyalistle-

rin içinden çıkamadıkları asıl nokta burasıdır: Gören, gördü-

ğünü algılayan ve tepki veren "içteki göz" kime aittir?

Karl Pribram da bilim ve felsefe dünyasında, algıyı hisse-

denin kim olduğu ile ilgili bu önemli arayışa dikkat

çekmiştir:
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Yunanlılardan beri, filozoflar "makinenin içindeki hayalet",

"küçük insanın içindeki küçük insan", vb. üzerine düşünüp dur-

muşlardı. Ben -beyni kullanan varlık- nerededir? Asıl bil-

meyi gerçekleştiren kim? Assisi'li Aziz Francis'in de söylemiş

olduğu gibi: "Aradığımız şey bakanın ne olduğudur."  (Karl Prib -

ram, Da vid Bohm, Ma rilyn Fer gu son, Frit jof Cap ra, Ho log ra fik

Ev ren I, Çev: Ali Ça kı roğ lu, İs tan bul: Ku ral dı şı Ya yın la rı, 1996,

s. 37)

Şimdi şunu düşünün: Elinizdeki kitap, içinde oturduğunuz

oda, kısaca önünüzdeki bütün görüntüler beyninizin içinde

görülmektedir. Peki bu görüntüleri atomlar mı görüyor?

Hem de kör, sağır, bilinçsiz atomlar... Neden atomların bir

kısmı bu özellikleri kazanmış da, diğerleri kazanamamış?..

Düşünmemiz, kavramamız, hatırlamamız, sevinmemiz, üzül-

memiz, bütün bunlar bu atomların arasındaki kimyasal reak-

siyonlardan mı ibaret?

Bu soruları dikkatle düşündüğümüzde, atomlarda irade

aramanın bir anlamı olmadığını görürüz. Açıktır ki, gören, işi-

ten ve hisseden varlık, madde ötesinde bir varlıktır. Peki bu

görüntüleri beyninizin içinde gören kimdir? Beyninizin için-

de, bir göze ihtiyaç duymadan bu kitabın görüntüsünü gören,

gördüklerini anlayan, okuduklarından etkilenen, bunlar üze-

rinde düşünen kimdir? Beyne ulaşan elektrik sinyallerini bir

kulağa ihtiyaç duymadan, bir dostunun sesi veya en sevdiği

şarkı olarak dinleyen, dinlediklerinden zevk alan kimdir?

İşte bu varlık "ruh"tur.

Dışarıda var olan maddenin beyindeki kopyalarını

gören, duyan, hisseden, algılayan, yorumlayan ruhtur. Bu

satırları yazan ve okuyan akıllı varlıklar, birer
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atom ve molekül yığını -ve bunların arasındaki kimyasal reak-

siyonlar- değil, birer "ruh"tur.

Gerçek Mutlak Varlık

Tüm bu gerçekler, bizi çok önemli bir soruyla daha karşı

karşıya getirir: Madem maddesel dünyanın aslına dair hiçbir

şey bilmiyoruz ve sadece beynimizdeki kopya görüntülerle

muhatabız, o halde bu görüntülerin kaynağı nedir?...

Peki bizim ruhumuza yıldızları, dünyayı, bitkileri, insanla-

rı, bedenimizi ve gördüğümüz diğer herşeyi sürekli olarak

seyrettiren kimdir?

Çok açıktır ki, içinde yaşadığımız tüm maddesel evreni

yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir Yaratıcı

vardır. Bu Yaratıcı sonsuz bir güç ve bilgi sahibidir. 

O Yaratıcı alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

Göklerin ve yerin, yani evrenin sabit ve kararlı olmadığı,

sadece Allah'ın yaratmasıyla varlık buldukları ve O yaratmayı

durdurduğunda yok olacakları bir ayette şöyle ifade edilir:

Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her

an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bula-

cak olurlarsa, Kendisinden sonra artık kimse onları

tutamaz. Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır. (Fatır

Suresi, 41)

Daha önce de belirttiğimiz gibi, insanların çoğu, Allah'ın

gücünü kavrayamadıklarından, büyük bir cehaletle Yüce

Allah'ı göklerde bir yerlerde bulunan ve dünya işlerine

müdahale etmeyen bir varlık olarak düşünürler. (Allah'ı

tenzih ederiz) Bu sapkın mantığın temeli, evrenin

sadece bir maddeler bütünü olduğu, Allah'ın



ise bu maddelerin "dışında" bir yerlerde bulunduğu şeklinde-

ki yanılgıdır. (Allah'ı tenzih ederiz)

Gerçek mutlak varlık Allah'tır. Yani var olan sadece

Allah'tır, madde mutlak varlık değildir. Dışarıda var

olan maddeler dünyası Allah'ın üstün yaratışının bir

eseridir Allah "her yerde"dir ve her yeri kaplamakta-

dır. Bu gerçek Kuran'da şöyle açıklanır:

Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu

uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa

hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte

bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini

bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilmin-

den hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü,

bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların

korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek

büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

Allah'ın mekandan münezzeh olduğu ve her yeri çepeçev-

re kuşattığı gerçeği bir başka ayette de şöyle bildirilmektedir: 

Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz

Allah'ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşa-

tandır, bilendir. (Bakara Suresi, 115)

Bu gerçeğin kavranmasıyla, şirk koşmadan, Allah'ı birle-

yerek iman tam anlamıyla oluşur. Çünkü Allah'tan başka tüm

varlıkların gölge varlıklar olduklarını bilen bir insan, kesin bir

imanla (hakkel yakin derecesinde) "yalnızca Allah vardır,

O'ndan başka ilah (güç sahibi varlık) yoktur" der. 

Allah'ı gözleriyle görmediği için Allah'ın varlığına inan-

mayanların maddeci iddiaları da, maddenin gerçek mahi-

yeti öğrenildiğinde tamamen yıkılır. Çünkü bu ger-
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çeği öğrenen kişi, kendi varlığının bir hayal niteliğinde oldu-

ğunu anlar. Hayal olan bir varlığın ise, mutlak olan bir varlığı

göremeyeceğini kavrar. Nitekim Kuran'da, insanların Kendi-

si’ni göremediği, ama Kendisi’nin onları gördüğünü Rabbimiz

şöyle açıklar:

Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak

eder... (En'am Suresi, 103) 

Elbette ki biz insanlar Allah'ın varlığını gözlerimizle göre-

meyiz. Ama biliriz ki, Allah bizim içimizi, dışımızı, bakışları-

mızı, düşüncelerimizi tam olarak kuşatmıştır. Bu nedenle

Allah Kuran'da Kendisi’nin "kulaklara ve gözlere malik

olan" (Yunus Suresi, 31) olduğunu bildirmektedir. Allah'ın

bilgisi dışında biz tek bir söz söyleyemeyiz, hatta tek bir

nefes dahi alamayız. Bundan dolayı Allah bizim yaptığımız

herşeyi bilir, bu durum Kuran'da da şöyle belirtilmiştir: 

Şüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz.

(Al-i İmran Suresi, 5) 

Maddenin aslıyla muhatap olduğumuzu sanarak, beyni-

mizdeki kopya dünyayı seyrederken de yani hayatımızı

sürerken de, bize en yakın olan varlık, Allah'ın Kendisi’idir.

Allah'ın Kuran'da bildirdiği "Andolsun, insanı Biz yarattık

ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu bili-

riz. Biz ona şahdamarından daha yakınız" (Kaf Suresi,

16) ayetinin sırrı da bu gerçekte gizlidir. Allah insanı çepe-

çevre kuşatmıştır ve ona "sonsuz yakın"dır.

Allah insanlara "sonsuz yakın" olduğunu, "Kullarım

Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara)

pek yakınım..." (Bakara Suresi, 186) ayeti ile de

bildirir. Bir başka ayette geçen, "Muhakkak
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Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" (İsra Suresi, 60)

ifadesi de yine aynı gerçeği haber verir.

İnsan kendisine en yakın olan varlığın yine kendisi oldu-

ğunu sanarak yanılır. Oysa Allah bize, kendimizden bile daha

yakındır. "Hele can boğaza gelip dayandığında, ki o sıra-

da siz (sadece) bakıp-durursunuz, Biz ona sizden daha

yakınız; ancak görmezsiniz." (Vakıa Suresi, 83-85) ayetle-

riyle de bu gerçeği bildirmiştir. Ancak ayetlerde de bildirildi-

ği gibi bazı insanlar gözleriyle görmedikleri için bu olağanüs-

tü gerçekten habersiz yaşarlar.

Bu çok önemli gerçekten gafil olarak yaşayan bazı insan-

lar kendilerini yaratanın Allah olduğunu kabul eder, ancak

yaptıkları işlerin kendilerine ait olduğunu zannederler. Oysa,

insanın her yaptığı fiil Allah'ın izniyle yaratılır. Örneğin, bir

kitap yazan insan Allah'ın izniyle o kitabı yazar. O kitaptaki

her cümle, her fikir, her paragraf Allah'ın dilemesiyle mey-

dana gelir. Allah bu çok önemli gerçeği birçok ayeti ile bil-

dirmektedir. Bu ayetlerden biri, "... sizi de, yapmakta

olduklarınızı da Allah yaratmıştır" ayetidir. (Saffat Sure-

si, 96) Allah, "... attığın zaman sen atmadın, ama Allah

attı..." (Enfal Suresi, 17) ayetiyle ise, her yaptığımızın Ken-

disi’ne ait fiiller olduğunu bildirmektedir. 

Gerçek budur. Bir insan bunu kabullenmek istemeyebilir,

ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. 

Maddenin Gerçeğini Bilmek Dünya Hırsını 
Ortadan Kaldırır

Buraya kadar anlattığımız konu, yaşamınız boyunca

size anlatılmış en büyük gerçeklerden biridir.
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Çünkü tüm maddesel dünyanın gerçekte bir "gölge varlık"

olduğunu ispatlayan bu konu, Allah'ın varlığının ve yaratışının

kavranmasının, O'nun yegane mutlak varlık olduğunun anla-

şılabilmesinin anahtarıdır. Aynı zamanda hem insanın ne

kadar aciz olduğunun ilmi ve reddedilemez bir ispatıdır, hem

de Allah'ın muhteşem sanatının bir tecellisidir. Bu nedenle

de bu ilim insanları iman etmeye mecbur etmekte, iman

etmemeyi imkansız hale getirmektedir. Bazı insanların bu

gerçekten kaçmalarının ana sebebi de budur.

Burada anlatılanlar, tıpkı bir fizik kanunu veya bir kimya

formülü kadar kesin gerçeklerdir. İnsanlar yeri geldiğinde en

zor matematik problemlerini bile çözebilmekte, anlaşılması

çok zor görülen pek çok konuyu kavrayabilmektedirler.

Ama aynı kişilere, maddenin, insanların zihinlerinde oluşan

bir görüntüden ibaret olduğu, maddenin aslıyla hiçbir şekilde

muhatap olamayacakları anlatıldığında, bunu bir türlü anla-

maya yanaşmamaktadırlar. Bu, son derece "abartılı" bir anla-

yışsızlık durumudur. Çünkü burada anlatılan konunun kav-

ranması, tıpkı bir insanın, "iki çarpı iki kaç eder?", "kaç yaşın-

dasın?" gibi sorulara vereceği cevaplar kadar kolaydır. Dün-

yayı nerede gördüğünü hangi bilim adamına, hangi nöroloji

profesörüne sorsanız size "tabii ki beynimde" diye cevap

verecektir. Hatta, bu gerçeği lise biyoloji kitaplarında dahi

bulabilirsiniz. Ancak tüm bu açıklığa rağmen, maddesel dün-

yayı beynimizde algıladığımıza dair bilgi ve bu bilginin insanı

ulaştırdığı sonuçlar görmezlikten gelinebilmektedir. Bilim

tarafından ispatlanmış en önemli gerçeklerden birinin

insanların gözünden bu kadar büyük bir titizlikle sak-

lanması büyük bir olaydır aslında. 
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İnsanların, bütün bilimsel gerçekleri kolaylıkla kabul edip,

bu gerçekten bu kadar çok korkup kaçmalarının temel sebe-

bi ise, maddenin gerçeğini öğrenmenin tüm insanların haya-

ta bakış açılarını temelinden değiştirecek olmasıdır. Maddeyi

ve kendilerini mutlak varlık olarak kabul edenler ve tüm

hayatlarını buna bağlı olarak kuranlar, bir anda kendilerinin,

eşlerinin, çocuklarının, sahip oldukları tüm servetin bir hayal

olduğunu anlayacaklardır. İşte insanların bu gerçekten bu

kadar korkmalarının, anladıkları halde anlamazlıktan gelme-

lerinin, bir ilkokul çocuğunun dahi kolaylıkla kavrayabileceği

bir gerçeği son derece anlamsız itirazlarla yok etmeye çalış-

malarının ardında yatan neden, bu dünya ile ilgili  hırslarını

kaybetme korkusudur. 

Mallara, oğullara, dünyanın geçici süslerine hırsla bağlı

olan biri için bu gerçekten de büyük bir korku sebebidir.

Çünkü bu gerçeği anladığında, daha ölmeden ölmüş, malını

ve canını teslim etmiş olacaktır. Allah "Eğer sizden onla-

rı(n tümünü) isteyip sizi çıplak bırakacak olursa, cimri-

lik edersiniz ve sizin kinlerinizi de ortaya çıkarmış

olur." (Muhammed Suresi, 37) ayetiyle, insanlardan tüm

mallarını istediğinde onların nasıl direneceklerini ve cimrilik

ederek kinleneceklerini bildirmektedir. Bir insan maddenin

gerçeğini öğrendiğinde ise, zaten malının, canının Allah'a ait

olduğunu, verecek veya vermemekte direnecek bir şeyi

olmadığını anlayacak, ölmeden önce herşeyiyle Allah'a teslim

olacaktır. Samimi iman edenler için bu bir güzellik, şeref ve

Allah'a yakınlığa bir vesiledir. İmansız veya zayıf imanlı

insanlar ise, bu güzelliği fark edemedikleri için bu ger-

çeği büyük bir ısrarla reddederler. 
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Maddenin Gerçeği Gizlenmediğinde
Oluşacak Ortam

Maddenin aslı ile muhatap olmadıklarını, yalnızca Allah'ın

kendilerine izlettirdiği görüntüler ile iç içe olduklarını bilen

insanların tüm yaşamları, hayata bakış açıları ve değer yargı-

ları değişecektir. Bu, hem kişisel hem de toplumsal anlamda

faydalı bir değişim olacaktır. Çünkü bu gerçeği gören insan,

Allah'ın Kuran'da bildirdiği üstün mümin ahlakını hiç zorlan-

madan yaşayacaktır.

Dünyaya önem vermeyen, maddenin hayal olduğunu

anlayan insanlar için önem verilmesi gereken şey maneviyat

olacaktır. Allah'ın her an kendisini işittiğini ve gördüğünü

bilen, yaptığı her hareket nedeniyle ahirette hesap vereceği-

ni idrak eden bir kişi doğal olarak güzel ahlaklı olacak,

Allah'ın emir ve yasaklarına titizlik gösterecektir. Böylece

toplumda herkes birbirine karşı sevgi ve saygı dolu olacak, iyi

ve güzel davranışlarda herkes birbiriyle yarışacaktır. İnsanlar

arasındaki değer yargıları değişecek, madde değerini yitire-

cek böylece insanlar arasında üstünlük, mevki ve makama

göre değil, ahlaka ve takvaya göre olacaktır. Kimse, aslı hayal

olan şeylerin peşinden koşmayacak, herkes gerçeğin peşin-

den gidecektir. İnsanlar "kim ne düşünür?" zihniyetiyle değil

"Allah ne yaparsam benden hoşnut olur?" düşüncesiyle hare-

ket edeceklerdir. Mal, mülk, makam ve mevkiden kaynakla-

nan gurur, kibir, kendini beğenmişlik hislerinin yerini tevazu

ve aczini çok iyi anlama hissi alacaktır. Dolayısıyla insanlar

Kuran'da bahsedilen bütün güzel ahlak örneklerini seve-

rek ve isteyerek yaşayacaklardır. Bu sayılan deği-
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şimler ise günümüz toplumlarının pek çok sorununu doğal

olarak ortadan kaldıracaktır. 

Küçük çıkarları için bile sinirlenen, öfkelenen, saldırganla-

şan insanların yerini, her gördüğünün Allah'ın kendisine izlet-

tirdiği görüntüler olduğunu bilen, bu nedenle öfke, kızgınlık,

bağırıp çağırma gibi tepkilerin kendisini küçük düşüreceğinin

farkında olan insanlar alacaktır. Bu sayede insanlara ve top-

lumlara huzur ve güven hakim olacak, herkes yaşamından ve

sahip olduklarından hoşnut olacaktır. İşte insanlardan gizle-

nen bu gerçeğin, insanlara ve toplumlara kazandıracağı

nimetlerin bir kısmı bunlardır. Bu gerçeğin bilinmesi, düşü-

nülmesi ve yaşanmasıyla beraber insanlar daha pek çok

güzelliklere kavuşacaklardır. Bu güzelliklere kavuşmak iste-

yen kişilerin yapması gereken şey ise bu büyük gerçeği iyice

düşünmek ve anlamaya gayret etmektir. Allah bir ayetinde

şöyle bildirmiştir:

Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim

basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (gör-

mek istemezse) kendi aleyhinedir... (En'am Suresi, 104)

Sonuç

Buraya kadar anlattığımız konu, yaşamınız boyunca size

anlatılmış en büyük gerçeklerden biridir. Maddenin dışarıda

var olan aslıyla hiçbir zaman muhatap olmadığımızı ispatlayan

bu konu, Allah'ın varlığının ve yaratışının kavranmasının,

O'nun yegane mutlak varlık olduğunun anlaşılmasının anah-

tarıdır. 

Bu konuyu anlayan insan, dünyanın, insanların çoğu-
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nun sandığı gibi bir yer olmadığını farkeder. Dünya, cadde-

lerde amaçsızca dolaşanların, meyhanelerde kavga edenlerin,

lüks kafelerde birbirlerine gösteriş yapanların, mallarıyla

övünenlerin, hayatlarını boş amaçlara adayanların sandığı gibi

aslını bildiğimiz, mutlak bir yer değildir. Bizim dünyaya dair

her türlü bilgimiz, beynimizde gördüğümüz kopya görüntü-

lerden ibarettir. Saydığımız insanların hepsi de, bu kopya

görüntüleri zihinlerinin içinde seyreden birer gölge varlıktır,

ama bunun bilincinde değildirler. 

Bu konu çok önemlidir ve Allah'ı inkar eden materyalist

felsefeyi en temelinden çökertir. Marx, Engels, Lenin gibi

materyalistlerin bu konuyu duyduklarında paniğe kapılmaları,

öfkelenmeleri, yandaşlarını "sakın düşünmeyin" diye uyarma-

ları bu yüzdendir. Aslında bu kişiler, algıların beyinde oluştu-

ğu gerçeğini bile kavrayamayacak kadar büyük bir akli zaafi-

yet içindedirler. Beyinlerinin içinde seyrettikleri dünyayı "dış

dünyanın aslı" sanmakta, bunun aksini gösteren apaçık delil-

leri ise bir türlü anlayamamaktadırlar. 

Bu gaflet, Allah'ın inkarcılara vermiş olduğu akıl eksikliği-

nin bir sonucudur. Çünkü Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi,

inkarcıların "Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamaz-

lar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır

bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta

daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır." (Araf

Suresi, 179) 

İçinde yaşadığımız çağda, söz konusu gerçek, bilimin orta-

ya koyduğu kanıtlarla net olarak ispatlanır hale gelmiş

bulunmaktadır. Evrenin dış dünyada var olan aslıyla

muhatap olmadığımız gerçeği, dünya tarihinde
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ilk kez bu denli somut, açık ve anlaşılır bir biçimde izah edil-

mektedir. Bu nedenle 21. yüzyıl, insanların yaygın olarak

İlahi gerçekleri kavrayacakları ve tek mutlak varlık olan

Allah'a dalga dalga yönelecekleri bir tarihsel dönüm nok-

tası olacaktır. 21. yüzyılda, 19. yüzyılın materyalist sapkın

inançları tarihin çöplüğüne atılacak, Allah'ın varlığı ve yaratı-

şı kavranacak, mekansızlık, zamansızlık gibi gerçekler anlaşı-

lacak, insanlık asırlardır gözünün önüne çekilen perdelerden,

aldatmacalardan ve batıl inanışlardan kurtulacaktır. 



GÖ ZÜ MÜ ZÜN ÖNÜN DE Kİ

MU Cİ ZE LER

Biz, gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı bir

"oyun ve oya lan ma ko nu su" ol sun di ye ya rat ma dık.

Biz on la rı yal nız ca hak ile ya rat tık. 

An cak on la rın ço ğu bil mez ler. 

(Du han Su re si, 38-39)

Kitabımızın başlarında bir örnek vermiş ve "birdenbire"

var olan bir insandan söz etmiştik. Bu insanın, kendi varlığı-

na ve etrafındaki ortama ne kadar büyük bir hayretle ve hay-

ranlıkla bakacağını hatırlatmıştık. Ve sizin durumunuzun da

bu adamınkinden aslında hiçbir farkının olmadığını, ancak

alışkanlıklarla, şaşırmayı, hayret etmeyi, mükemmellikleri his-

setmeyi unutmuş olabileceğinizi vurgulamıştık. Diğer bir

deyişle birçok insanın gözünün önündeki mucizeleri göre-

mediğini belirtmiştik.

Kuran ayetlerinde dikkat çekilen konuların başında da, bu

düşünce tembelliğinin ve alışkanlıklardan gelen umursuzlu-

ğun yıkılması gelir. Kuran'da, iman etmek için mucize bekle-

yen ve böylece doğru yoldan sapan kavimler anlatılırken,

zaten çevremizin tümüyle "mucizevi" olaylarla dolu

olduğu bildirilir.
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Kuran'da insanlar birçok ayetle doğayı incelemeye ve

"Allah'ın ayetleri"ni görmeye çağırılır. Çünkü tüm doğa, tüm

evren "yaratılmış" olduklarını gösteren işaretlerle doludur

ve kendilerini yaratan Yüce Allah'ın güç, bilgi ve sanatını gös-

termek için vardırlar. İnsan, aklını kullanarak bu işaretleri

görmek ve Allah'ı tanımakla sorumludur.

Biz bu bö lüm de, Al lah'ın ya rat tı ğı can lı lar ara sın da, Ku -

ran'da isim le ri ve ri le rek dik kat çe ki len bir kaç ör nek ten söz

ede ce ğiz. 

SİV Rİ Sİ NEK

Şüp he siz Al lah, bir (di şi) siv ri si ne ği de, on dan üs tün ola -

nı da, (her han gi bir şe yi) ör nek ver mek ten çe kin mez.

Böy le ce iman eden ler, kuş ku suz bu nun Rab le rin den ge -

len bir ger çek ol du ğu nu bi lir ler; in kar eden ler ise,

'Al lah, bu ör nek le ne yi amaç la mış?' der ler. (Oy sa

Allah,) Bu nun la bir ço ğu nu sap tı rır, bir ço ğu nu da hi da -

ye te er di rir. An cak O, fa sık lar dan baş ka sı nı sap tır maz.

(Ba ka ra Su re si, 26)

Siv ri si nek, he men her in sa nın "ül fet"le bak tı ğı (ül fe ti, "as -

lın da ola ğa nüs tü ve şa şı la cak özel lik te ki şey le ri, alış kan lık ne -

de niy le do ğal kar şı la mak, şa şır ma mak, hay ret et me mek ve

hay ran ola ma mak" ola rak ta rif ede bi li riz), önem se me di ği, ha -

ri ka lı ğı nı dü şün me di ği ve "sı ra dan" ola rak gör dü ğü bir var lık -

tır. Ama as lın da bu kü çü cük can lı ya Al lah ayet ler de dik kat

çek miş tir.
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Siv ri si ne ğin Ola ğa nüs tü Ma ce ra sı

Sivrisineklerle ilgili olarak genelde bilinen kanla beslendik-

leridir. Oy sa bu pek de doğ ru bir bil gi de ğil dir. Çün kü siv ri si -

nek le rin ta ma mı de ğil, sa de ce di şi le ri kan emer. Ay rı ca di şi le -

rin kan em me se bep le ri bes len me ih ti yaç la rı de ğil dir. As lın da

hem di şi le rin hem de er kek le rin be sin le ri çi çek öz le ri dir. Di -

şi le rin, er kek ler den fark lı ola rak kan em me le ri nin tek ne de ni,

ta şı dık la rı yu mur ta la rın ol gun laş mak için kan da bu lu nan pro -

te in le re ih ti yaç duy ma la rı dır. Baş ka bir de yiş le di şi siv ri si nek

sa de ce tü rü nün de va mı nı sağ la mak için kan emer.

Siv ri si ne ğin en ola ğa nüs tü ve hay ran lık uyan dı rı cı özel lik -

le rin den bi ri ge li şim sü re ci dir. Hay van, kü çü cük bir kurt tan

çok fark lı aşa ma lar ge çi re rek siv ri si ne ğe dö nü şür. Bu ge li şi -

min öy kü sü kı sa ca şöy le dir:

Di şi siv ri si nek, kan la bes le nen ve ol gun la şan yu mur ta la rı -

nı, yaz ya da son ba har ay la rın da, nem li yap rak la rın üze ri ne

ve ya ku ru muş göl cük le re bı ra kır. An ne siv ri si nek ilk ön ce

kar nı nın al tın da ki has sas alı cı lar yar dı mıy la ze min de yu mur -

ta lar için uy gun ko şul lar arar. Ge re ken özel lik le re sa hip bir

yer bul du ğun da yu murt la ma ya baş lar. Uzun luk la rı 1 mi li met -

re yi da hi bul ma yan yu mur ta lar tek tek ya da grup lar ha lin de

ol mak üze re sı ray la di zi lir. Ba zı tür ler ise yu mur ta la rı nı bir

sal oluş tu rur ca sı na bir bi ri ne ya pış mış şe kil de bı ra kır lar. Bu

yu mur ta grup la rı nın ba zı la rın da 300 ka dar yu mur ta bu lu nur. 

An ne siv ri si ne ğin özen le yer leş tir di ği be yaz renk li yu mur -

ta lar he men ko yu laş ma ya baş lar ve iki sa at için de ta ma men

sim si yah ha le ge lir. Bu ko yu renk, bö cek le rin ve kuş -

la rın ken di le ri ni fark et me le ri ni en gel le di ğin den
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yu mur ta lar için önem li bir ko ru ma sağ la mak ta dır.

Ku luç ka dö ne mi nin so na er me si için bir kı şın geç me si ge -

re kir. Yu mur ta lar uzun ve so ğuk bir kı şa da ya na bi le cek ya pı -

da ya ra tıl mış ol duk la rın dan ilk ba har ge lip ku luç ka dö ne mi

son bu la na ka dar za rar gör me den can lı lık la rı nı ko rur lar.

Yu mur ta dan Çı kış

Ku luç ka dö ne mi ta mam lan dı ğın da siv ri si nek kurt çuk la rı

he men he men ay nı za man da yu mur ta dan çık ma ya baş lar. Bi -

rin ci yu mur ta yı he men di ğer le ri ta kip eder. Ar dın dan bü tün

kurt lar su da yüz me ye baş lar. Ara lık sız bir şe kil de bes le nen

kurt çuk lar sü rat le bü yür. Kı sa za man için de de ri le ri da ha faz -

la bü yü me le ri ni en gel le ye cek ka dar ger gin le şir. Bu, ilk de ri

de ği şi mi za ma nın gel di ği nin gös ter ge si dir. Ol duk ça sert ve

gev rek olan de ri ko lay ca kı rı lır. Siv ri si nek kurt çu ğu ge li şi mi -

ni ta mam la yın ca ya ka dar iki kez da ha de ri de ğiş ti re cek tir. 

Kurtçukların beslenmesi için yaratılmış olan yöntem

oldukça dikkat çekicidir. Kurt çuk lar, tüy ler den olu şan yel pa -

ze bi çi min de ki iki uzan tıy la su için de kü çük gir dap lar oluş tu -

ra rak, bak te ri ve di ğer mik ro or ga niz ma la rın ağız la rı na doğ ru

ak ma la rı nı sağ lar lar. Kurt çu ğun so lu nu mu ise dal gıç la rın kul -

lan dı ğı "şnor kel" ben ze ri bir ha va hor tu muy la sağ la nır. Su

için de ba şa şa ğı du rur lar. Vü cut la rı nın sal gı la dı ğı ya pış kan bir

sal gı, su yun ha va al dık la rı de lik ler den içe ri kaç ma sı nı da en -

gel ler. Kı sa ca sı hay van, bir çok has sas den ge nin bi ra ra da iş le -

me si sa ye sin de ya şa mak ta dır. Ha va hor tu mu ol ma sa hay van

ya şa ya ma ya cak, ya pış kan sal gı ol ma sa hor tum tı ka na cak tır. 

Ara dan ge çen za man için de kurt çuk la rın ço ğu, de ri -

le ri ni bir kez da ha de ğiş tir miş ler dir. Son de ri



de ğiş tir me di ğer le rin den ol duk ça fark lı dır. Kurt çuk lar ar tık

ger çek bi rer siv ri si nek ol mak için son aşa ma olan "pu pa" dö -

ne mi ne gir miş ler dir. Kurt çu ğun de ri si nin için de ye te rin ce

ge li şen pu pa nın ar tık bu kı lıf tan kur tul ma za ma nı gel miş tir. 

Kılıfın içinden öylesine farklı bir canlı çıkar ki, bunların aynı

canlının farklı gelişim evreleri olduğuna inanmak zordur. Ve

bu değişim, ne kurdun ne annesinin, ne de bir başka canlının

tasarlayamayacağı kadar kompleks ve hassas bir işlemdir.

Bu son de ği şim sı ra sın da bir bo ru ara cı lı ğıy la su yun üs tü -

ne uzan mış olan so lu num de lik le ri ka pa na ca ğın dan, hay van

ha va sız kal ma teh li ke siy le yüz yü ze ge lir. Ama ye ni çı kan can -

lı nın so lu nu mu ar tık bu ka nal dan de ğil, baş ta ra fın da be li ren

iki bo ru ara cı lı ğıy la ya pı la cak tır. Bu yüz den kı lıf de ğiş tir me ye

baş la ma dan ön ce bun lar su yü zü ne çı kar. Üç-dört gün sü ren

pu pa dö ne mi sü re sin ce bes len me hiç ol maz.

Pu pa ko za sı nın için de ki siv ri si nek ar tık iyi ce ge liş miş ve

son şek li ni al mış tır. Bir an ten bi çi min de ki du yar ga la rı, hor -

tum la rı, ayak la rı, göğ sü, ka nat la rı, kar nı ve ba şı nın bü yük bö -

lü mü nü kap la yan göz le ri ile siv ri si nek ar tık uç ma ya ha zır dır.

Pu pa nın ko za sı baş ta raf tan yır tı lır. Ger çek bir siv ri si ne -

ğin or ta ya çı ka ca ğı bu aşa ma, ölüm teh li ke si en faz la olan aşa -

ma dır. Bu aşa ma da ki en bü yük teh li ke ko za nın içi ne su gir -

me si dir. An cak yır tı lan baş ta raf, si ne ğin ka fa sı nın su ile te -

ma sı nı en gel le ye cek bir ya pış kan sı vıy la kap lan mış tır. 

Siv ri si nek su ya değ me den ka bu ğun dan çık mak zo run da -

dır. Su yun üze ri ne sa de ce ayak la rı de ğer. Bu an çok önem li -

dir, ufak bir rüz gar onun so nu ola bi lir. Pu pa dan çı kan siv -

ri si nek ya rım sa at lik bir din len me den son ra ilk uçu şu -

na çı kar.
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Canlı, su ya değ me den, su yun için den çık mış tır... 

Gö rül dü ğü gi bi, son de re ce in ce de tay la ra sa hip bir ya pı

sa ye sin de siv ri si nek yu mur ta la rı siv ri si nek ha li ne ge le bil mek -

te dir ler. Her aşa ma da son de re ce de tay lı bir ya ra tı lış var dır.

Kurt çuk la rın ne fes al ma la rı nı sağ la yan ha va hor tum la rı, su -

yun içe ri gir me si ni en gel le yen ya pış kan sı vı ve da ha pek çok

de tay siv ri si nek te ki ku sur suz ya ra tı lı şı gös te rir. Bu ya ra tı lış

na sıl or ta ya çık mış tır? Ev rim ci le re gö re siv ri si nek ler te sa düf -

ler so nu cun da or ta ya çık mış lar dır. El bet te ki bu id di aya kar -

şı lık ola rak şu so ru yu sor mak ge re kir: Aca ba ilk siv ri si nek

na sıl ol muş da böy le bir dö nü şüm ge çi re cek "ye te ne ğe" ulaş -

mış tır? Bir kurt çuk, ken di ken di ne, üç kez de ri de ğiş ti rip bir

siv ri si ne ğe dö nüş me ye  na sıl "ka rar" ver miş tir? Siv ri si ne ğin

bu nu dü şü ne cek ak la sa hip ol ma sı müm kün mü dür?

El bet te ki ha yır. Siv ri si nek le rin böy le bir şe yi dü şün me le -

ri müm kün de ğil dir. Açık tır ki, Al lah'ın Ku ran'da ör nek ver -

di ği bu hay van özel ola rak bu şe kil de ya ra tıl mış tır.

Siv ri si ne ğin Isı Al gı la yı cı la rı

Siv ri si nek ler, son de re ce has sas ısı al gı la yı cı la rıy la do na tıl -

mış lar dır. Et raf la rın da ki var lık la rı, sı cak lık la rı na gö re renk

renk al gı la ya bi lir ler. Bu al gı la ma ışı ğa ba ğım lı ol ma dı ğı için,

ka ran lık bir oda da bi le kan da mar la rı nı ra hat lık la bu lur lar. 

Siv ri si ne ğin ısı al gı la yı cı la rı, 1/1000 de re ce lik sı cak lık de -

ğiş me le ri ni bi le fark ede cek has sa si yet te dir. 

Siv ri si ne ğin "Kan Em me" Tek ni ği 

He def üze ri ne ko nan siv ri si nek, hor tu mun da ki du -

dak çık lar ara cı lı ğıy la ön ce bir nok ta se çer.
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Hay va nın bir şı rın ga ya ben ze yen iğ ne si özel bir kı lıf la ko run -

muş tur. Kan em me iş le mi sı ra sın da bu kı lıf iğ ne den sıy rı lır.

De ri, sa nıl dı ğı gi bi iğ ne nin ba tı rıl ma sı yön te miy le de lin -

mez. Bu ra da gö rev bı çak kes kin li ğin de ki üst çe ne ve üze rin -

de ge ri ye doğ ru eğim li diş le rin bu lun du ğu alt çe ne ye düş -

mek te dir. Alt çe ne tes te re gi bi ile ri ge ri ha re ket eder ve de -

ri üst çe ne nin yar dı mıy la ade ta ke si lir. Açı lan ya rık tan içe ri

so ku lan iğ ne kan da ma rı na ula şın ca del me iş le mi ne son ve ri -

lir. Canlı ar tık kan em me ye baş la ya cak tır.

An cak bi lin di ği gi bi in san vü cu du, da mar lar da ki en ufak bir

ze de len me kar şı sın da ka nı anın da pıh tı laş tı ra rak, o böl ge de -

ki kan akı şı nı dur du ran bir en zi me sa hip tir. Bu nun siv ri si nek

için bü yük bir prob lem ya rat ma sı ge re kir. Çün kü onun aç tı -

ğı kü çük de li ğe de vü cut anın da tep ki gös te re cek, he men kan

pıh tı la şa cak ve ona rım baş la ya cak tır. Ta bi bu da sivrisineğin

hiç kan eme me me si de mek tir. 

Ama siv ri si nek için bu so run or ta dan kal dı rıl mış tır. Canlı

kan em me ye baş la ma dan vü cu dun da sal gı la dı ğı özel bir sı vı yı

in san da ma rın da aç tı ğı de li ğin içi ne bı rak mak ta dır. Bu sı vı,

kan da ki pıh tı laş ma yı sağ la yan en zi mi et ki siz ha le ge ti rir. Böy -

le ce, pıh tı laş ma so ru nu ol ma dan, siv ri si nek be si ni ne ula şa bi -

lir. Siv ri si ne ğin sok tu ğu yer de ki ka şın tı ve şiş me ye ne den

olan da bu pıh tı laş ma yı en gel le yi ci sı vı dır. 

Bu, kuş ku suz ola ğa nüs tü bir iş lem dir ve kar şı mı za şu so -

ru la rı çı ka rır:

1) Siv ri si nek in san vü cu dun da bu tür bir pıh tı laş tı rı cı en -

zim ol du ğu nu ne re den bil mek te dir?

2) Bu en zi me kar şı ken di vü cu dun da bir sal gı ge liş tir -

me si için, en zi min içe ri ği ni (kim ya sı nı) bil mek
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zo run da dır. Bu na sıl ola bi lir?

3) Böy le bir bil gi ye ulaş sa bi le, na sıl olup da ken di vü cu -

dun da böy le bir sal gı üre tip, bu nu iğ ne si ne ak ta ra cak "tek nik

do na nım"ı oluş tu ra bi lir?

As lın da bu so ru la rın ce va bı ba sit tir: Siv ri si nek bun la rın

hiç bi ri ni ba şa ra maz. Ne bu nun için ge rek li ak la, ne kim ya bil -

gi si ne, ne de sal gı yı üre te cek "la bo ra tu var" do na nı mı na sa -

hip tir. Bah set ti ği miz var lık, bir kaç mi li met re bü yük lü ğün de

hiç bir bi lin ci ol ma yan bir si nek tir, o ka dar!...

Siv ri si ne ği böy le ina nıl maz, ola ğa nüs tü ve hay ran lık ve ri ci

bir sis te me sa hip kı lan ise, "gök le rin, ye rin ve her iki si ara -

sın da ki le ri ni Rab bi olan" Al lah'tır.

BA LA RI SI

Rab bin ba la rı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la -

rın kur duk la rı çar dak lar da ken di ne ev ler edin. Son ra

mey ve le rin tü mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa na ko lay -

laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın ka rın la rın dan

tür lü renk ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi -

fa var dır. Şüp he siz dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten

bun da bir ayet var dır. (Nahl Su re si, 68-69)

Arı la rın üret ti ği bal de di ği miz mad de nin in san vü cu du için

ne den li önem li bir be sin mad de si ol du ğu ar tık he men her -

kes ta ra fın dan bi lin mek te dir. Pe ki bu de ğer li be sin mad de si -

ni üre ten arı nın de tay lı öy kü sü nü hiç dü şün müş müy dü nüz?

Arı la rın be sin kay na ğı bi lin di ği gi bi çi çek öz le ri dir. An -

cak kış ay la rın da çi çek özü bul ma la rı müm kün de ğil dir.

Bu se bep le, top la dık la rı çi çek öz le ri ni vü cut la -
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rın da ki özel sal gı lar la bir leş ti re rek, ye ni bir be sin mad de si ni

ya ni ba lı üre tir ve bu nu kış için de po lar lar. 

Bu ra da dik kat çe ken nok ta, arı la rın, ih ti yaç la rı nın çok çok

üze rin de bal de po la ma la rı dır. El bet te ak la ge len ilk so ru, arı

için ge rek siz za man ve ener ji kay bı gi bi gö zü ken bu "aşı rı

üre tim"den ni çin vaz ge çil me di ği dir? So ru nun ce va bı ise, yu -

ka rı da yer ver di ği miz Nahl Su re si'nin 68 ve 69. ayet le rin de

bil di ri len, arı nın al dı ğı "va hiy"de giz li dir. Arı lar da di ğer bü tün

can lı lar gi bi Al lah'ın vah yi ile ha re ket eder ler.

Arı lar, ya ra tı lış la rı ge re ği sa de ce ken di le ri ne de ğil, in san -

la ra da bal yap mak ta dır lar. Yer yü zün de ki bir çok can lı gi bi

arı lar da in san la rın hiz me ti ne su nul muş lar dır. Tıp kı her gün

ken di si ne pek fay da sı ol ma ma sı na rağ men en az bir yu mur ta

ve ren ta vuk ve ya yav ru su nun ih ti ya cı nın çok üs tün de süt

üre ten inek gi bi...

Ko van İçin de ki Mü kem mel Or ga ni zas yon

Arıların kovan içi yaşantıları ve bal üretimleri de son

derece hayranlık uyandırıcı detaylar içerir. Arıların kovanda

yapmaları gereken çok sayıda "iş" vardır ve mükemmel bir

organizasyonla bu işlerin üstesinden gelirler:

Ne min ayar lan ma sı ve ha va lan dır ma: Ba la önem li de -

re ce de ko ru yu cu özel lik ka zan dı ran ko van için de ki nem ora -

nı da ima bel li bir sı nır da ol ma lı dır. Ko va nın için de ki ne min

nor ma lin al tın da ve ya üs tün de ol ma sı du ru mun da bal, hem

bes le yi ci hem de ko ru yu cu özel li ği ni kay be de cek, ya ni bo zu -

la cak tır. Ay nı şe kil de ko va nın ısı sı da 10 ay müd de tin ce

tam 320C ol mak zo run da dır. Ko van da ki ısı ve ne -

min de vam lı ola rak ge rek li sı nır lar da tu tul ma -
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sı için özel bir "van ti la tör gru bu" gö rev len di ril miş tir.

Sı cak bir gün de arı la rın ko van la rı nı ha va lan dır dık la rı ko -

lay ca gö rü le bi lir. Ko van gi ri şi arı lar la do lar; ze min de ade ta

ke net le nir ve ka nat la rıy la ko va nı yel pa ze ler ler. Bu şe kil de

ko van da ki ha va, bir ta raf tan gi rip öte ki ta raf tan çık ma sı için

arı lar ta ra fın dan zor la nır. Ko va nın için de ki ekst ra yel pa ze ci -

ler de ha va yı dört bir ta ra fa sü rer ler.

Ko van içi ha va lan dır ma sis te mi nin bir di ğer ya ra rı da, ko -

va nı du man dan ve ha va da ki kir li lik ten ko ru mak tır.

Sağ lık sis te mi: Arı la rın ba lın ni te li ği nin bo zul ma ma sı için

gös ter dik le ri ça ba sa de ce ısı ve nem aya rı ile sı nır lı de ğil dir.

Ko van da, bak te ri üre me si ne ne den olan bü tün olay la rı kont -

rol al tın da tut mak için mü kem mel bir sağ lık sis te mi ça lış tı rı -

lır. Bu sis tem ilk ola rak bak te ri üret me si ih ti ma li olan mad -

de le rin or ta dan kal dı rıl ma sı nı he def ler. Arı la rın sağ lık sis te -

mi nin ana pren si bi ya ban cı mad de le rin ko va na gir me si ni en -

gel le mek tir. Bu ne den le ko va nın gi ri şin de da ima iki nö bet çi

bu lun du ru lur. Bu ted bi re rağ men içe ri ya ban cı bir bö cek ya

da ci sim gir miş se, bu nun en kı sa za man da ko van dan uzak laş -

tı rıl ma sı için arı lar se fer ber olur lar.

Ko van dı şı na atı la ma ya cak bü yük lük te ki ya ban cı ci sim ler

için ise baş ka bir ko run ma me ka niz ma sı dev re ye gi rer. Arı lar

böy le du rum lar için "pro po lis" (arı re çi na sı) adı ve ri len bir

mad de üre tir ler. Bu nu, çam, ka vak, akas ya gi bi ağaç lar dan

top la dık la rı re çi ne le re, ba zı özel sal gı lar ek le ye rek ya par lar.

Pro po li sin özel li ği, için de bak te ri ba rı na ma ma sı dır. Dı şa rı dan

ko va na gir miş can lı lar pro po lis ile sa rı lır lar ve böy le ce bir

ne vi mum ya la na rak ko van da ki or tam dan tec rit edil miş

olur lar.
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Arı la rın bu dav ra nış la rıy la il gi li ön ce lik le şu nok ta ya dik -

kat çek mek te ya rar var dır: Arı lar bir can lı öl dü ğün de be de -

nin de bo zul ma la rın ola ca ğı nı ve or ta ya çı kan mad de le rin ko -

van da ki can lı la ra za rar ve re bi le ce ği ni bil mek te dir ler. Ay rı ca

bu bo zul ma yı en gel le mek için ölen can lı nın özel bir kim ya sal

iş le me ta bi tu tul ma sı ge rek ti ği nin de far kın da dır lar. Mum ya -

la ma iş le mi için de bak te ri ba rın dır ma ma özel li ği ne sa hip bir

mad de olan pro po li si kul lan mak ta dır lar. 

Bu ra ya ka dar sı ra lan mış  olan bil gi ler ışı ğın da dü şü ne rek

şu so ru la rı so ra lım: Aca ba arı lar bir can lı da mey da na ge le bi -

le cek bo zul ma la rı ve bu bo zul ma nın za rar lı et ki le ri ni na sıl

yok ede bi le cek le ri ni ne re den bil mek te dir ler? Üs te lik sa de ce

bun la rı bil mek le kal ma yıp pro po lis gi bi bir mad de yi kul la nı -

ma ge çir me yi na sıl ak let miş ola bi lir ler? Arı la ra bu nu öğ re ten

kim dir? Bu mad de yi arı lar na sıl keş fet miş ler dir? For mü lü nü

na sıl bu lup, üre ti me na sıl geç miş ler dir? Bu for mü lün bil gi si ni

di ğer ko lo ni üye le ri ne ve ken di le rin den son ra ge len ne sil le -

re na sıl ak tar mış lar dır?

Mum ya la ma iş le mi, an ti sep tik mad de nin içe ri ği ve üre ti mi

ve ya ne re ler de kul la nı la ca ğı gi bi ko nu lar da arı la rın bir bil gi si -

nin ola ma ya ca ğı ve vü cut la rın da bun la rı üre te bi le cek le ri bir

sis te mi de ken di le ri nin mey da na ge ti re me ye ce ği açık tır. Bü -

tün bun la rı arı lar ken di ken di le ri ne ak le de mez ler. Her aşa -

ma sın da bel li bir akıl ve bil gi ge rek ti ren bu iş lem le ri, arı lar te -

sa dü fen de öğ ren miş de ğil dir ler. Çün kü te sa düf ler, şu ur lu ve

akıl cı ha re ket ler or ta ya çı ka ra maz lar.

Bun lar, tüm bu iş lem le rin na sıl ya pı la ca ğı nın arı la ra baş ka

bi ri ta ra fın dan öğ re til miş ol du ğu nu gös te rir. Bu bil gi -

le rin tü mü nü arı la ra ya ra tı cı la rı olan Al lah il -
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ham et mek te dir. Yer yü zün de ki her şey gi bi arı lar da Me lik

(bü tün ka ina tın sa hi bi ve mut lak su ret te hü küm da rı) olan

Al lah'a bo yun eğ miş ler dir:

Hak Me lik olan Al lah pek Yü ce dir. O'ndan baş ka ilah

yok tur; Ke rim olan Arş'ın Rab bi dir. (Mü mi nun Su re si,

116)

En Az Mal ze me ile En Faz la De po la ma

Ba la rı la rı kü çük bal mu mu par ça la rı na şe kil ve re rek,

30.000 arı nın ya şa ya bi le ce ği ve bir lik te ça lı şa bi le ce ği ko van -

lar in şa ede bi lir ler. 

Ko van, her bir yü zün de yüz ler ce kü çük hüc re bu lu nan

bal mu mu du var lı pe tek ler den olu şur. Bü tün pe tek hüc re le ri

ta mı ta mı na ay nı bü yük lük te dir. Bu mü hen dis lik ha ri ka sı, bin -

ler ce arı nın bir lik te ça lış ma sıy la ya pı lır. Arı lar, bu hüc re le ri

be sin de po la mak ve genç arı la rın ba kı mı için kul la nır lar.

Ba la rı la rı, pe tek hüc re le ri ni mil yon lar ca yıl dır (100 mil -

yon yıl ön ce si ne ait arı fo si li bu lun muş tur) al tı gen şek lin de

in şa eder. Aca ba ne den se kiz gen ve ya beş gen gi bi ge omet rik

şe kil ler de ğil de özel lik le al tı gen se çil miş tir? Bu so ru nun ce -

va bı nı ma te ma tik çi ler ve ri yor: Bi rim ala nın mak si mum kul la -

nı mı için en uy gun ge omet rik şe kil al tı gen dir. Pe tek ler al tı -

gen ye ri ne baş ka bir bi çim de in şa edil sey di kul la nıl ma yan

böl ge ler or ta ya çı ka cak, böy le ce da ha az bal de po la na bi le cek

ve ko van dan da ha az sa yı da arı ya rar la na bi le cek ti.

De rin lik le ri ay nı ol du ğu sü re ce üç gen ve dört gen hüc re -

ler de de al tı gen hüc re ler de ki ka dar bal de po edi le bi lir di.

An cak bu şe kil ler den çev re si en kı sa olan al tı gen dir.

Ay nı hac me sa hip ol ma sı na rağ men, al tı gen
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hüc re ler için kul la nı lan mal ze me üç gen ve ya dört gen için kul -

la nı lan dan da ha az dır. 

Bu du rum da şu so nu ca va rı lır: Al tı gen hüc re, en çok mik -

tar da bal de po lar ken, in şa sı için en az bal mu mu ge rek ti ren

şe kil dir. Kar ma şık ge omet ri iş lem le ri ile or ta ya çı kan bu so -

nuç, el bet te arı lar ta ra fın dan he sap lan mış de ğil dir. Bu kü çük

hay van lar, al tı ge ni, ya ra tı lış la rı nın bir ge re ği ola rak, yal nız ca

ken di le ri ne öğ re til di ği, bir baş ka de yiş le "vah ye dil di ği" için

kul lan mak ta dır lar. 

Arı la rın al tı kö şe li hüc re le ri her yön den kul la nış lı bir ta -

sa rım dır. Hüc re ler bir bi ri ne uy gun ve du var la rı or tak tır. Bu,

yi ne en az bal mu muy la en faz la de po la ma yı sağ lar. Hüc re du -

var la rı ol duk ça in ce ol ma la rı na rağ men ken di ağır lık lık la rı nın

bir kaç ka tı nı ta şı ya bi le cek güç te dir ler.

Arı lar hüc re le rin yan yü zey le ri nin ya nın da, dip ta raf la rı nı

da ya par ken en çok ta sar ruf il ke si ni göz önün de bu lun du -

rur lar.

Pe tek ler, sırt sır ta ver miş iki sı ra lı bir di lim şek lin de ya pı -

lır. Bu du rum da iki hüc re nin bir le şim nok ta la rı prob le mi do -

ğa cak tır. Bu so run, hüc re ta ban la rı nın, üç eş ke nar dört ge ni

bir leş ti re rek in şa edil me siy le çö zül müş tür. Pe te ğin bir yü -

zün de üç hüc re ya pıl ma sı, ta ba nın öte ki yüz de ki bir hüc re ta -

ba nı nın ken di li ğin den ya pıl mış ol ma sı de mek tir. 

Ta ban eş ke nar dört gen şek lin de ki bal mu mu pla ka la rın dan

oluş tu ğun dan, bu yön tem le ya pı lan hüc re le rin di bin de aşa ğı

doğ ru bir de rin leş me gö rü lür. Bu hüc re nin hac mi nin, do la yı -

sıy la da de po la na cak ba lın mik ta rı nın art ma sı de mek tir. 

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar da da gö rül dü ğü gi bi al tı gen,

pe tek örül me si için en ide al şe kil dir. Bu nok ta -
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da ce vap ve ril me si ge re ken bir so ru or ta ya çık mak ta dır. Arı -

lar al tı ge nin en iyi ol du ğu nu ne re den bil mek te dir ler? 

Pe tek ler de ki bu ku sur suz ta sa rı mın arı lar ta ra fın dan ha -

ya li ev rim sü re ci için de ya vaş ya vaş ge liş ti ri le me ye ce ği ni an -

la mak için sa de ce sağ du yu lu bir in san ol mak ye ter li dir. Bir

arı nın bir gün beş gen pe tek ya pıp, da ha son ra ki gün üç gen

de ne yip, bir sü re böy le de vam edip, da ha son ra ki gün ler de,

yıl lar da ve ya yüz yıl lar da al tı ge nin pe tek ya pı mın da en kar lı

şe kil ol du ğu nu an la yıp, bun da ka rar kıl dı ğı gi bi bir se nar yo yu

dü şün mek bi le son de re ce saç ma dır. Böy le bir şe yi id dia et -

mek, arı la rın en az in san lar ka dar akıl ve bi linç sa hi bi var lık -

lar ol du ğu nu id dia et mek tir. Ki bu id di anın ka bul edil me si de

ak len ve vic da nen müm kün de ğil dir.

Arı la rı Al lah ya ra tmış tır. Ev rim sel bir sü reç ge çir me miş -

ler dir. Hiç bir şe kil de de ği şi me uğ ra ma mış lar dır. İlk ya ra tıl -

dık la rı an da ki özel lik le ri ney se gü nü müz de ki özel lik le ri de

odur.

Pe tek Hüc re le rin Di ğer Özel lik le ri

Ba la rı la rı nın pe tek in şa sı sı ra sın da dik kat et tik le ri bir baş -

ka özel lik, hüc re le rin eği mi dir. Hüc re ler her iki ya na doğ ru

13'er de re ce yük sel ti le rek ye re tam pa ra lel ol ma la rı en gel le -

nir. Böy le ce bal, ağız kıs mın dan akıp git mez.

İş çi ba la rı la rı ça lı şır ken bir bir le ri ne hal ka lar şek lin de ası -

la rak sal kım bi çi min de top la nır lar. Bun da ki amaç, bal mu mu

üre ti mi için ge rek li olan 350C'lik ısı nın sağ la na bil me si dir. Arı -

lar ka rın la rın da ki tor ba cık lar dan say dam bir sı vı üre tir ler.

Bu sı vı, dı şa rı sı zar ve be yaz in ce bal mu mu ta ba ka la rı -

nı sert leş ti rir. Arı lar da bal mu mu nu ayak la rın -
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da ki kü çük kan ca lar la top lar lar. Da ha son ra bal mu mu nu ağız -

la rı na ko yar, yu mu şa yın ca ya ka dar ağız la rın da iş ler ve pe tek -

ler de onu şe kil len di rir ler. Bir çok arı bir lik te ha re ket ede rek,

bal mu mu nun yu mu şak ve iş le ne bi lir hal de kal ma sı için ça lış -

ma ye ri nin tam is te ni len ısı da ol ma sı nı sağ lar. 

Pe te ğin in şa sın da çok il ginç bir nok ta da ha var dır: Pe te ğin

ya pıl ma sı na ko va nın üst kıs mın dan baş la nır ve ay nı an da iki-üç

di zi aşa ğı doğ ru örü lür. Bir pe tek di li mi her iki ya na doğ ru ge -

niş ler ken, ön ce içer di ği iki sı ra nın ta ban la rı bir le şir. Bu iş ga -

yet uyum lu ve dü zen li bir şe kil de ger çek le şir. Öy le ki, pe te -

ğin fark lı iki ya da üç par ça dan mey da na ge ti ril di ği ni fark et -

mek müm kün de ğil dir. Ay nı an lar da de ği şik uç lar dan ya pı lan

pe tek di lim le ri o ka dar düz gün dür ki, pe tek ler yüz ler ce açı

ba rın dır ma sı na rağ men tek par ça bir ya pı iz le ni mi ve rir.

Bu nun olu şa bil me si için, arı la rın baş lan gıç ve bir leş me

nok ta la rı ara sın da ki uzak lık la rı ön ce den he sap la yıp, hüc re le -

rin bo yut la rı nı ona gö re plan la ma la rı ge re kir. Bin ler ce arı nın

bu ka dar has sas bir he sa bı tut tu ra bil me si bi lim adam la rı nı

hay ret ler için de bı rak mak ta dır.

Gö rül dü ğü gi bi pe tek ya pı mı ile il gi li de tay lar son de re ce

faz la dır. Pe te ğin özel ola rak ta sar lan mış bir ya pı ol du ğu açık -

ça gö rül mek te dir. Böy le bir ya pı da te sa düf ola sıl ığı nı dü şün -

mek ise son de re ce saç ma ola cak tır. Arı la rın ha yat la rın da ki

her aşa ma Al lah'ın sı nır sız kud re ti nin ve ya rat ma gü cü nün bir

te cel li si dir.

Arı lar Yön le ri ni Na sıl Ta yin Edi yor lar?

Arı lar ço ğu za man yi ye cek bu la bil mek için uzak la ra

gi de rek ge niş alan la rı ta ra mak zo run da ka lır -
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lar. Ko van la rı nın 800 m. öte si ne ka dar uza nan bir alan içe ri -

sin de, kır çi çek le rin den bal özü ve çi çek to zu top lar lar. Çi -

çek le ri bu lan arı, bun la rın ye ri ni ha ber ver mek üze re ko va -

nı na dö ner. An cak bu arı, ko van da ki ar ka daş la rı na çi çek le rin

ye ri ni na sıl an la ta cak tır?

Dans yo luy la!... Ko va na dö nen arı bir çe şit dans yap ma ya

baş lar. Bu dans, di ğer arı la rın, çi çek le rin ye ri ni bu la bil me le ri

için kul la nı lan bir an la tım yo lu dur. Arı nın yap tı ğı tek rar lı

dans, di ğer arı la ra he de fe ulaş mak için ge re ken doğ rul tu,

yön, uzak lık gi bi bü tün bil gi le ri ek sik siz ola rak ve rir.

Dans, arı nın de vam lı ola rak çiz di ği "8" şek lin den iba ret tir.

Arı, se ki zin or ta sı nı, kuy ruk kıs mı nı tit re te rek zig-zag lar ha -

lin de çi zer. Zig-zag lı yo lun Gü neş-ko van ara sın da ki doğ rul -

tuy la yap tı ğı açı, çi çek kay na ğı nın tam yö nü nü ve rir.

Kay na ğın yö nü nü bil mek de tek ba şı na bir işe ya ra maz. İş -

çi arı lar bal özü top la ya bil mek için, ne ka dar uza ğa git me le ri

ge rek ti ği ni de "bil me li"dir. Ko va na dö nen arı, di ğer arı la ra,

yi ne be lir li vü cut ha re ket le riy le çi çek po len le ri nin bu lun du -

ğu uzak lı ğı "an la tır". Bu nu göv de si nin alt kıs mı nı sal la yıp ani

ha va akım la rı oluş tu ra rak be lir tir. Di ğer arı lar da an ten le ri

ile bu akım la rı al gı la ya rak gi de cek le ri be sin kay na ğı nın uzak -

lı ğı nı tes bit eder ler. Ör ne ğin 250 met re uzak lık ta ki ye ri "ta -

rif et mek" için ya rım da ki ka lık bir sü re için de vü cu du nun alt

kıs mı nı 5 kez sal lar. Böy le ce be lir ti len açı ve uzak lık la he de -

fin ye ri ke sin ola rak be lir til miş olur.

Ama kaynağa gidiş-geliş süresi uzun süren uçuşlarda, arıyı

yeni bir sorun bekler: Besin kaynağını sadece Güneş'e göre

tarif etme yeteneğine sahip olan arı, kovana dönene

kadar, güneş her 4 dakikada bir 1 derece yer değiş-
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tirir. Buna göre arının, yolda geçirdiği her 4 dakika için arka-

daşlarına verdiği yönde bir derece hata yapması gerekirken

böyle bir problem hiç yaşamaz. Çünkü gözü yüzlerce minik

altıgen mercekten oluşur. Her mercek tıpkı bir teleskopta

olduğu gibi çok dar bir alanı görür. Günün belirli bir anında

Güneş'e doğru bakan bir arı, uçarken sürekli olarak yerini bula-

bilir. Bilim adamları arının bu işi, zamana göre güneşin verdiği

aydınlığın değişmesinden faydalanarak yaptığını söylüyorlar.

Sonuçta arı, güneş ilerledikçe kovanda vereceği yönde düzelt-

me yaparak hedefin yönünü hatasız olarak belirler.

Çi çek İşa ret le me Yön te mi

Ba la rı la rı, bir çi çe ğin nek ta rı nın da ha ön ce baş ka arı lar ca

tü ke til di ği ni ko nar kon maz an lar ve he men çi çe ği terk eder.

Bu sa ye de hem va kit hem de ener ji kay bın dan kur tu lur. Pe -

ki arı çi çek üze rin de in ce le me yap ma dan nek ta rın tü ken di ği -

ni ne re den an la mak ta dır? 

Çün kü çi çek ten fay da la nan ve nek ta rı tü ke ten ar ka daş la rı

o çi çe ği, özel ko ku lu bir dam la bı ra ka rak işa ret ler ler. On lar -

dan son ra ge len her han gi bir arı çi çe ğe ko nar kon maz ön ce -

den bı ra kı lan ko ku yu alır ve çi çe ğin işe ya ra maz ol du ğu nu an -

la ya rak he men baş ka bir çi çe ğe yö ne lir. Böy le ce bir den faz la

arı nın ay nı çi çek le za man kay bet me le ri en gel len miş olur.

Bal Mu ci ze si

Al lah'ın kü çü cük bir hay van ka na lıy la in san la ra sun du ğu

ba lın ne den li önem li bir be sin kay na ğı ol du ğu nu bi li yor

mu su nuz? 

Bal, fruk toz ve glu koz gi bi şe ker le rin ya nı  sı -
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ra mag nez yum, po tas yum, kal si yum, sod yum klo rür, kü kürt,

de mir ve fos for gi bi mi ne ral le re sa hip tir. Nek tar ve po len

kay nak la rı nın ni te lik le ri ne gö re de ğiş mek le bir lik te, bal da B1,

B2, C, B6, B5 ve B3 vi ta min le ri bu lun mak ta dır. Ay rı ca ba kır,

iyot, de mir ve çin ko da az mik tar lar da bu lu nur. Ba lın içe ri -

ğin de bun la rın dı şın da ba zı hor mon lar da var dır.

Bal, Kuran ayetinde haber verildiği gibi, "in san la ra şi fa" ol -

ma özel li ği ta şı mak ta dır. 20-26 Ey lül 1993 ta rih le ri ara sın da

Çin'de ya pı lan Dün ya Arı cı lık Kong re si'nde bi lim adam la rı nın

bal hak kın da ki yo rum la rı da bu nu doğ ru lu yor: 

Kong re'de, arı ürün le ri ile te da vi ko nu su ağır lık ka zan dı.

Özel lik le ABD'li bi li m a dam la rı bal, arı sü tü, po len ve arı re -

çi na sı nın (pro po lis) bir çok has ta lı ğı te da vi et ti ği ni bil dir di ler.

Ro man ya lı bir dok tor ba lı ka ta rakt has ta la rı üze rin de de ne -

di ği ni ve 2094 has ta dan 2002'si nin (%95) bal sa ye sin de tam

ola rak iyi leş ti ği ni açık la dı. Po lon ya lı dok tor lar ise arı re çi na -

sı nın he mo ro id, de ri has ta lık la rı, ka dın has ta lık la rı gi bi bir çok

has ta lı ğa iyi gel di ği ni tes pit et tik le ri ni bil dir di ler. (Hür ri yet, 19

Ekim 1993)

Bi lim de en ön sı ra la rı alan ül ke ler de arı cı lık ve arı ürün -

le ri ar tık baş lı ba şı na bir araş tır ma da lı du ru mun da dır. Ba lın

di ğer ya rar la rı ise şöy le sı ra la na bi lir:

Ko lay ca sin di ri lir: İçin de ki şe ker le rin bir baş ka cins şe -

ke re (fruk to zun gli ko za) dö nü şe bil me özel li ği sa ye sin de bal,

yük sek mik tar da asit içer me si ne rağ men en has sas mi de ler

ta ra fın dan bi le ko lay lık la sin di ri lir. Ay nı za man da ba ğır sak la -

rın ve böb rek le rin da ha iyi ça lış ma sı na yar dım cı olur. 

Dü şük ka lo ri li dir: Ba lın bir di ğer özel li ği de, ay nı oran -

da şe ker le kar şı laş tı rıl dı ğın da ol duk ça tat lı ol ma sı na
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rağ men, vü cu da yak la şık %40 ora nın da da ha az ka lo ri sağ la -

ma sı dır. Vü cu da yo ğun ener ji ver me si ne rağ men, ki lo yap ma -

ma sı ba lı üs tün ni te lik li bir be sin kay na ğı yap ma ya ye ter.

Sü rat le ka na ka rı şır: Bal ılık suy la ka rış tı rıl dı ğın da 7 da -

ki ka için de ka na ka rı şır. İçer di ği ser best şe ker ler den do la yı

bey nin ça lış ma sı ko lay la şır.

Kan ya pı mı na des tek olur: Bal, kan ya pı mı için vü cu dun

ge rek si nim duy du ğu ener ji nin önem li bir bö lü mü nü kar şı lar.

Ay rı ca ka nın te miz len me si ne de yar dım cı olur. Kan do la şı mı -

nı hem dü zen le yi ci, hem de ko lay laş tı rı cı yön de et ki si var dır.

Da mar sert li ği ne kar şı önem li bir ko ru yu cu dur.

İçin de bak te ri ba rı na maz: Ba lın bak te ri ba rın ma sı na

ola nak ta nı ma yan özel li ği "in hi bi ne et ki" ola rak ad lan dı rı lır.

Ya pı lan de ney ler su lan dı rıl mış ba lın bak te ri öl dü rü cü özel li -

ği nin saf ba la gö re iki kat art tı ğı nı gös ter miş tir. İşin il gin ci, arı

ko lo ni si ne ye ni da hil ola cak kurt çuk la rın, ken di le ri ne bak -

mak la gö rev li arı lar ca -su lan dı rıl mış ba lın bu özel li ği ni bilir-

mişçesine- su lan dı rıl mış bal la bes len me si dir.

Arı Sü tü: Arı sü tü, ko van da ki iş çi arı la rın üret ti ği bir mad -

de dir. Çok bes le yi ci olan arı sü tün de şe ker, pro te in, yağ ve bir -

çok vi ta min bu lu nur. Vü cu dun kuv vet siz düş tü ğü du rum lar da

ve do ku yaş lan ma la rın dan ile ri ge len bo zuk luk lar da kul la nı lır.

DE VE

Bak mı yor lar mı o de ve ye; na sıl ya ra tıl dı? Gö ğe, na sıl

yük sel til di? Dağ la ra; na sıl otur tu lup-ku rul du? Ye re; na sıl

ya yı lıp-dö şen di? Ar tık sen, öğüt ve rip-ha tır lat. Sen, yal -

nız ca öğüt ve ri ci bir ha tır la tı cı sın. (Ga şi ye Su re si,

17-21)
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Tüm var lık lar, tüm evreni olduğu gibi kendilerini de yara-

tan Allah'ın son suz gü cü nü ve il mi ni gös ter mek te dir ler.

Al lah bu nu bir çok ayet te bil dir mek te, her ya rat tı ğı nın bir

ayet, ya ni de lil ve ib ret ol du ğu na sü rek li dik kat çek mek te dir. 

Ga şi ye Su re si'nin 17. aye tin de de, yi ne üze rin de dik kat le

dü şü nül me si ve ib ret alın ma sı ge re ken bir hay van dan, "de -

ve"den bah se dil mek te dir. 

Aşa ğı da, Al lah'ın Ku ran'da "Bak mı yor lar mı o de ve ye

na sıl ya ra tıl dı?" ifa de siy le üze rin de dü şün me ye da vet et ti ği

bu hay van hak kın da ba zı çar pı cı bil gi ler ve ril miş tir.

1. Aç lık ve su suz lu ğa ola ğa nüs tü da yan ma ye te ne ği:

De ve, 50°C sı cak lık ta 8 gün aç su suz ka la bi lir. Bu sü re için -

de top lam ağır lı ğı nın %22'si ni kay be der. İn san, vü cu dun da

bu lu nan su yun %12'si ni kay bet ti ğin de ölür ken, de ve, vü cu -

dun da ki su yun %40'ını kay bet ti ği hal de öl mez. De ve nin su -

suz lu ğa da ya nık lı lı ğı nın di ğer bir se be bi de, gün düz vü cut ısı -

sı nı 41°C'ye ka dar çı kar tan bir me ka niz ma ya sa hip ol ma sı -

dır. Bu sa ye de gün düz aşı rı çöl sı ca ğın da su kay bı nı mi ni -

mum se vi ye de tu ta bil mek te dir. So ğuk çöl ge ce le rin de ise

vü cut ısı sı nı 30°C'ye ka dar dü şü re bil mek te dir.

2. Mü kem mel su kul la nım üni te si: De ve ler, 10 da ki ka -

da ağır lık la rı nın üç te bi ri ora nın da su içer ler. Bu mik tar ki mi

za man 130 lit re yi bu la bil mek te dir. Bu nun ya nı  sı ra de ve, in -

sa na oran la 100 kat da ha ge niş ala nı kap la yan bir bu run mu -

ko za sı na sa hip tir. Hay van, çok bü yük ve kıv rım lı bu run mu -

ko za sı sa ye sin de, ha va da ki ne min %66'sı nı tu ta bil mek te dir.

3. Be sin ler den ve su dan mak si mum is ti fa de: Hay -

van la rın ço ğu böb rek le rin de bi ri ken üre ka na ka rış tı ğı

an da ze hir le ne rek ölür. Oy sa, de ve, vü cu dun da
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olu şan üre yi de fa lar ca ka ra ci ğer den ge çi re rek, su dan ve be -

sin ler den mak si mum de re ce de is ti fa de ede bil mek te dir.

De ve nin kan ve hüc re ya pı sı da, çöl şart la rın da uzun sü re

su suz ya şa ya bil me si ni sağ la ya bi le cek şe kil de dir. Hüc re du var -

la rı, hüc re le ri nin faz la su kay bet me si ni en gel le ye cek bir ya pı -

da dır. Kan ya pı sı ise, de ve nin vü cu dun da su mi ni mu ma in di ğin -

de bi le kan akı şın da bir ağır laş ma ya ola nak ver me ye cek bi çim -

de dir. Ay rı ca ka nın da, su suz lu ğa da ya nık lı lı ğı art tı ran al bü min

en zi mi, di ğer can lı lar dan da ha faz la mik tar da bu lun mak ta dır. 

De ve nin bir baş ka des tek le yi ci si de hör gü cü dür. Hör güç -

ler de de ve nin vü cut ağır lı ğı nın beş te bi ri ka dar yağ de po edil -

miş tir. De ve de ya ğın tek bir nok ta da top lan ma sı, -ya ğa bağ lı

ola rak- vü cu dun her ye rin de yo ğun oran da su atıl ma sı nı en -

gel ler. Bu da de ve nin su yu mi ni mum oran da kul lan ma sı na se -

bep olur. 

Bir hör güç lü de ve, nor mal de gün de 30-50 ki lo be sin ala -

bi lir ken, zor şart lar da gün de sa de ce 2 kg. ku ru ot la bir ay

bo yun ca ya şa ya bil mek te dir. De ve nin ağız ve du dak ya pı sı,

ayak ka bı kö se le si ni de le cek ka dar siv ri di ken le ri bi le ra hat -

lık la yi ye bi le ce ği şe kil de dir. Dört yüz lü mi de si ve sin di rim

sis te mi ise önü ne çı kan her şe yi öğü te bi le cek ka dar güç lü dür.

De ve nor mal de yi ye cek sı nı fı na gir me yen ka uçuk gi bi mad -

de ler den bi le is ti fa de et me si ni bi lir. Ku rak or tam lar da bu

özel li ğin ne ka dar de ğer li ol du ğu açık tır. 

4. Hor tum la ra ve fır tı na la ra kar şı ön lem: De ve nin

göz le ri iki kat kir pik li dir. Kir pik ler, ka pan gi bi içi çe ge çe rek,

gö zü şid det li kum fır tı na la rı na kar şı tam bir ko ru ma ya alır.

De ve ler ay rı ca bu run de lik le ri ni de kum gir me si ni en -

gel le mek için ka pa ta bi lir ler.
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5. Ya kı cı sı ca ğa ve don du ru cu so ğu ğa kar şı ön lem:

Bü tün vü cu du nu kap la yan sık tüy ler çö lün ya kı cı gü ne şi nin

hay va nın de ri si ne ulaş ma sı na en gel olur. Bun lar ay nı za man -

da so ğuk ta da hay va nın ısın ma sı nı sağ lar. Çöl de ve le ri

70°C'lik sı cak lık tan et ki len mez ken, çift hör güç lü de ve ler sı -

fı rın al tın da 52°C'lik so ğuk lar da ya şa ya bil mek te dir. Bu tip

de ve ler, 4.000 met re lik yük sek yay la lar da bi le ha yat la rı nı

sür dü re bil mek te dir ler. 

6. Kız gın kum lar için ön lem: Ba cak la rı na oran la son de -

re ce bü yük olan ayak la rı da özel ola rak yaratılmış, hay van ku -

ma bat ma dan yü rü ye bil sin di ye ge niş le ti lip ya yıl mış tır. Ayak

ta ban la rın da ki özel ka lın de ri ise kız gın çöl kum la rı na kar şı

alın mış bir ted bir dir. Tüm bu bil gi le rin ışı ğın da dü şü ne lim: 

De ve, ken di vü cu du nu çöl or ta mı na gö re mi ayar la mış tır?

Bu run mu ko za sı nı ken di si oluş tu rup, te pe sin de ki hör gü cü o

mu mey da na ge tir miş tir? Ya da hor tum ve fır tı na la ra kar şı

göz ve bu run ya pı sı nı ken di si mi ta sar la mış tır? Kan ve hüc re

ya pı sı nı, o, su har ca ma ma esa sı üze ri ne ken di si mi dü zen le -

miş tir? Vü cu dun da ki tüy le rin do ku su nu de ve nin ken di si mi

seç miş tir? O mu ken di si ni "çöl ge mi si"ne dö nüş tür müş tür?

De ve -her han gi bir baş ka can lı gi bi- el bet te bun la rı ya pa -

maz, ken di ken di ni in san la ra fay da lı ha le ge ti re mez. 

"Bak mı yor lar mı o de ve ye, na sıl ya ra tıl dı?" aye ti,

ger çek ten de bu ola ğa nüs tü hay va nın va r o lu şu nu en iyi bi -

çim de açık la mak ta dır.  De ve de, her şey gi bi ya ra tıl mış, çe şit li

özel lik ler le be zen miş ve Al lah'ın ya ra tı şın da ki üs tün lü ğün bir

de li li ola rak yer yü zü ne yer leş ti ril miş tir. 

De ve, bu tür üs tün fi zik sel özel lik ler le ya ra tı lır ken, in -

sa na hiz met le gö rev len di ril miş tir. İn san ise, tüm var -
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lık ale mi nin için de ki bu na ben zer ya ra tı lış mu ci ze le ri ni gör -

mek ve tüm var lık la rın ya ra tı cı sı olan Al lah'ı bi lip-ta nı mak la...

Ku ran'da Ke li me Tek rar la rı

Ku ran'da bir bi riy le il gi li ba zı ke li me ler mu ci ze vi bir bi çim -

de ay nı sa yı da ve ya an la mı na gö re bir bir le ri nin tam ka tı ola -

rak tek rar la nır. Aşa ğı da ki tab lo lar da bu tür ke li me ler ve Ku -

ran için de ki tek rar la nış adet le ri ve ril miş tir. (De tay lı bil gi için

bkz. Ku ran Mu ci ze le ri, Ha run Yah ya, Araş tır ma Ya yın cı lık)
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Yedi Gök 7
Göklerin Yaratılışı 7

Bitki 26
Ağaç 26

Akletmek 49
Nur 49

Ceza (karşılık) 117
Affetmek  (117x2) 234

Yaz-Sıcak 1+4: 5
Kış-Soğuk 1+4: 5

İman 25
Küfür 25

Hıyanet 16
Habis 16

Zekat 32
Bereket 32

Dünya 115
Ahiret 115

Melek 88
Şeytan 88

İnsan 65
Toprak 17
Nutfe 12
Alak 6
Bir çiğnemlik et 3
Kemik 15
Et 12

TOPLAM 65

Cennet 77
Cehennem 77

İyiler (Ebrar) 6
Kötüler (Fuccar) 3

Dil 25
Vaaz 25

De 332
Dediler 332

Gün 365
Ay 12
Günler 30

Şarap 6
Sarhoşluk 6



De ki: "Eğer bü tün ins ve cin (top lu luk la rı), bu Kur'an'ın

bir ben ze ri ni ge tir mek üze re top lan sa, -on la rın bir kıs -

mı bir kıs mı na des tek çi ol sa bi le- onun bir ben ze ri ni ge -

ti re mez ler." (İs ra Su re si, 88)

Ku ran'da 19 Sa yı sı

Ku ran'ın ma te ma tik sel mu ci ze si nin bir baş ka yö nü ise 19

sa yı sı nın, ayet le rin içi ne şif re sel bir bi çim de yer leş ti ril miş ol -

ma sı dır. Müd des sir Su re si'nin 30. aye tin de dik kat çe ki len bu

sa yı, Ku ran'ın ba zı yer le rin de şif re len miş tir. Bu nun ör nek le -

ri ni şöy le sa ya bi li riz:

* Bes me le 19 harf tir.

* Ku ran 114 (19x6) su re den olu şur.

* İlk vah yo lan su re (96. su re) son dan 19. su re dir.

* Ku ran'ın ilk va hye di len ayet le ri 96. su re nin ilk 5 aye ti -

dir ve bu ayet le rin top lam ke li me sa yı sı 19'dur. 

* Vah ye di len ilk su re (Alak Su re si) 19 aye te sa hip tir. 

* Son vah ye di len su re olan Nasr, top lam 19 ke li me den

olu şur.

* Ay rı ca bu su re nin Al lah'ın yar dı mın dan söz eden ilk

aye ti de 19 harf tir.

* Ku ran'da 114 (19x6) bes me le bu lu nur. Bu da 19'un 6

ka tı dır. 

* Ku ran'da 113 su re bes me le ile baş lar. Ba şın da bes me le

bu lun ma yan tek su re, 9 nu ma ra lı Tev be Su re si'dir. Ku ran'da

sa de ce Neml Su re si'n de iki bes me le bu lun mak ta dır. Bu bes -

me le ler den bi ri su re nin ba şın da di ğe ri ise 30. ayet te ye r a -

lır. Bes me le ile baş la ma yan Tev be Su re si'nden iti ba ren

say ma ya baş la nıl dı ğın da Neml Su re si'nin 19. sı -
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ra da yer al dı ğı gö rü le cek tir.

* Tev be Su re si'nden 19 su re son ra ge len 27 nu ma ra lı

Neml Su re si'nin hem ba şın da, hem de 30. aye tin de bes me le

var dır. Böy le ce  27. su re de iki bes me le bu lu nur. Bes me le le -

ri 114'e ta mam la yan 27. su re nin 30. aye ti dir.

* Su re ve ayet nu ma ra la rı nı ya ni 27 ve 30'u top la dı ğı mız -

da 57 (19x3) sa yı sı nı bu lu ruz.

* Tev be Su re si'nden (9) Neml Su re si'ne (27) ka dar olan

su re nu ma ra la rı nın top la mı;

(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

+23+24+25+26+27=) 342'dir. Bu da 19'un 18 ka tı dır.

* Nu ma ra sı 19 ve 19'un ka tı olan ayet ler de ge çen Al lah

is mi nin top lam sa yı sı 133 (19 x 7)'tür. 

* Bir an la mı na ge len "va hid" (i har fi oku nur ken ek le ni yor)

ke li me si nin eb ced de ğe ri 19'dur. Ku ran'da bu ke li me, bir çe -

şit ye mek, bir ka pı vs. gi bi fark lı ke li me ler için kul la nıl mış tır.

"Bir Al lah" ola rak kul la nı mı ise 19 ke re dir. 

* 19 ke re vahd ke li me si nin geç ti ği ayet le rin su re ve ayet

nu ma ra la rı nın top la mı: 361 (19 x 19)'dir.

* "Yal nız ca Al lah'a iba det edin" ifa de si nin Arap ça sı "Vah -

da hu" 7:70, 39:45, 40:12, 40:84 ve 60:4 nu ma ra lı ayet ler de

ge çer. Bu sa yı lar tek rar sız ola rak top lan dı ğın da 361 (19 x 19)

sa yı sı nı el de ede riz.

* İlk baş lan gıç harf le rin den (Elif, Lam, Mim; Ba ka ra Su re -

si, 1. ayet) son baş lan gıç harf le ri ne (Nun; Ka lem Su re si, 1.

ayet) ka dar olan ayet sa yı sı 5.263 (19 x 277)'tür.

* Baş lan gıç harf le ri nin bu lun du ğu ilk su re ile baş lan gıç

harf le ri nin bu lun du ğu son su re ara sın da, baş lan gıç

harf le ri nin bu lun ma dı ğı 38 (19 x 2) su re var dır. 



* "Rah man" ke li me si ise Ku ran'da 57 (19 x 3) de fa geç -

mek te dir.

* Ku ran'da bah si ge çen 30 fark lı ra kam var dır. 

* Ku ran'da ge çen tüm bu sa yı la rı (tek rar lar dik ka te alın -

ma dan) top la dı ğı mız da çı kan sa yı 162.146'dır. Bu da 19'un

8534 ka tı dır:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+5

0+60+70+80+99+100+200+300+1000+2000+3000+500

0+50000+100000=162.146 (19x8534)

* Ku ran'ın en ba şın dan iti ba ren 19 aye te sa hip ilk su re si

İn fi tar Su re si'dir. Bu su re nin di ğer bir özel li ği son ke li me si -

nin Al lah ol ma sı dır. Bu ay nı za man da Rab bi mi zin “Al lah” ola -

rak zik re di len Ku ran'da ki son dan 19. is mi dir.

* Su re nu ma ra la rı 19'un ka tı olan su re le rin ayet sa yı la rı nı

(bes me le da hil) top la dı ğı mız da:
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19 x 1

19 x 2

19 x 3

19 x 4

19 x 5

19 x 6

TOPLAM

SURE NO

19. Sure

38. Sure

57. Sure

76. Sure

95. Sure

114. Sure

AYET SAYISI

99

89

30

32

9

7

266 (19 x 14)
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* Kaf har fi ile baş la yan 50. su re de 57 (19x3) adet kaf har fi

var dır. Ba şın da kaf har fi bu lu nan 42. su re de yi ne 57 (19x3)

adet kaf har fi bu lu nur. 50. su re nin 45 aye ti var dır. Bun la rı

top lar sak so nuç 95 (19x5)'tir. 42. su re nin 53 aye ti var dır.

Bun la rı top lar sak 42+53 yi ne 95 (19x5)'tir.

* Kaf Su re si'nin ilk aye tin de Ku ran için kul la nı lan Me cid

ke li me si nin eb ced de ğe ri 57 (19x3)'dir. Yu ka rı da da be lirt ti -

ği miz gi bi su re için de ki kaf harf le ri nin top la mı da 57'dir. 

* Kaf Su re si'nde ki kaf harf le ri nin geç ti ği ayet le rin nu ma -

ra sı nı top la dı ğı mız da 19'un 42 ka tı olan 798 sa yı sı nı el de ede -

riz. 42 sa yı sı ise baş lan gıç harf le ri ara sın da kaf olan di ğer bir

su re nin nu ma ra sı dır. 

* Nun har fi sa de ce 68. su re nin ba şın da bu lu nur. Bu su re -

de ki "nun" harf le ri nin top lam sa yı sı 133 (19x7)'tür. 

Bu ko nu da ki di ğer tes pit ler ise şöy le dir: Tüm Ku ran'da;

* Re sul (el çi) ke li me si 513 (19x27) ke re,

* Etiu (ita at edi niz) ke li me si 19 ke re,

* Rab (tam la ma ile kul la nıl ma yan lar) ke li me si 152 (8x19) ke re,

* Abd (kul), Abid (kul luk eden ki şi) ve İba det ke li me le ri

ise top lam 152 (8x19) ke re geç mek te dir.

Bu Kur'an, Al lah'tan baş ka sı ta ra fın dan ya lan ola rak uy -
du rul muş de ğil dir. An cak bu, önün de ki le ri doğ ru la yan
ve ki ta bı ay rın tı lı ola rak açık la yan dır. Bun da hiç şüp he
yok tur, alem le rin Rab bin den dir. Yok sa: "Bu nu ken di si
ya lan ola rak uy dur du" mu di yor lar? De ki: "Bu nun ben -
ze ri olan bir sû re ge ti rin ve eğer ger çek ten doğ ru söz -
lüy se niz Al lah'tan baş ka ça ğı ra bil dik le ri ni zi ça ğı rın."
(Yu nus Su re si, 37-38)

(De tay lı bil gi için bkz. Ku ran Mu ci ze le ri 1-2-3, Ha run

Yah ya (Adnan Oktar) )



DAR Wİ NİZM'İN ÇÖ KÜ ŞÜ

D
ar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, Ya ra tı lış ger çe ği ni red det -

mek ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi -

lim dı şı bir saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın,

can sız mad de ler den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te ori,

ev ren de ve can lı lar da çok mu ci ze vi bir dü zenbulunduğunun bilim

tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığı-

nı ortaya koyan 350 milyon fosilin bulunmasıyla çürümüştür.

Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış ol du ğu ger çe ği,

bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori si ni ayak ta

tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi lim sel

ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü -

sü al tın da söy le nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra dayalıdır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te -

ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30

yıl dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril -

mek te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar,

Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş

ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir.

Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı

alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Darwinizm'in

geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış

gerçeğiyle açıklamaktadırlar.
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Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek

çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma -

ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de -

niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır. 

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

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

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıl-

dı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli geliş-

me, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Köke-

ni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı

türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı

çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklı-

laşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyor-

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

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

uzun bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru kar-

şısında açık veriyordu. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın -

dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce -

ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li -

şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id -

di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in -

ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya

çık tı ğı nı as la açık la ya ma mak ta dır.
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2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek -

te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi -

lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne

bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 mil-

yar yıl önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek

bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir.Tek bir hüc re -

nin na sıl olup da mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du -

ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den

bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la -

ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi -

len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö -

zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

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

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları

içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et -

me miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can -

lı la rın çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı -
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yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı

te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı

bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö -

cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu -

ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de -

ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day

kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa -

ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye -

bil di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki,

et le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si -

nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı -

yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise,

bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün -

ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra,

ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu

inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve

de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak

ta ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu ti -

on and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı

uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar -

ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa -

bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 
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20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci,

ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl -

lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen

mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma -

lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo -

run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en

ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of

Li fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su -

nu çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de -

ney le rin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan

1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du -

ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve

bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan

bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar da ev rim

adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı -

ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan

çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce

on Evo lu ti on of Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri -

can Me te oro lo gi cal So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan -

dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley

Mil ler, Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic

Synthe sis of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo -

yun ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız -
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lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je -

okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya -

yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz -

de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı -

ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat

1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit

zannettikleri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks

özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı

bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki, bugün

dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler

biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir

protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rast-

lantılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detayla-

rıyla açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşa-

masına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşla-

rından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen

meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası  bir proteinin oluşması için

başka proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu durum, bir

proteinin tesadüfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kal-

dırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcile-

rin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için
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yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olur-

sak,

1. 1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler

de birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e yakın proteinin

hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlı-

ğı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA

olmadan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin olu-

şabilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için,

eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var

olması gerekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan

DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan

DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa,

500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı

hesaplanmaktadır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız

bir ta kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le -

ne bi lir. Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler

doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş -

le me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol -

ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo -

su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te -

si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can

der gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le

iti raf eder:
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Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal

ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri -

si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la

in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün

ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel,

The Ori gin of Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim

1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-

dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıl-

dığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratı-

lış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmakta-

dır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da

ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış

ol ma sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do -

ğal se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya

ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le -

rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam

mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha -

yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar

ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi -

len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve

güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz -

ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı

tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

171

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri -

ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve

Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı

sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da

kal mış tı. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the

First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken -

di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a

da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış

olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın -

da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar,

ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or -

ta ya  çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar -

dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça -

ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za -

man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The

Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver -

sity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li -

miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son -

ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce

do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir

me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için

1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha

yay gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm,

do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu -

tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler

ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine

rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu can-

lıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organla-

rının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç

sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz

bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıla-

rı geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar

verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene

sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki

ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu

şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu -

tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te -

rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na

ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za -

rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa -

ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya

en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge -
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liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori gins?, Pennsyl -

va nia: The Ban ner Of Truth Trust, 1988)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge -

liş ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın

za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim

me ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la -

rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san -

lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te

tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal

se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir

şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz -

ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı -

na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu -

nun en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.Evrim teorisinin

bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden türemiş-

lerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine

dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teo-

riye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir

zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı -

sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-

yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen

özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özel-
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likleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bun-

lar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu

canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına

inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verir-

ler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunla-

rın sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca

olması gerekir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil

kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde

bunu şöyle açıklamıştır:nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge -

çiş çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol -

duk la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na -

bi lir. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the

First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosilleri-

nin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için

büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türle-

rin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory)

adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden

bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak

tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu

olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok

katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeo-

lojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamak-
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tadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük

itiraz olacaktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172,

280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya -

nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş

form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar -

da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak -

si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir

ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de

olu şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos -

sil Re cord", Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c.

87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge -

çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak -

ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu

can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir.

Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı

ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek

açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -

rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi -

lir:

176

GERÇEĞİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?



Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -

le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de

ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek

mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta -

ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce

on Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin

kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra -

tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri

konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini var-

sayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan

ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edi-

lir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel

"kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens
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Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu

can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka

bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox -

nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin

Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap -

sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may -

mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı -

ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To -

wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-94; Char les E.

Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro -

unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo"

ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de -

ki can lı lar, Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim -

ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir

ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te

bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat -

la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu -

nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan

zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie,

"Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık

1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus >

Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin,

bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant -

ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis

ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı

dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan
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Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kel so, Physi cal Ant ro -

po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li pin cott Co., 1970, s. 221; M. D.

Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Camb rid ge: Camb rid ge Uni ver sity

Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü

çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an -

der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens in san ile ay nı or tam da yan

ya na bu lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di -

ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni -

ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir

ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık -

ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -

nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır

ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le

kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir -

ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir -

ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf

pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se -

nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo -

sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve

say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci

ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan

ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış -

tır. Bi lim sel ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın -
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dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa -

ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim -

sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir.

Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal

bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan

kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum

öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır!

Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var -

sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil

ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri -

ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an -

da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuc ker man, Be yond

The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan

bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim -

de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da,

is ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı

bir de ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le

özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te -

dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz

atom lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır
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ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı

mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı

olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya

ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den

ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu

ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun -

duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı -

na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da

bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi

ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da

bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör -

dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi -

ne, is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da  pro te in

dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver -

sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun -

lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö -

bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin

ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın

var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best

ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le

bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı,

bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam -

bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı,

do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le -

ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le -
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ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra -

maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı,

bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi

oluş tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi

iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik -

ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al -

tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak

Allah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay -

kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de

bi raz bi le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği

açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer

ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su -

na kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti -

na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan

elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki

gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt -

rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de

gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey -

nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni -

len yer kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar -
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şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka -

ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz -

yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya -

ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el -

le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an -

da   gör dü ğü nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir

yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın

bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz -

yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net -

li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler

ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge -

liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli -

niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te

far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut -

lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers -

pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma -

ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç

bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük

tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni

bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan

de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve

ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da

mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka -

niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di

bi ri si ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu -

183

Harun Yahya (Adnan Oktar)



cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran

ale ti mey da na ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin

bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün -

tü nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku -

lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe -

si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit -

re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit -

re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir.

Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma

mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi

se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar

gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men

en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir

or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm

gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni -

zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha -

kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul -

la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek -

te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet,

se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An -

cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di -

se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de

bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin

üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti -

ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da
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ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha

mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san

vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve

ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol -

du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net

bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu

ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci -

ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola -

ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok

bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le -

ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo -

kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da -

ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en

önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elek-

t rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim -

dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm

bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den

iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so -

ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu

şu ur, Allah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö -
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rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç

duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç

duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki

bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç

bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yüce Allah'ı dü -

şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu -

lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin

ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü

ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo -

sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter -

mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir

dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun -

ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min

gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün -

de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me -

si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki

ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu

çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi -

nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol -

du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te -

si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len
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bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra

bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list

bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral -

la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy -

le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le -

ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du -

ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re -

me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted World", The

New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık uğ ru na

ya şa tı lan bir dog ma ol du ğu nun açık ifa de le ri dir. Bu dog ma,

mad de den baş ka hiç bir var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu ne den le

de can sız, bi linç siz mad de nin, ha ya tı var ettiğine ina nır. Mil yon -

lar ca fark lı can lı tü rü nün; ör ne ğin kuş la rın, ba lık la rın, zü ra fa la -

rın, kap lan la rın, bö cek le rin, ağaç la rın, çi çek le rin, ba li na la rın ve

in san la rın mad de nin ken di için de ki et ki le şim ler le, ya ni ya ğan

yağ mur la, ça kan şim şek le, can sız mad de nin için den oluş tu ğu nu

ka bul eder. Ger çek te ise bu, hem ak la hem bi li me ay kı rı bir ka -

bul dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan

varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü ceha-

letle savunmaya devam etmektedirler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma yan in -

san lar ise, şu açık ger çe ği gö rürler: Tüm can lı lar, üs tün bir güç,

bil gi ve ak la sa hip olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya ra tı cı, tüm

ev re ni yok tan var eden, en ku sur suz bi çim de dü zen le yen

ve tüm can lı la rı ya ra tıp şe kil len di ren Allah'tır.
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Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide -

olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul -

la nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra -

fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia

ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük

bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol -

du ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le -

den, bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin,

Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl -

ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon

ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu

saç ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü,

eği tim li in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri -

hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin -

de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak -

lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı -

ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan

ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia

da ha yok tur. 

Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e

tap ma sın dan, Hz. İb ra him (as)'ın kav mi nin el le ri ile yap tık la rı

put la ra, Hz. Mu sa (as)'ın kav mi nin içinden bazı insanların  al tın -

dan yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl

al maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Allah'ın Ku ran'da

işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Allah, ba zı in san la rın an la -

yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek -
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ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de bil dir mek te dir.

Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da,

on lar için fark et mez; inan maz lar. Allah, on la rın

kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin

üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır.

(Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz -

le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu -

nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da -

ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su -

re si, 179)

Allah Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi -

le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or -

dan yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz

dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di -

ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma -

sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150

yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak

ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa -

nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id -

di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın -

da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi -

ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu -

ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı -

lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan
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Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can -

lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir

açık la ma sı yok tur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan

bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz.

Musa (as) ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildir-

mektedir. Hz. Musa (as), Firavun'a hak dini anlattığında, Fira-

vun Hz. Musa (as)'a, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların top-

landığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa (as), büyücü-

lerle karşılaştığında, büyücülere önce onların marifetlerini ser-

gilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san -

la rın göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü -

şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar.

(Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hep-

sini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz.

Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette

bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O

da fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk -

la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni

bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal -

dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola -

rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)
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Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek

et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun

an la şıl ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü -

müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de -

re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı

ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam

an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru -

ma dü şe cek ler dir. Ni te kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa -

vu nan ve ate ist bir fel se fe ci olan, an cak da ha son ra ger çek le ri

gö ren Mal colm Mug ge rid ge ev rim te ori si nin ya kın ge le cek te

dü şe ce ği du ru mu şöy le açık la mak ta dır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan -

lar da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal -

ze me le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu

ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul

edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The

End of Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, s.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in -

san lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev -

rim te ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li

bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız -

la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya

baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok

in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü -

şün mek te dir. 
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... Sen Yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den baş ka  

bi zim hiç bir bil gi miz yok. Ger çek ten Sen, 

her şe yi bi len, hü küm ve hik met sa hi bi

olan sın.  (Ba ka ra Su re si, 32)




