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TEŞEKKÜR

Genç yaşımdan ötürü kısıtlı bir bilgi birikimim olmasına kar-
şın, özellikle ailem olmak üzere herkes, beni bu kitabı yazmaya 
teşvik etti. Ben de gerek yerel, gerekse küresel konularda bilgi-
lerimi, fikir ve düşüncelerimi dile getirdiğim bir kitap yazdım. Bu 
konuda bana destek olan öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve ai-
leme birer birer teşekkür etmeye kalksam zaten kendi başına bir 
kitap olur ancak, tabii ki beni yetiştiren, belirli bir bilgi birikimi 
sağlayan ve maddi manevi destek olan ailemi kısaca yazmaz-
sam onlara çok büyük haksızlık etmiş olurum.

Başta beni gözünden sakınan canım annem Seda Törer’e; 
her türlü fikrime muhalefet olan ancak, bu karşıtlığının beni 
geliştirdiğini düşündüğüm canım kardeşim Arda Ceylan’a; 
“ANNE” diye hitap ettiğim, benim için değerini bu hitaptan bile 
kolaylıkla anlayabileceğiniz, beni sürekli destekleyen annean-
nem Asuman Erdoğan’a; hedeflerimi büyük tutmamı sağlayan 
dayım Burak Törer’e; ufkumun açılmasında her zaman eme-
ği geçen ve bana eğitimin önemini vurgulayan teyzem Oya 
Erdoğan’a ve büyükannem Sakine Erdoğan’a; son olarak eğ-
lenceli, bilgili, sakin ve meraklı kişiliği ile örnek aldığım ve kita-
bı yazma sürecimde hep arkamda olan ve gerektiğinde abim, 
gerektiğinde arkadaşım olan Yağmur Çavuşoğlu’na teşekkürü 
bir borç bilirim.





ix

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR ...................................................................................................................vii

ÖNSÖZ ......................................................................................................................xiii

DERSİMİZ MATEMATİK .......................................................................................1

EVRİMCİ BİR MÜSLÜMAN OLMAK ............................................................ 4

ATATÜRK’ÜN İZİNDE MİYİZ? ......................................................................... 7

TÜRKİYE’DE LGBT’YE BAKIŞ AÇISI ............................................................. 9

MİTOLOJİDE GÜNEŞ SİSTEMİ ..................................................................... 11

AKRAN ZORBALIĞI .......................................................................................... 13

MASON TARİKATI ............................................................................................... 21

AKLIN MUHTEŞEM SERÜVENİ ................................................................... 23

İLGİNÇ MİTOLOJİK HİKÂYELER ................................................................. 26

MONA LİSA’NIN GÜLÜŞÜ NİÇİN BU KADAR ÖZEL? .............. 33

DÜNYANIN 7 HARİKASI ................................................................................ 36



x

KÂĞITTAN DOSTLAR ..................................................................................... 40

NASIL ÖĞRENMELİYİZ? .................................................................................. 41

DÜNYA’NIN YAŞI VE DÖNEMLER ........................................................... 49

TÜRKİYE’DE FAY HATLARI ............................................................................ 51

TÜRKİYE’DE PETROL RAFİNERİLERİ ...................................................... 52

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER ..................................................... 53

TÜRK TARİHİNDE HUKUK ............................................................................ 59

GEZEGENLERİ ŞEKİLLENDİREN GÜÇLER .......................................... 66

KARA DELİKLER .................................................................................................... 67

DNA VE GENETİK BİLİMİ ................................................................................ 69

DÜNYA DIŞI AKILLI YAŞAM ARAYIŞI ...................................................... 71

BİLİMSEL BİLGİ YOKSUNLUĞU                                                  
VE DOĞURDUĞU DEHŞET ........................................................................ 78

KUZEY IŞIKLARI..................................................................................................... 81

ALGI YANILSAMALARI ..................................................................................... 84

VAMPİR VAKASI ..................................................................................................... 86

RINGELMANN ETKİSİ ....................................................................................... 88

SENTOR (CENTAUR) ....................................................................................... 92



xi

TIP VE SAĞLIK SEMBOLÜ OLARAK  YILAN....................................... 96

TÜRK MİTOLOJİSİNDE BÖRÜ ..................................................................101

YUNAN MİTOLOJİSİNİN VAZGEÇİLMEZİ: PEGASUS ...............106

UYKU TANRISI HYPNOS ..............................................................................109

HÜCRE BİLEŞENLERİ .......................................................................................110

NEDEN AĞLARIZ ..............................................................................................112

SİNESTEZİ ...............................................................................................................114

TANRI PARÇACIĞI (HIGGS BOZONU) .............................................117

BİTİRMEDEN ÖNCE ........................................................................................121

BİLELİM ......................................................................................................................122

KAYNAKÇA ...........................................................................................................123





xiii

ÖNSÖZ

İnsanlar varoluşlarından itibaren öğrenmeye eğilimli canlılar 
olmuşlardır. Etrafındakileri keşfetme güdüsü, yaşamlarını devam 
ettirme gereksinimi dışında da insanoğluna büyük bir haz ver-
miştir. Bilmek, çoğu toplumda bir sınıf belirtisi, bir güçtür. Aslında 
kökenimize indiğimiz zaman birçok Türk-İslam âlimi görmekteyiz: 
Biruni, İbn-i Sina, Ali Kuşçu, Hezarfen Çelebi, Evliya Çelebi ve daha 
nicesi gibi. Ancak, günümüze baktığımız zaman Türkiye içerisinde 
tam anlamıyla bilim adamı denilecek insanlar iki elin parmağını 
geçmez. Peki, bizi buraya ne itti? Daha önceleri, dünyaya yön 
veren bilim insanlarımız varken şimdi niye yok? Bana kalırsa 
tembel bir toplumuz, çalışmayı zoraki bir eylem olarak hayal 
ediyoruz. Belki yetiştiriliş tarzımızdan , belki de sevmediğimizden, 
çalışkanlık konusunda çok nadir başarılı insan çıkıyor.

Bu bahsettiklerimi bir kenara bırakıp yazmak istedim. İz bırak-
mak ve insanlara bir şeyler vermek. Öğrenmek, sorgulamak güzel 
demek istedim. İnsanlara genel kültür aşılamak ve elit bir düzeye 
getirmek, bütün ilim irfan sahiplerinin amacıdır. Ben onları örnek 
alan, almaya gayret eden biri olarak onların bu gayelerine destek 
olmak istedim. Zaten kitap içerisinde onların makalelerini sıkça 
kullandım veyahut yorumlayarak basitleştirdim. Bu kitap sade-
ce benim değil, tüm gerçek bilim insanlarının bir ürünüdür. Ben 
yalnızca kendi yorumumla aracılık yapıyorum.



xiv

Gereksiz söylemleri, safsataları ve hurafeleri reddedip, öğ-
renmeye çalışmalı ve gelişmeliyiz. Çünkü hayatta daha iyi şeyler 
yapabiliriz. İyinin iyisini yapabiliriz. Evren çok büyük ve biz hâlâ 
keşfediyoruz. Yarın ne olacağını kestiremediğimiz bir yaşam 
döngüsü içerisindeyken monotonlaşmış hayatı duraklatıp bir 
şeyler öğrenmeye gayret etmeliyiz. Bu esas göz önüne alındı-
ğında herkes öğrenmeye bir adım daha koşmalı. Evrenimizde 
harikulade sistemler, kurallar var; bunları anlamalı ve bilgili ol-
malıyız. Sınav veya herhangi bir şey için değil, sırf gelişmek için 
kafamızı doldurmalıyız. Zaten bunu yaptığımız zaman monoton 
yaşantımızda da en iyi yere ulaşmış olacağız.
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DERSİMİZ MATEMATİK

“Oldu mu şimdi bu yaptığın? Başlar başlamaz matematik ne 
ya!” diye söyleniyor olabilirsiniz. Sizleri anladığımı söylemek iste-
rim. Evet, matematik kimine göre zor bir konu, kimine göre basit 
veyahut sıkıcı, kimine göre ise keyifli; ama hepimiz matematiği 
görmek zorundayız. Matematik bir pozitif bilim değildir. İnsan ak-
lının bir ürünüdür. Sizin o bildiğiniz karekökler, yok efendim pi sa-
yısı falan tamamen zihin ürünü. “Sallamışlar yani!” Kesinlikle hayır. 
Dünyayı açıklamak için bize bir kodlama gerekiyordu. Matematik 
buna biçilmiş kaftandı ve doğdu. “Sayılardan ve sembollerden 
ibaret, günlük yaşantımızda hiç kullanmadığımız bir şeyi neden 
bu kadar önemsiyoruz?” diye bir soru sormuş olabilirsiniz. Benim 
de cevaplamak istediğim şey buydu fakat öncelikle bu soruyu iki-
ye bölmek istiyorum.

Matematik sadece rakam ve sembollerden mi ibarettir? Ceva-
bınız evet ise çok yüzeysel düşünüyorsunuz demektir. Matematik 
zihinde oluşur, yani tamamen muhakeme yeteneği ile alakalıdır. 
Rakamlar, matematik meydana geldikten 100-200 sene sonra or-
taya çıkmıştır. Yani matematik, doğru düşünmektir. Siz bir yerden 
bir yere gitme işlemini daha uygun bir şekilde yapmak isterse-
niz, tam o an kafanızın içindeki matematiktir. Yani matematikte 
rakamlara gerek yoktur ancak, gelişen dünyamızla birlikte isim-
lendirmemiz gereken o kadar farklı durum meydana gelmiştir ki, 
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hepsine birer sembolik isim vermişizdir. Bilim tarihi profesörleri 
geometrinin tarım esnasında bulunduğunu söylüyorlar. Nasıl mı? 

Mısır’da Nil Nehri bulunur. Nil Nehri yükselip alçalır ve kimi 
zaman çiftçilerin topraklarının bir kısmını yutar. Mısırlı çiftçiler ne 
kadar toprak kaybettiklerini görmek ve yan taraflarında çalışan 
çiftçilerle tam bir toprak paylaşımı yapabilmek için topraklarını 
ölçerler ve geometri doğmuş olur. Ayrıca daha ilginç bir bilgi; ilk 
yüksekokul olan Akademia’nın [ki bu Eflatun (Platon) tarafından 
MÖ dördüncü yüzyılda ders vermek için kullanılmış çok eskilere 
dayanan bir okul] duvarında “Geometri bilmeyen içeri giremez.” 
yazmaktaydı. O dönemin insanları açısından önemini bir kez daha 
vurgulamakta fayda var. Geometrinin bulunuşu, çiftçilerin eşit pay 
almalarına yardımcı oldu ancak, bu geometri düşüncesi tabii ki 
zihinde başlıyor. Yani matematiğin en az yüzde altmışlık bir kısmı 
muhakeme, geri kalanı ise rakamlar ve sembollerdir.

Sorumuzun birinci bölümünü kısa bir şekilde yanıtladığımıza 
göre diğer bölüme geçebiliriz. Matematik, günlük yaşantımızda 
ne işimize yarayacak? Bunu okula giden her öğrenci duymuş veya 
söylemiş olabilir. Yapamadıkları için mi, yoksa söylemiş olmak için 
mi söylediklerini bilmiyorum fakat çok saçma bir düşünce oldu-
ğunu kuşkusuz bir şekilde söyleyebilirim. Matematik muhakeme 
demiştik, akıl demiştik; hesap kitap dedik, mantık dedik. Şimdi 
diyeceksiniz ki “Ben güzel sanatlarda okumak istiyorum (veya 
okudum), bana ne matematikten! Ben sanatımı yaparım.”. Peki, 
müzikte kullandığın nota ölçülerinin temelini kim attı düşündün 
mü hiç? Kendisi namıdiğer Pisagor, ki müzikte ölçünün önemini 
vurgulamama gerek yok sanırım. “Tamam, o zaman resimde ne 
yapacağız? Doğayı çizerken matematiğe mi bakacağım ben?” 
diye düşünüyor da olabilirsiniz. Gerçek hayattan nesneler çizmek 
istediğinizde öncelikle çizimi oluşturan matematiksel formülü 
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bulmak gerekli. Genellikle sinüs ve kosinüs fonksiyonlarıyla oluş-
turulmuş ifadeler bu arayışa cevap verir. 

Heykelcilik gibi simetri isteyen bölümleri söylemiyorum bile. 
Günlük hayatımızda matematikle ilgili başka bir örnek daha ver-
memiz gerekirse buna hukuk alanını ekleyebilirim (Kullandığımız 
tüm teknolojik araçları bir kenara bırakalım, çünkü onları tartış-
mak bile ayıp olur.). Neden mi hukuku seçtim? Çünkü aranızda 
sözel ağırlıklı okuyanlar veya okumuşlar olacaktır. “Tamamen ko-
nuşma gerektiren bir meslek okuyacağım, ne matematiği bu?” 
diye soracaklardır. Muhakemeden bahsetmiştik. Neydi muha-
keme? Akıl yürütmeydi, stratejiydi. Hukuk alanında yapılan her 
türlü soruşturma, savunma, delil toplama, iz sürme, artık her ne 
ise hepsi muhakemenin içine girmektedir. Peki, matematik ney-
di? Muhakemeydi. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Ve 
bu konuyu kapatmadan önce John Forbes Nash’in matematik ve 
adalet ile ilgili bir sözünü paylaşmak ve yorum yapmak istiyorum: 
“İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.” Ne söz ama! 
Son verilere göre üniversite sınavında öğrencilerin matematikteki 
net oranı 5 (beş)’tir. Özellikle hem rakam hem de yazı ile belirttim. 
Hani insanlar konuşuyor ya “Türkiye’de adalet yok. Neden yok?” 
diye. Ülkede ne pozitif bilimlere ne matematiğe eğilim var, adalet 
nasıl olsun ki?
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EVRİMCİ BİR MÜSLÜMAN OLMAK

    Evet, aslına bakarsanız bu dertten şu an ben de muzdaribim, 
çünkü çevremdeki çoğu arkadaşım benim bir ikilemde kaldığı-
mı, Müslümanlıktan uzak olduğumu düşünüyor. Bana kalırsa çok 
sığ düşünüyorlar. Evrimi onaylayan çok sayıda İslam âlimi vardır. 
Örnek vermek gerekirse; El-Cahiz bugünün tanımlamasıyla ant-
ropolog ve zoolog. El-Cahiz “Kitabü’l–hayvan” adlı kitabında bi-
yolojik evrimi açıkça savunmuştur. Ona göre evrimi gerçekleşti-
ren Allah’tır. El-Cahiz bu dönüşümcülük olayını şöyle ifade eder: 
“Domuzlan böceklerinin erkekleri arasında yardımlaşma ve o iki-
sine benzeyen üremeyi yapan farklı iki tür vardır.”. Tabii bu arada 
El-Safa’yı da unutmamak gerek. İnsanın, zincirin en üstünde ve 
öncesinde de daha az gelişmiş bir canlı olduğunu vurgulamıştır. 
Farabi’yi söylemiyorum bile.

   Peki, niye bu kayırmacılık? Neden evrime inanan bir Müslü-
man olamıyorum? Size bunun cevabını şöyle vereyim: Bilim ile 
din sürekli çıkmaza girer. Nedeni, dinin dogmatik olmasıdır. İna-
nan kimse Nuh’un gemisini veya Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i yarması-
nı inkâr edemez. Bilim ise din ile çelişen tüm düşünceleri delillere 
ve testlere dayanarak açıklamaya çalıştığı için, genelde ilahiyata 
düşkün olanlar bilimle çok ama çok çelişir. Ne kadar saçma bir 
tartışma aslında değil mi? Allah’ın, Peygamber efendimize gön-
derdiği ilk emir “Oku!” olmasına karşın araştırma ve sorgulamaya 
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karşı ilahiyatçıların bu bakış açısı; aynı zamanda bu kadar hoşgö-
rülü ve iyilik saçan ileri görüşlü bir dini bu kadar yanlış anlayan 
bilim topluluğu. Gerçekten komik ötesi bir tartışma bana kalırsa. 
Ama bu tartışma hiçbir zaman bitmeyecek. En azından bilimin 
ya da ilahiyatçıların anlattığının, herhangi bir kıyamet olmadığı 
sürece biteceğini düşünmüyorum. Evrimci bir Müslümanım de-
miştim ve bundan dolayı kendimi inançsız hissetmiyorum. Aksi-
ne dinimin gereğini yapıp ilk emri dinlediğimi ve sorguladığımı 
düşünüyorum. İlk önce Evrim Teorisi’nden bahsetmek istiyorum. 
Bunu uzmanıymış gibi anlatamam ancak Prof. Dr. Celal Şengör’ün 
cümleleri ile basitleştirebilirim. 7 milyon sene önce primat dediği-
miz grupların içerisinden bir grup ayrılıyor. Diğer bölgelere kıyas-
la daha çok Doğu Afrika’da görülüyor bu grup. Doğu Afrika’nın 
3-5 milyon sene evvel yükselmeye başlamasıyla buradaki or-
manlar ortadan kalkıyorlar. Orman içerisinde ağaçtan ağaca at-
layarak yaşayan primatlar vardır. Bugün Kongo’da ya da Amazon 
Ormanları’nda yaşayan maymunlar gibi. Ama ağaç ortadan kalk-
tığı zaman, savanda yaşayan aslan, kaplan gibi avcı hayvanların 
üşüşmesiyle ayvayı yiyorlar. Madem ağaç yok ve uzun savanlar 
var, peki bu duruma nasıl adapte olacaklar? Ayağa kalkıyorlar ve 
savanların boyunu geçiyorlar. Böylece karşıdan gelebilecek teh-
ditleri görüyorlar. Ayrıca öndeki iki eli artık boşta kalıyor ve işlev-
sellikte çığır atlıyorlar. El kullanımı ile beyin gelişimi doğru orantılı 
gidiyor ve en sonunda birisi yerden bir taş alıp vahşi hayvana vur-
mayı akıl ediyor. Böylece hayatta kalma savaşında aslana üstünlük 
sağlıyor. Gelişen aklımız ve adapte olan vücudumuz ile bugünkü 
halimize geliyoruz. Tabii bu çok kısa bir sürecini kapsıyor, yoksa 
gözün evriminin başladığı tek hücreli terliksi hayvandan ve asıl 
olarak balıklardan geldiğimiz söyleniyor. Göz konusunu merak 
edenler, “İndirgenemez Komplekslik” adı altında araştırma ya-
pabilirler. Gayet mantıklı diye düşünüyorum. Bence artık evrimi 


