"MANTIK” deyince,
İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler!
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim
Dalı’nda
EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ
17.05.2021
Yazarın:
Web Sayfasının Web Adresi:
http://mtemiz.com/
Hayâtının Web Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20
TEMİZ.pdf
Diğer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi:
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Ulaşmak istediğiniz yukarıdaki adresler üzerine
tıklayabilirsiniz.
“Onlara, Allah neyi indirdiyse
ona uyun dendi mi dediler ki, „Hayır, biz
atalarımız neye uyduysa ona uyarız.‟ İyi ama atalarınızın
aklı bir şeye ermiyorsa ve doğru yolu bulmadılarsa ne olacak?”
Bakara Sûresi, âyet 170
“Onlara, „İnsanların
inandıkları gibi siz de inanın‟
denildiğinde ise, „Biz de akılsızlar gibi


Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları
tarafından basılabilir.

îman mı edelim?‟ derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar
kendileridir fakat bilmezler.”
Bakara Sûresi, âyet 13
“Geceyi, gündüzü, Güne‟şi ve Ay‟ı
sizin emrinize verdi; yıldızlar da O'nun emriyle
emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen
bir topluluk için âyetler vardır.
Nahl Sûresi, âyet 12
(Mûsa) “Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız,
O, Doğu‟nun da, Batı‟nın da ve bunlar arasında olan
her şeyin de Rab‟bidir" dedi.
Şuara Sûresi, Âyet 28
“İşte bu örnekler; biz bunları
insanlara vermekteyiz. Ancak âlimlerden
başkası bunlara akıl erdirmez.“
Ankebut Sûresi, Âyet 43

Yapışık İkizler (Siyam İkizleri)
Siyam İkizleri’ni hiç duydunuz mu? İki kardeş
bitişik doğdular, bitişik yaşadılar, bitişik öldüler…
Chang ve Eng, Siyam'da 1811 yılında
doğduklarında, göğüslerinin alt kısmından bant şeklinde
bir et parçası ile birbirlerine bağlıydılar ve karaciğerleri
birleşikti. 17 yaşına gelene kadar annelerinin yanında
basit bir yaşam sürdüler. 1829 yılında Kaptan Coffin'in
Amerika seyâhati teklifini kabul ettiler. Siyam Kralı’ndan
alınan özel izin ile Amerika’ya gittiler. Siyam’lı çifte
oğlanlar olarak lanse edilen Chang ve Eng, kaptanın
menejerliğinde gösterilere katıldılar. Bir ara İngiltere'ye
giden ikizler burada soylulara teşhir edilip Krâliyet
âilesinden pek çok üye ile tanıştırıldılar. Tüm seyâhatleri

boyunca her gittikleri yerde durumun anlaşılması, cerrâhî
olarak ayrılmaları olasılığı açısından tıbbî deneylere tâbi
tutuldular. Turneler esnâsında, onlara bakan gebelerin
benzer bebekler doğuracakları gerekçesi ile Fransa'ya
kabul edilmeyince tekrar Amerika'ya geri döndüler. 28
yaşına geldiklerinde Kuzey Karolina'da bir çiftlik aldılar
ve tarım ile uğraşmaya başladılar.1840 yılında A.B.D.
vatandaşlığına geçtiler. 1843 yılında Adelaide Yates ve
Sarah Anne isimli iki kız kardeş ile evlendiler. 31 yıl
boyunca tam 21 çocukları oldu. 1850'lerde yeniden
gösteri dünyâsına dönen ikizlerin sağlığı kötüleşmeye
başladı, 1870 yılında yeniden A.B.D.'ye döndüler. 17
Ocak 1874'de Eng gece yarısı garip bir his ile uyandı ve
kardeşi Chang'ın öldüğünü fark etti. Birkaç saat sonra
kendisi de öldü. Birkaç hafta sonra gövdeleri
Philadelphia'ya getirildi ve otopsi uygulandı. Sonuçta
Chang'ın beyin damarlarına giden bir pıhtı nedeni ile
öldüğü anlaşıldı. O zamanlar Eng'in neden Chang'ın
ölümünden hemen sonra öldüğü anlaşılamadı. Bâzı
hekimler korkudan hayâtını kaybettiğini ileri sürdüler.
Oysa bugün Eng'in kanama nedeni ile öldüğünü biliyoruz.
Eng'in kanı Chang'ın ölü bedeninde göllenerek Eng'in de
ölümüne neden olmuştu. Cahng ve Eng, toplumun yapışık
ikizlere ve fiziksel açıdan farklı olan bireylere
bakışlarının değişmesini sağladı. İkizler, değişik olan
bireylerin de normal hayatlarının, işlerinin ve sağlıklı
âilelerinin olabileceğini kanıtladılar. Chang ve Eng
terminolojiye "Siyam İkizleri" tâbirini kazandırdılar1.
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Hiç düşündünüz mü, biz bu dünyâya niçin geldik
diye? Dünyâ’ya gelişimiz için bize bir şeyler soruldu mu?
Tercih Kimindi?
Birer anne ve baba olarak çocuklarımızın dünyâya
gelmesi için bâzı ön şartlar koyabilmiş, çocuğun
boyubosu, rengi, aklı, fikri, güzelliği gibi konularda bir
tercih sâhibi olduk mu?
Ya da kilomuzun, boyumuzun, göz rengimizin,
kirpiklerimizin, kaşlarımızın, alnımızın, şekli biz istedik
diye mi böyle oldu?
Annen beyaz bir rengi, zencî siyah bir rengi mi
tercih etti? Yâni biz beyaz olmayı istediğimiz için mi beyaz
olarak dünyâya geldik; zencîler ise siyah olmayı
istedikleri için mi siyah olarak dünyâya geldiler?
Biz istedik diye mi gözlerimiz görüyor?
Ya da “Siyam İkizleri” kendileri istedi diye mi
bitişik olarak doğdular? Veyâ komşunun avcı köpeği,
çobanın çoban köpeği ya da Afrika Kıtâsı’ndaki bir fil,
Amazon nehrindeki bir timsah veyâ bir fâhişe kadının
kanındaki bir AIDS virüsü kendilerinin istekleri
doğrultusunda mı köpek, fil, timsah ya da AIDS virüsü
oldular?
Bütün bu sayılanlarda ya da sayılmayan yüzlerce,
binlerce, trilyonlarca durumlarda hiçbir varlığın ya da
hiçbir insanın bir tercih hakkı olmadığı açıktır. Bunun
böyle olduğunu bilmeyen de yok gibidir.

Ancak şu da açıktır: Hiçbir varlık abes ve gâyesiz
olarak yaratılmamıştır. Hele hele insanlar? Evet! İnsanlar
da hedefsiz ve gâyesiz yaratılmamışlardır.
Peki!
Akıldan yoksun canlıları bir tarafa bırakacak
olursak, birer akla sâhip olan insanların her biri, kendi
irâdeleri dışında dünyâya getiriliş sebebini biliyorlar mı?
Ya da bu insanlar, “Bizi dünyâya getiren gücün bizi
yaratmadaki gâyesi nedir? Bütün bu oluşlar sonunda biz
dünyâya niçin geldik?” gibi soruların cevaplarını hiç
araştırmıyorlar mı? Bu soruların cevapları, çoğu kimseler
için, sanırım, “hayır!” demek zor olmasa gerek…
İnsanların mühim bir çoğunluğu, dünyânın hızla
giden akışı içinde, bu sorularla ya da soruların cevapları
ile ilgilenmeyi bile yersiz buluyorlar, bugün…
Bu yüzden de dünyâda bu soruların cevapları ile çok
az insan ilgileniyor. İşte bunlara akıllı insan diyoruz...
Sâhi! Niçin yaratıldık?
İşte bu eser, bu yazı cevaplarını düşünmek, didik
didik araştırmak için ele alınmıştır. Nasıl? Değişmeyen,
sönmeyen her zaman çağdaş kalan gerçeklerin pratik
alandaki yaşam örnekleriyle…

Yoksa bu yazı bilim açısından iddialı bir inceleme
değil, bir yaşam pratiğidir o kadar…
Yine dönelim ana konuya…
Âlemlerdeki maddî ve mânevî varlıkları yalnız bir
olan, Yaratıcı, Allah (CC) yaratmıştır. Demek ki her şey,
sırf o Yaratıcı’nın arzûsunun, irâdesinin ve tercihinin bir
sonucudur. Bu sebeptendir ki, Yer ve gökler, yerde ve
göklerde ve bunların arasında, canlı, cansız ne varsa,
bütün bunlar Yaratıcı’nın kendi mülküdür.
“O ki, Yeryüzü’nde ne varsa hepsini sizin için
yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak
düzenledi. O, her şeyi bilir-Bakara Sûresi, Âyet 29”
Başka bir ifâdeyle mülk sâhibi, kendi mülkünde
istediği gibi tercih yapma hakkına sâhiptir. Akıl ve
mantık bunun aksini düşünemez! Öyle ki, O’nun yarattığı
hiçbir şey kendi mülkü dışında olamaz.
Çünkü zerreden küreye kadar maddî ve mânevî her
şey, galaksiler, yıldızlar, dağlar, taşlar, ağaçlar, hayvanlar,
sen, ben, kısaca her şey, O’nun mülküdür.
Öyleyse, O’nun mülkünün dışında başka bir
mülkten söz edilebilir mi? O hâlde, güç, kuvvet, mülk ve
mülkündeki trilyonlarca sanât hârikaları sâdece
Allah’ındır (CC)! Bu sebepten, O kendi mülkünde istediği
tasarrufu yapar / yapıyor / yapacak… Buna kim îtiraz
edebilir!

Yine bu sebepten, O istediği gibi kural koyar ve
uygular. O’nun bu tasarrufuna îtiraz diye bir şey olur mu?
Yer ve göklerde ne varsa O’na teslim olmuştur.
“Onlar, Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar?
Hâlbuki göklerde ve Yer’de ne varsa hepsi, ister istemez
O'na
boyun
eğmiştir
ve
O'na
döndürülüp
götürüleceklerdir-Âl-i İmran Âyet 83.”
Nefes alıp veren her canlı, her bir nefesini alışında
ve verişinde sâdece O’nun tecellîsine muhtaç oluyorsa;
bütün varlıklar O’nun varlığına, îrâdesine ve dilemesine
dayanıyorsa o zaman yaratılmışa düşen şey, istese de
istemese, O’nun istek ve irâdesine boyun eğmektir.
Mantıklı Ve Mantıksız, Ha!
Aklı başında olanlar arasında bundan farklı
düşünenler yoktur! Hey ters düşünen kişi! Bunları da mı
mantık dışı sayıyorsun?
Hani! Fânî bir kralın karşısında eğilmeyi, diz
çökmeyi, “emrin baş üstüne!” demeyi mantıksızlık
saymıyorsun ya!
Asıl mantıksızlık2 O Yüce Yaratıcı’nın isteklerini,
murâdını sorgulayıp öğrenmemek değil mi?
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Bunu bilhassâ meselâ, “Allah‟ın (CC) kulların
namazlarına ihtiyacı mı var.” gibi, laflarla başlayarak
namaz kılmanın gereksizliğini îmâ etmek isteyenler için
söylüyorum.
Elbette, “Allah‟ın (CC) kulların namazlarına
ihtiyâcı yoktur.” Ama namaza ve güzel davranışlara
insanoğlunun ihtiyâcı vardır. Elbette kaçınılamaz olarak
senin de ihtiyâcın var… Yok mu?

Çünkü bu kuralı baştan, senin lehine olsun diye, en
büyük güç ve irâde sâhibi olarak Yaratıcı olan O Allah
(CC) koymuştur, buna da mı îtiraz edeceksin, şimdi?
Etsen ne yazar ki?

Hâlâ sen O‟nun bunları istemesini de mi
mantıksızlık sayıyorsun? O’nun bu güç, irâde ve dilemesi
karşısında sen ve senin mantığın ne oluyor ki? Önce senin
bunları düşünmen haddini, hudûnu şöyle bir incelemen
gerek miyor mu, şu anda da?
Çünkü kuralları koyan O’dur. Bunlara uyacak olan
da, kaçınılamaz olarak, sensin sen!
O Yaratıcı söylüyor bunları…
“Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş
olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedirSûresi, Âyet 7”
O Yaratan, sen yaratılansın! O güç, kuvvet ve irâde
sâhibidir; sen âciszin, sen güçsüzsün…
Sen teneffüs ettiğin her bir nefesi bile, farkında
olmadan, gaflet içinde, O‟nu zikrederek, O‟nun
dilemesiyle alıyorsun… Yalan mı?
Gaflet içindeysen, bunları bilmeden, bu nîmetleri
obur, obur harcıyorsan, sen tam bir nankörsün demek,
öyle değil mi? Mantık, mantık diyorsan, bunlar da birer
mantıktır, işte… Îtiraz mı edeceksin, şimdi bunlara?
Allah (CC) özgürlüğünü eline vermiş, elbette îtiraz
hakkın var da, ama ya sonrası… Sonrası da mantığa
dâhildir unutma!

