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ÖNSÖZ

DÜNYADA doğmuş ilk insandan başlayıp, 
dünyada ölecek son insana kadar sürecek bir 
tartışmanın içindeyiz. Tartışmanın bir tarafın-
dakiler, kendileri dâhil her şeyin kendi kendine 
geliştiği, büyük patlamadan bu yana geçen mil-
yarlarca yılda, elementlerin ve enerjinin bir yolu-
nu bulup içinde yaşadığımız dünyayı meydana 
getirdiklerini savunmaktalar.

Tartışmanın diğer tarafındakiler ise ortada bir 
sistem varsa bu sistemi bir kuranın olduğunu, bir 
sonucu elde etmeye yönelik bir tercih varsa bir 
tercih edenin olduğunu, kısacası tüm kâinatın 
bir yaratıcısının olduğunu savunmaktalar. Bu 
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öyle bir yaratıcıdır ki, yaratmakla kalmayıp, an-
bean yarattıklarını denetlemekte ve yaratmaya 
devam etmektedir.

Her iki grup da kendi içlerinde alt gruplara 
ayrılabilir ama tartışmanın en temel iki tarafı 
bunlardır. 

Kitabımızda bu iki taraftan biri olan inanma-
yan grubunun, inanmamak için ortaya koydu-
ğu veya koyamadığı bahanelerden, çevremizde 
gözlemlediğimiz on dokuz tanesini ele alacak ve 
haklılık paylarını inceleyeceğiz.

Bu inceleme bölümünden sonra, gerçek bir 
yaratıcının özellikleri ve yarattıkları ile olan irti-
batı, ilişkisi ele alınacak.

Yukarıda insanları inananlar ve inanmayan-
lar şeklinde ikiye ayırmıştık. Bunun normal bir 
sonucu olarak, herkes gibi yazar da bu gruplar-
dan birine dâhil olmak durumundadır ve inanan 
tarafta olmayı seçmiştir. Bu konuda “tarafsızlık” 
denebilecek bir tarafın olmadığı da kitabın iç kı-
sımlarında daha detaylı izah edilmektedir.

Şunu da belirtmekte yarar var ki: Kitabımızın 

amacı okuyucuya dinini öğretmek değil, inanıp 
inanmama tercihinde yardımcı olmaktır. Yani 
inansa da inanmasa da nerede durduğunu fark 
etmesini sağlamaktır. Bu nedenle kitapta dinî 
bilgiye oldukça az yer verilmiş, bu konu, uzman-
ları tarafından hazırlanmış sağlam kaynaklara bı-
rakılmıştır.

MUHİDDİN YENİGÜN 
HAZİRAN 2015/İSTANBUL



1. BÖLÜM

Kâinatı yaratan zat bize gönderdiği kitabının ilk 
üç ayetinde Allah, Rahman ve Rahim isimlerini 
ikişer defa tekrarlıyorsa bu önemlidir. Biz de kita-
bımıza bu isimlerle başlıyoruz.
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İNANMAK

Zaman bir tanecikle başladı.

Bundan milyarlarca yıl önce bir taneciğin, 
–tıpkı olimpiyatlarda atletlerin aynı anda koşma-
ya başlamasını sağlamak için kullanılan tabanca 
gibi– patlamasıyla zaman da işlemeye başladı.

O yarışlarda, tabancanın patlamasıyla çalış-
maya başlayan ve yarış sonunda duran, sadece o 
yarışmaya özel, yarışma öncesinde ve sonrasında 
bir anlam ifade etmeyen yarışma saati gibi, bizim 
bildiğimiz zaman da büyük patlama ile akmaya 
başladı.

Zaman bu büyük patlama ile ortaya çıkmış 
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bir kavram olduğundan ve geçmiş–gelecek, 
önce–sonra gibi sıralamalar da hep zamana bağlı 
sıralamalar olduğundan, patlamadan ÖNCE ne 
vardı diye sormak anlamlı değildir.

Çok fazla teknik detaya inmeye gerek yok. 
Bugün zamanın, o patlama ile ortaya çıkan ev-
rende bile sabit olmadığı biliniyor. Çeşitli şartlar-
da zamanın akış hızının değiştiği de ispatlanmış 
durumda. Hâl böyle olunca, “taneciğin patladığı 
andan öncesi” diye zamana bağlı bir tarif de doğ-
ru olamıyor tabii ki.

Bu patlamayla başlayan sadece zaman mı peki?

Hayır.

Mekân da bir tanecikle başladı.

Koskoca gezegenleri sıkıştırıp bir çay kaşığına 
sığacak boyuta getiren kara delikleri duymuşsu-
nuzdur. Kara deliklerde gezegenlerin dürülüp 
evren içinde kapladıkları hacimleri kaybetme-
leri gibi, büyük patlamaya sebep olan parçacık 
da bütün evrende bir hacim kaplayan her şeyi 
dürülmüş olarak içinde saklıyordu. Tıpkı koca 

bir incir ağacının ve o incir ağacının yıllar boyu 
vereceği meyvelerin bir incir çekirdeğinde sak-
landığı gibi...

İncir çekirdeğinin toprağa atılıp filizlenmesi 
gibi o ilk parçacık da ilk patlama ile bugün için-
de yaşadığımız evreni ürün verdi.

Yani:

Zaman gibi mekân da mevcut evrenimizde 
değişmez sabit değil.

Örneğin camdan bir küp düşünün. Bu küp, 
içine koyacağınız bir sinek için sınırlayıcı olur-
ken, güneş ışığı kendisini hiç yokmuş gibi farz 
ederek içinden geçip gitmektedir. (En fazla bazı 
ışın demetlerinin yönü değişerek.) Bunun gibi, 
sanki orada yoklarmış gibi gezegenlerin bile için-
den geçebilen, büyük patlamadan bu yana ha-
reket halinde olan parçacıklar uzun zaman önce 
tespit edilmiştir. Zaten Einstein da ışık hızına 
kadar hızlandırılmış bir maddenin camı kırma-
dan içinden geçebileceğini söylememiş miydi?

Kısacası, mekân da her durumda bizim bildi-
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ğimiz mekân tarifine uymamaktadır. Dolayısıyla 
“O parçacığın dışında ne vardı?” sorusu da “O 
patlamadan önce ne vardı?” sorusu gibi mantık-
sız kalmaktadır. Çünkü zaman ve mekân, yaşadı-
ğımız evrene ait şartlardır.

Aslında; bildiğimiz bütün fizik kanunları da 
bu evrenin çalışma prensiplerinin incelenmesiyle 
oluşturulmuş, “sadece bu evrende geçerli” ka-
nunlardır.

Şartlı Düşünme

Biz bu evrenin dışında ne olduğunu hiç gör-
mediğimiz ve bu şartlar çerçevesinde düşünme-
ye şartlandığımız için, bu kanunların geçerli ol-
madığı durumları anlamakta güçlük çekiyoruz. 
Oysaki bu kanunların bu evrende bile geçersiz 
olduğu durumlar o kadar çoktur ki; bunlara 
METAFİZİK diye isim bile verilmiştir.

İşte insanın sonradan kazandığı bu şart-
lı düşünme kısıtlamasının etkisiyle, zaman ve 
mekândan bağımsız bir yaratıcının varlığını al-
gılayıp anlama konusunda eksik kalması sonucu, 
çok donanımlı ve kendini bu şartlı düşünmeden 

soyutlayabilmiş kişilerle aralarında her daim tar-
tışmalar devam edegelmiştir.

Bu tartışmaların bir tarafında bu işin bir bilgi, 
bilinç ve güç tarafından yapılıp idare edildiğine 
inananlar, diğer tarafında ise tüm bunların tesa-
düf eseri var olup kendi kendine geliştiğine ina-
nanlar saf tutmuş, dünyada doğan ilk insanlar-
dan dünyada ölecek son insanlara kadar sürecek 
bir mücadelenin iki tarafını oluşturmuşlardır.

İ N A N M A K


