


YAZAR HAKKINDA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan
Adnan Oktar, 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. Nitekim yazarın, bugüne
kadar 73 ayrı dile çevrilen 300’ü aşkın eseri, dünya çapında geniş bir okuyucu kitlesi ta-
rafından takip edilmektedir.
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.

Sizi ve kainatı en ince ayrıntısına kadar kusursuzca
yaratan Allah'ı ne kadar tanıyorsunuz?

Birçok insan farklı kültürlerin
ve kaynağı belirsiz bilgilerin etkisiyle

Allah hakkında yanlış düşüncelere sahiptir.
Oysa Allah, 1400 yıl önce indirdiği Kuran ile insanlara 

Kendini tanıtmış, Kendine ait isimleri bildirmiştir.

İşte şu an elinizde tuttuğunuz kitabın amacı
size "şah damarınızdan daha yakın olan" Allah'ı,

O'nun Kuran'da bildirdiği şekilde tanıtmak,
böylelikle Yüce Allah'a daha yakın

olmanızı sağlamaktır. 
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OKUYUCUYA
• 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 Al lah'ın ayet le ri ni öğ -
ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. 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. 
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Ha run 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 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 -
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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 -
ve hi (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 du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge -
nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek tik le ri ezi -
yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma nın yo lu ise, din -
siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma sı ve Ku ran ah la kı nın,
in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır. Dün ya nın gün den
gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa or ta mı dik ka -
te alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li
bir bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal de
çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan
Ha run Yah ya Kül li ya tı, Allah'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.
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Bir in san su da bir balığın gör dü ğü gi bi gö re mez, çün kü
in san gö zü su altında net gör me yi sağ la ya cak özel lik le re
sa hip de ğil dir. Ör ne ğin balıklar da ki gi bi bir lens sis te mi
yok tur ya da in san gö zü bir balığınki gi bi kü re sel ve sert
de ğil dir, bu yüz den su da balıklar ka dar net bir gö rüş
sağ la ya maz. Al lah her canlıyı bu lun du ğu or tam la en
uyum lu şe kil de ya ratmıştır.
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Di şi Pha la ro pe ku şu yu mur ta la rı nı bı rak tık tan son ra yu va dan
ay rı lır ve bun dan son ra ki ku luç ka gö re vi ni er kek kuş dev ra lır.
Er kek kuş, yu mur ta la rın üs tü ne otu rur ve yu va nın üs tü ne gö -
ğüs tüy le ri ni dö ker. Böy le ce hay va nın al tın da ki çıp lak de ri de
kan do la şı mı hız la nır. Bu ka nın sı cak lı ğı sa ye sin de, üç haf ta -
dan faz la sü re ku luç ka için ge re ken ısı sağ lan mış olur.  
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YYere (gelince,) onu döşeyip-yaydık, onda 
sarsılmaz-dağlar bıraktık ve onda herşeyden

ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik.
(Hicr Suresi, 19)

www.imangercekleri.com
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Bazı kuşlar inceden inceye özenle renklendirilmiş tüy-
lere sahiptir. Örneğin, tavuskuşu muhteşem yanardö-
ner renkleriyle kusursuz bir yaratılış delilidir. Tavus-
kuşunun kuyruğu göz pozisyonu değiştirildiğinde
farklı renklere sahip gibi görünür. Bu yanardöner renk-
lerin temel nedeni, bu canlıların tüylerinde yaratıldık-
ları ilk günden beri bulunan fotonik kristallerdir.
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Yüce Allah’ın Sani (Sanatçı) isminin tecellisi olan do-
ğadaki kelebek, güve, bazı böcek türlerinde ve tavus
kuşlarının kuyruğunda; papağan, sinek kuşu, ördek
gibi bazı kuşların tüylerinde görülebilen bu muhte-
şem görüntünün temelinde de fotonik kristal yapılar
bulunur.

www.yaratilisdelilleri.com
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Bir kuş tü yün de sa pın her iki ta ra fın da ki da mar lar da
400 ka dar kü çük çen gel bu lu nur. Bu çen gel le rin her bi -
rin de 2'şer ta ne ol mak üze re top lam 800 ka dar kü çük
kan ca var dır. Ön de ki kan ca lar da 20'şer ta ne da ha kan -
ca cık var dır. Bu kan ca cık lar ku maş par ça la rı nın te yel -
len me si gi bi iki tü yü bir bi ri ne tut tu rur lar. Tek bir tüy -
de ya ra tıl mış olan yak la şık ola rak 300 mil yon ta ne kü -
çük kan ca Al lah'ın sa na tı nın de lil le rin den dir.
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Dün ya nın ne re si ne gi der se niz gi din her can lı nın tam ih ti -
yaç duy du ğu ve hep si bir bi rin den fark lı özel lik le re sa hip
ola rak ya ra tıl dı ğı nı gö rür sü nüz. Ör ne ğin pan da yav ru la rı
ilk doğ duk la rın da son de re ce kü çük ve sa vun ma sız dır.
An ne pan da yav ru su na kar şı çok şef kat li dir ve 1,5 se ne den
da ha uzun bir sü re yav ru su na ba ka cak tır. Bütün bunları il -
ham eden Al lah'tır. Al lah'tan baş ka hiç bir güç yok tur. 
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TTa ne yi ve çe kir de ği ya ran şüp he siz Al lah'tır. 
O, di ri yi ölü den çı ka rır, ölü yü de di ri den 

çı ka rır. İş te Al lah bu dur. 
Öy ley se na sıl olu yor da çev ri li yor su nuz?

(Enam Su re si, 95)
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Hin dis tan ce vi zi nin to hum la rı suy la ta şı nır ve to -
hum ta şı ma nın gü ven li ol ma sı için sert bir ka bu ğun
içi ne yer leş ti ril miş tir. Bu sert ka bu ğun için de uzun
bir yol cu luk için ge re ken her şey ha zır dır. Hin dis tan
ce vi zi to hum la rı nın en dik kat çe ki ci özel lik le rin den
bi ri ise su da yü ze bil me le ri ni ve bat ma ma la rı nı sağ -
la yan ha va boş luk la rı na sa hip ol ma la rı dır. 
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Re sim de gö rü len ba lon ba lı ğı fo si li, can lı la rın ev rim
ge çir me di ği nin bir baş ka de li li dir. 95 mil yon yıl lık
bu fo si lin is ke le ti ne re dey se bü tün ola rak ko run muş -
tur ve is ke let ya pı sı nın gü nü müz de ya şa yan ba lon
ba lık la rı nın kin den hiç bir far kı yok tur. 

Ba lon ba lı ğı
Dö nem: Mezozoik

zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl 

Böl ge: Lübnan

(Altta) Günümüzde ya-
şayan ba lon ba lı ğı gö-

rülmektedir.

www.evrimbelgeseli.com



Re sim de gö rü len 95 mil yon yıl lık sar dal ya ba lı ğı fo si -
li, ev rim sa vu nu cu la rı nın ha ya li id di ala rı na çok açık
bir ce vap ver mek te dir. Bu fo si lin, gü nü müzdeki ör -
nek le riy le ara sın da hiç bir gö rü nüm far kı ol ma ma sı, is -
ke let ve yüz geç ya pı sı nın ta ma men ay nı ol ma sı, ev rim -
ci le rin ba lık la rın ev ri mi ma sa lı nı çü rüt mek te dir. 
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Sar dal ya balığı fo-
sili

Dö nem: Me zo zo ik
za man, Kre ta se
Dö ne mi
Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nanSardalya balığı 
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Fo sil ka yıt la rın da çok sa yı da zar ga na tü rü ne rast la -
mak müm kün dür. Kayıtlarda yer alan bu zar ga na
tür le ri gü nü müz de de can lı ola rak gö rül mek te dir ve
bu du rum can lı la rın ev rim sü re cin den geç medik -
lerini delil lendirir.

Zar ga na fosili (üstte ve
yanda detay)

Dö nem: Mezozoik 
zaman, Kretase Dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Böl ge: Lübnan

www.evrimsahtekarliklari.com

Günümüzde yaşayan zargana balığı 
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İncir, 800'den fazla türü olan çalılık veya ağaç şeklinde
bulunan Ficus cinsi bitkilerin meyvesidir. Resimde
görülen 70 milyon yıllık incir fosili, evrimcilerin
sadece hayvanların kökenini açıklamakta değil bitki-
lerin kökenini açıklamakta da aciz olduklarının
göstergelerindendir. 

www.bitkilerevrimicurutuyor.com

(Üstte) Albulidae (kılçıklı balık) fosili

Dö nem: Mezozoik zaman, 
Kretase Dönemi
Yaş: 95 milyon yıl 
Böl ge: Lübnan

Günümüzde yaşayan kılçıklı balık



Re sim de gö rü len 95 mil yon ya şın da ki bu de niz kes ta -
ne si ev rim te ori si ni ge çer siz kıl mak için tek ba şı na ye -
ter li dir. Çün kü, baş ta fo sil ka yıt la rı ol mak üze re, ev ri -
min al ey hi ne olan tüm bi lim sel bul gu lar göz ler önün -
de dir. 95 mil yon yıl dır ay nı kalan deniz kes taneleri kar -
şısın da ev rim ci spekülas yon ların hiç bir değeri yok tur.
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De niz kes ta ne si fosili
(altta) ve günümüzde ya-
şayan hali (yanda)

Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se dö ne mi
Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan

www.evrimicokertensiteler.com



Mil yon lar ca yıl ön ce ya şa mış olan kedi ba lık la rı, bugün
yaşamakta olan kedi balıklarının sahip olduğu tüm özel-
liklere eksiksiz sahiptir. Ni te kim re sim de gö rü len 95
mil yon yıl lık kedi ba lı ğının gü nü müz kedi ba lık la rın -
dan fark sız  olması da bu gerçeği teyit etmektedir. Al lah,
bü tün can lı la rı ol du ğu gi bi, kedi ba lık la rı nı da tam ve
noksansız ya rat mış tır. 
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Kedi ba lı ğı fosili

Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se dö ne mi
Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan

Günümüzde yaşayan
kedi balığı



50 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan sar ma şık eğ rel ti ot -
la rı nın gü nü müz de ki ör nek le rin den far kı ol ma dı ğı -
nı gös te ren aşağıdaki bu fo sil, ev rim ci le rin id di ala -
rı nı ge çer siz kıl mak ta dır. 
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Sarmaşık eğrelti otu fosili (üstte)
ve günümüzdeki hali (yanda)

Dö nem: Se no zo ik za man, Eo sen
dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Gre en Ri ver Olu şu mu,
Wyo ming, ABD

www.yaratilisatlasi.net



Po le mo ni acea e fa mil ya sı na da hil olan bu bit ki ler, mil -
yon lar ca yıl dır de ğiş me yen ya pı la rıy la ev rim te ori si ne
mey dan oku yan can lı lar dan bi ri dir. Sa yı sız fo sil ör ne ği
ev ri min hiç bir za man ya şan ma dı ğı nı gös te rir ken, Dar -
wi nist le rin te ori le rin de ıs rar cı ol ma la rı, bul gu la rın ta -
şı dı ğı an la mı dü şün me me le rin den kay nak lan mak ta dır. 
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www.karincamucizesi.com

Allophyllum yaprağı
Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö ne mi
Yaş: 54 - 37 mil yon yıl
Böl ge: Gre en Ri ver Olu şu mu,
Co lo ra do, ABD

Allophyllum Yaprağı

Allophyllum yaprağı fosili 



Dar win'in id di ala rı na gö re, geç miş te dün ya üze rin de
ha ya li tek bir or tak ata dan di ğer can lı tür le ri ni ka de me -
li ola rak tü re ten bir ev rim sü re ci ya şan mış  olmalıdır.
An cak fo sil ka yıt la rı, is tis na sız, bu nun tam ter si ni söy -
le mek te dir. İğ ne yap rak lı bit ki ler den olan ya lan cı ser vi
ağa cı nın 50 mil yon yıl dır de ğiş me di ği ni gös te ren re -
sim de ki fo sil de, Darwin’in bu id di ala rı nın doğ ru ol -
ma dı ğı nı açık ve net olarak söy le mek te dir. 
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Yalancı servi yaprağı
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, Ka na da

Üstte 50 milyon
yıllık yalancı servi
yaprağı fosili



Yak la şık 150 yıl dır ya pı lan fo sil araş tır ma la rı, çi çek li bit -
ki le rin söz de or tak ata sı ola rak ni te len di ri le bi le cek tek
bir fo sil da hi or ta ya ko ya ma mış tır. Bu da bit ki le rin, uzun
za man di lim le ri için de, kü çük de ği şim le re uğ ra ya rak bir -
bir le rin den tü re dik le ri id di asın da olan Dar wi nist le ri ya -
lan la mak ta dır. 50 mil yon yıl lık süt le ğen yap ra ğı nın da
gös ter di ği gi bi, ara dan ge çen on mil yon lar ca yı la rağ men
bit ki ler hiç de ğiş me miş, ya ni ev rim ge çir me miş tir. 
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Yanda 50
milyon yıllık
sütleğen yap-
rağı fosili

Süt le ğen yap ra ğı
Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Utah, ABD



Re sim de gö rü len fo sil, 60 mil yon yıl lık bir fi le ait bir
diş ör ne ği dir. Bun dan 60 mil yon yıl ön ce ya şa mış fil -
le rin, gü nü müz de ya şa mak ta olan ör nek le riy le ay nı
ya pı sal özel lik le re sa hip ol du ğu nu or ta ya ko yan bu
fo sil, ev ri mi ya lan la yan bul gu lar dan bi ri dir. 
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www.evrimmasali.com

Fil  di şi fosili (üstte)
Dö nem: Se no zo ik za man,
Pa le osen dö ne mi
Yaş: 60 mil yon yıl
Böl ge: Çin



Dar wi nist ler, sü rün gen le rin am fi bi yen ler den tü re di ği ni
id di a eder ler. An cak am fi bi yen le rin or tak bir ata ya sa -
hip ol du ğu id di ası nı de lil len di re me dik le ri gi bi, sü rün -
gen le rin am fi bi yen ler den tü re dik le ri id di ası nı da de lil -
len di re mez ler. Re sim de ki 90 mil yon yıl lık tim sah fo si li
de, tim sah la rın her han gi bir ha ya li ata dan tü re me dik le -
ri nin, hep tim sah ola rak var ol duk la rı nın, on mil yon lar -
ca yıl bo yun ca hiç de ğiş me dik le ri nin is pa tı dır. 
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Tim sah
Dö nem: Me zo zo ik 
za man, Kre ta se dö ne mi
Yaş: 90 mil yon yıl
Böl ge: Çin





SİZİ YA RA TA N AL LAH'I NE KA DAR 
TA NI YOR SU NUZ?

Si zi kim ya rat tı? Si ze bu be de ni, göz le ri ni zin ren gi ni, saç la rı nı zın
ren gi ni kim ver di? Bo yu nu zun uzun lu ğu nu, bur nu nu zun şek li ni kim
be lir le di? Si zin le bir lik te di ğer in san la rı, gök le ri, ye ri ve bu iki si ara -
sın da ya şa yan tüm can lı la rı kim ya rat tı? Uza yın de rin lik le rin de ki ge -
ze gen le rin, Gü ne ş'in ve yıl dız la rın dü ze ni ni kim be lir le di? 

Siz bü tün bu so ru la ra tek bir ce vap la kar şı lık ve rir si niz: "Al lah".
Si zin gi bi di ğer in san la ra da bu so ru lar so rul du ğun da, on lar da "Al lah"
di ye ce vap ve rir ler. Ni te kim Al lah Ku ran'da in san la rın ken di ağız la -
rıy la bu ger çe ği ik rar ede cek le ri ni şöy le bil dir miş tir: 

An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı, Gü ne ş'i
ve Ay'ı kim em re ama de kıl dı?" di ye so ra cak olur san,
şüp he siz: "Al lah" di ye cek ler. Şu hal de na sıl olu yor da
çev ri li yor lar? (An ke but Su re si, 61)

Pe ki si zi ve ka ina tı en in ce ay rın tı sı na ka dar plan la yan Ya ra tı cı mı -
zı ne ka dar ta nı yor su nuz? Si zi her an gör dü ğü nü, işit ti ği ni, yap tı ğı nız
her şey den her an ha ber dar ol du ğu nu bi li yor mu su nuz? Si ze gö re
Al lah ne re de? Si zi ya rat tık tan son ra ken di ha li ni ze mi bı ra kı yor? Yok -
sa na sıl ya şa ma nız ge rek ti ği ni mi bil di ri yor? Al lah'ı gö re bi lir mi si niz?
Onun la ko nu şa bi len bir in san var mı? İn san lar dan baş ka han gi var lık -
la rı ya rat tı? O, ölüm den son ra na sıl bir ha yat va at edi yor?

Kuş ku suz bun lar gi bi da ha pek çok so ru so ru la bi lir ve siz de ken -
di ni ze gö re bu so ru la rın hep si ni ce vap lar sı nız. Bu ce vap lar ya ai le niz -
den, ya ak ra ba la rı nız dan ya çev re niz den ya da oku du ğu nuz ki tap lar -
dan öğ ren dik le ri niz ola cak tır. Ya da yıl lar ön ce din der sin de oku duk -
la rı nız dan ak lı nız da ka lan lar... Pe ki ver di ği niz ce vap la rın ger çek ten
doğ ru olup ol ma dı ğı nı hiç dü şün müş müy dü nüz?

Kuş ku suz her kes Al lah hak kın da çok de ği şik fi kir ler öne sü re bi lir.
Bir fel se fe ci Al lah'ı an la tır ken ön ce lik le al dı ğı eği ti mi ön pla na çı ka rır,
et ki len di ği fi lo zof la rın fi kir le ri ni kul la na rak bir ta nım la ma ya par. Al lah
hak kın da hiç bir bil gi si ol ma yan bir ev ka dı nı kom şu sun dan duy du ğu
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bil gi le re ina nır. Al lah'la il gi li ki tap ya zan bir ya zar ise bel ki de hiç din
eği ti mi al ma mış tır, hat ta Al lah'ın in dir di ği ayet le rin tek bir ta ne sin den
bi le ha ber siz dir. Fa kat bu ya za rın ki ta bı nı oku yan her kes, san ki onun
fi kir le ri tar tış ma sız doğ ruy muş gi bi ka bul le nir, tüm ya zı lan la rı uy gu lar
ve çev re sin de ki her ke se ken din den çok emin ola rak oku duk la rı nı an -
la tır. Ve ço ğu in san, o gü ne ka dar çev re sin den duy duk la rı nın ve öğ -
ren dik le ri nin yan lış ve ya ek sik ola bi le ce ği ne ih ti mal ver mez.

Fa kat unu tul ma ma lı dır ki, in san ya nı la bi len, ca hil lik ede bi len bir
var lık tır. Şu hal de bi ze, Al lah'ı en doğ ru ta nı ta cak kay nak, O'nun biz -
le re in dir di ği hak ki ta p Ku ran ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadis-
leridir. Bir hadisinde Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

Muhakkak ki, en güzel söz Allah'n kitabdr. En güzel yol da
Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in yoludur. İşlerin en
kötüsü de dine aykr olarak sonradan çkarlandr. (3. Buhârî,
I'tisam 2, Edeb, 70)

Al lah Ku ran'da in san la rın öğ ren me si ge re ken şey le ri açık la mış tır.
Yu ka rı da ki so ru la rın Ku ran'da ki ce vap la rı na ba ka cak olur sak, ön ce -
lik le Al lah'ın yal nız gök ler de de ğil her yer de ol du ğu nu gö rü rüz. Al lah
bü tün in san la ra ol du ğu gi bi si ze de şah da ma rı nız dan da ha ya kın dır.
Si zin her yap tı ğı nı za şa hit tir, her şe yi gö rür. Söy le di ği niz tüm ke li me -
le ri işi tir. İçi niz den et ti ği niz tüm du ala rı bi lir. Her an si zin ya nı nız da -
dır. Üs te lik Al lah di le di ği ku luy la ko nu şur. Ör ne ğin Ku ran'da, Allah’ın
Hz. Mu sa (as) ile ko nu şa rak onu di ğer in san lar dan üs tün kıl dı ğı bil di -
ril miş tir. Al lah in san la rı ol du ğu gi bi me lek le ri ve cin le ri de ya rat mış -
tır. Ve Al lah dün ya ha ya tın dan son ra son su za ka dar sü re cek bir cen -
net ve ce hen nem ha ya tı ya rat mış tır. İn san la ra ölüm le rin den son ra
cen ne te gi de bil me le ri için na sıl ya şa ma la rı ge rek ti ği ni de Ku ran'la bil -
dir miş tir. Bü tün bun lar yu ka rı da  sor du ğu muz so ru la rın çok kı sa ya -
nıt la rı dır ve bu ya nıt la rın hep si Ku ran'da yer al mak ta dır.

Şu an eli niz de tut tu ğu nuz bu ki tap da si ze şah da ma rı nız dan da ha
ya kın olan Al lah'ı, Ku ran'da bil dir di ği şe kil de ta nıt mak için ya zıl mış tır.
Bu ki ta bın ama cı, bazı kişilerin kafasındaki pus lu, si lik, yan lış bil gi le rin
ye ri ne Ku ran-ı Ke rim'de ki ger çek Al lah inan cı nı koy mak, böy le lik le
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ALLAH’IN İSİMLERİ 
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Yü ce Al lah'ı da ha iyi ta nı ma nı zı, O'na da ha ya kın ol ma nı zı sağ la mak -
tır. Al lah, 1400 yıl ön ce in dir di ği Ku ran ayet le riy le in san la ra Ken di -
si' ni ta nıt mış, Ken di si'ne ait isim le ri bil dir miş tir. Ku ran'da ve ri len çe -
şit li ör nek ler ve an la tım lar O'nun son suz ak lı nı, il mi ni, sa na tı nı göz -
ler önü ne se rer. Al lah Ku ran ile Ken di si 'ni kul la rı na ta nı tır. 

Bu ki tap ta yer alan her is min al tın da kul la nı lan ayet ler, açık la nan
is min geç ti ği ayet ler dir. Bu ayet le rin Arap ça sı na ba kıl dı ğın da, Al lah'ın
bu isim le ri nin ayet le rin için de geç ti ği gö rü le cek tir. Ay rı ca her is min
al tın da, bel ki de bu gü ne ka dar üze rin de dü şü nül me yen de tay la rı ha -
tır la ta cak kı sa te fek kür ler bu lun mak ta dır. El bet te bu te fek kür ler
gök le rin ve ye rin Rab bi olan Al lah'ı ta nıt mak için ye ter li de ğil dir. Zi -
ra tüm ka ina tı, tüm can lı la rı, in san la rı ve mad de yi ya ra tan ve en gü -
zel isim le rin sa hi bi olan Al lah'ın tek bir is mi ni açık la mak için da hi cilt -
ler do lu su te fek kür ya zı la bi lir. Fa kat böy le bir im kan ol ma dı ğı için bu
ki tap ta kı sa ör nek ler, in sa nı dü şün me ye sev k e de cek izah lar kul la nı -
la rak, oku yu cu nun te fek kür uf ku açıl ma ya ça lı şıl mış tır.

Eli niz de ki ki tap la il gi li göz den ka çı rıl ma ma sı ge re ken bir nok ta da -
ha var dır: Bu ki tap yal nız ca Ku ran'da ge çen bil gi le ri ak tar mak ta dır.
Çün kü bi zim, Al lah'ın isim le ri hak kın da O'nun bi ze Ku ran'da öğ ret ti -
ğin den baş ka hiç bir bil gi miz yok tur. Bi zim bil gi miz dı şın da ka lan lar ise
her şey de ol du ğu gi bi Rab bi mi z'in Ka tın da sak lı dır:

De di ler ki: "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)

İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak' tu tan lar
var dır ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se ver ler.

İman eden le rin ise Al lah'a olan sev gi le ri da ha güç lü dür...
(Ba ka ra Su re si, 165)
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ADL
Adil olan, ada le ti em re den

Ey iman eden ler, adil şa hid ler ola rak, Al lah için, hak kı ayak ta tu -
tun. Bir top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten alı koy ma sın. Ada -
let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın dır. Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
Şüp he siz Al lah, yap mak ta ol duk la rı nız dan ha be ri olan dır. (Ma ide
Su re si, 8)

Al lah ada let ya pan la rın en ha yır lı sı dır. O'nun dü ze ni tüm ka ina tı
ku şat mış tır. O, ada le ti ni dün ya da ve ahi ret te kul la rı na gös te re cek tir.
Her şe yi hak kıy la gö ren, her şe yin içi ni dı şı nı bi len, her şey den ha ber -
dar olan Al lah'ın tüm iş le ri hik met li ve ada let li dir. 

İn san la rın ya şam la rı bo yun ca iş le dik le ri tüm fi il ler mu hak kak
Al lah'ın ada le ti ne gö re de ğer len di ri le cek tir. Zu lüm ya pan la rın zu lüm -
le ri nin el bet te kar şı lık sız kal ma ya ca ğı nı, iyi tek bir sö zün bi le mü ka fa -
tı nın ve ri le ce ği ni, Al lah Ku ran'da bi ze ha ber ver mek te dir. Al lah'ın
son suz ada le ti nin te cel li ede ce ği yer ahi ret tir.

Dün ya ha ya tın da in kar cı la rın pey gam ber le re ve mü min le re çı kar -
dık la rı zor luk lar, at tık la rı if ti ra lar, iş le dik le ri gü nah lar el bet te kar şı lık -
sız kal ma ya cak tır. Mü min le rin cen net te ki de re ce le ri ni yük sel ten tüm
bu zor luk lar, in kar cı la rın da ce hen ne min en alt ta ba ka la rı nda bu lun -
ma la rı na ve si le ola cak tır. Al lah he sap gü nün de son de re ce du yar lı te -
ra zi ler le hiç  kim se yi hak sız lı ğa uğ rat ma ya cak, dün ya da on la ra ver di ği
sü re nin so nun da son suz ada le ti ne uy gun ola rak he sa bı nı çok se ri ola -
rak gö re cek tir. Şüp he siz Al lah her şe yi bi len ve va adi ne en sa dık olan -
dır. İn san lar dün ya da yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ahi ret te mu hak kak gö re -
cek ler dir. Böy le ce in kar cı lar, için de ya şa dık la rı in ka rın, en acı şe kil de
kar şı lı ğı nı bu la cak, Al lah'a ima nla rın da ve bağ lı lı kla rın da ka rar lı olan lar
ise yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı en gü ze liy le, dün ya da ve ahi ret te Al lah'tan
ala cak lar dır. Ayet te şöy le buy ru lur:

Şüp he siz sa na bi at eden ler, an cak Al lah'a bi at et miş ler -



dir. Al lah'ın eli, on la rın el le ri nin üze rin de dir. Şu hal de,
kim ah di ni bo zar sa, ar tık o, an cak ken di aley hi ne ah di-
ni boz muş olur. Kim de Al lah'a ver di ği ah di ne ve fa gös -
te rir se, ar tık O da, ona bü yük bir ecir ve re cek tir. (Fe -
tih Su re si, 10)

An cak bu ra da üze rin de önem le dü şü nül me si ge re ken bir nok ta
var dır. Al lah'ın ada le ti ni dü şü nür ken ke sin lik le bir in sa nın ada let an -
la yı şıy la kı yas la ma ya pıl ma ma lı dır. Çün kü in kar eden bir in san is tek -
le ri ne ve za af la rı na uya bi lir, ada le ti gö ze tir ken duy gu sal lı ğa ka pı la bi -
lir, bir ko nu hak kın da yan lış hü küm ler ve re bi lir ve ya pı lan la rı unu ta -
bi lir. En önem li si de kar şı sın da ki nin için den ge çir dik le ri ni bil me si
müm kün de ğil dir. Al lah ise as la ya nıl maz ve as la unut maz. Her in san
için onun her ha re ke ti ni gö zet le yen ve kay de den me lek ler ta yin et -
miş tir. Bu me lek ler in san la rın hem için den ge çe ni, hem de tüm ey -
lem le ri ni ya zar lar. So nuç ola rak Al lah in sa nın ru hu na ta ma mıy la ha -
kim dir. En ada let li hü küm ve re cek olan da Rab bi miz 'dir. İs ra Su re -
si'nin 71. aye tin de, Al lah'ın son suz ada let sa hi bi ol du ğu şöy le ha ber
ve ril mek te dir:

Her in san-gru bu nu imam la rıy la ça ğı ra ca ğı mız gün, ar -
tık ki min ki ta bı sağ eli ne ve ri lir se, on lar ki tap la rı nı oku -
ya cak lar ve on lar, bir 'hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka -
dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (İs ra Su re si, 71)

Ya pı lan tüm kö tü lük le rin, ina nan la rın aley hi ne ku ru lan ör güt len -
me le rin, ha zır la nan tu zak la rın kar şı lı ğı en kü çük ay rın tı sı na ka dar ahi -
ret te ve ri le cek tir. Al lah in kar cı la ra, dün ya ha ya tın da as lın da yal nız ca
on la rın kö tü lük le ri ni art ır ma ya ne den ola cak mal, mülk, zen gin lik ve
bu nun gi bi bir çok im kan ve re bi lir. Al lah ayet le rin de bun la ra al da nıl -
ma ma sı ge rek ti ği ni bil dir miş tir. Çün kü kı sa cık dün ya ha ya tı nın ka rı -
nın, ahi ret te ki nin ya nın da hiç bir an la m ve öne me sa hip ol ma dı ğı şüp -
he gö tür mez bir ger çek tir. He le son suz bir ce hen nem in kar cı la ra git -
tik çe yak la şı yor ken...

Asıl yurt olan ahi ret te her ne fis yap tık la rı nı kar şı sın da ha zır bu la -
cak tır. Al lah son suz ada le ti nin te cel li si ni kul la rı na, cen ne tin de ve ce -

37

Harun Yahya (Adnan Oktar)



38

ALLAH’IN İSİMLERİ 

hen ne min de son su za ka dar gös te re cek tir. Al lah en so nun da Ken di -
si 'ne ina nan lar la inan ma yan la rın ara sı nı hak ile ayı ra cak tır.

Al lah, si zin le din ko nu sun da sa vaş ma yan, si zi yurt la rı -
nız dan sü rüp-çı kar ma yan la ra iyi lik yap ma nız dan ve on -
la ra ada let li dav ran ma nız dan si zi sa kın dır maz. Çün kü
Al lah, ada let ya pan la rı se ver. (Müm te hi ne Su re si, 8)
Şüp he siz Al lah, si ze ema net le ri eh li ne (sa hip le ri ne) tes -
lim et me ni zi ve in san lar ara sın da hük met ti ği niz de ada -
let le hük met me ni zi em re di yor. Bu nun la Al lah, si ze ne
gü zel öğüt ve ri yor! Doğ ru su Al lah, işi ten dir, gö ren dir.
(Ni sa Su re si, 58)
On lar, ya la na ku lak tu tan lar dır, ha ram yi yi ci ler dir. Sa -
na ge lir ler se ara la rın da hük met ve ya on lar dan yüz çe -
vir. Eğer on lar dan yüz çe vi re cek olur san, sa na hiç bir
şey le ke sin ola rak za rar ve re mez ler. Ara la rın da hük -
me der sen ada let le hük met. Şüp he siz, Al lah, ada let le
hü küm yü rü ten le ri se ver. (Ma ide Su re si, 42)
De ki: "Rab bi miz (kı ya met gü nü) bi zi bi ra ra da top la ya -
cak, son ra da hak ile ara mı zı ayı ra cak tır. O, (ger çek
hük mü nü ve re rek hak ile ba tı lın ara sı nı) açan dır, (her -
şe yi hak kıy la) bi len dir. (Se be Su re si, 26)

Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın la rı nız
aley hi ne bi le ol sa, Al lah için şa hid ler ola rak ada le ti ayak -

ta tu tun. (On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol sun;
çün kü Al lah on la ra da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten 

dö nüp he va (tut ku la rı)nı za uy ma yın. Eğer di li ni zi eğip
bü ker (sö zü ge ve ler) ya da yüz çe vi rir se niz, şüp he siz

Allah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (Ni sa Su re si 135)
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AFÜVV
Af fı çok olan

Bir hay rı açık lar ya da giz li tu tar sa nız ve ya bir kö tü lü ğü ba ğış lar -

sa nız, şüp he siz Al lah, af fe di ci dir, güç ye ti ren dir. (Ni sa Su re si,

149)

İn san, ya pı sı ge re ği ha ta yap ma ya çok mü sa it bir var lık tır. Her an,

pek çok ko nu da ek sik dü şü ne bi lir, yan lış bir ka rar ve re bi lir, ha ta lı bir

ta vır ser gi le ye bi lir. An cak in sa nı ya ra tan ve on da ki bu ek sik lik le ri bi -

len Al lah, ya pı lan ha ta la rı da af fe di ci dir. Al lah'ın 'af fe di ci li ği' ol ma sa

hiç bir in sa nın cen ne te gir me si müm kün ol maz dı. Ni te kim bu ger çe -

ğe Ku ran'da açık ça dik kat çe kil miş tir:

Eğer Al lah, in san la rı zu lüm le ri ne de niy le sor gu ya çe ke -

cek ol say dı, onun üs tün de (yer yü zün de) can lı lar dan hiç -

bir şey bı rak maz dı; an cak on la rı adı ko nul muş bir sü re -

ye ka dar er te le mek te dir. On la rın ecel le ri ge lin ce ne bir

sa at er te le ne bi lir ler, ne de öne alı na bi lir ler. (Nahl Su re -

si, 61)

Fa kat unut ma mak ge re kir ki, Al lah'ın af fe di ci li ği sa mi mi kul la rı için

ge çer li dir. O, Ken di si 'ne iç ten yö ne lip dö nen in san la rın gü nah la rı nı

af fe der. Önem li olan ki şi nin sa mi mi olup, ke sin bir ka rar lı lık la tev be

et me si dir. Yok sa tev be edip tek rar tek rar es ki ha ta la rı na ge ri dö nen -

le rin ve yap tık la rın dan ger çek bir piş man lık duy ma yan la rın tev be si nin

ka bul edil me ye bi le ce ği ni Al lah bir ayet te şöy le bil dir miş tir: 

Al lah'ın (ka bu lü nü) üze ri ne al dı ğı tev be, an cak ce ha let

ne de niy le kö tü lük ya pan la rın, son ra he men ce cik tev be

eden le rin(ki dir). İş te Al lah, böy le le ri nin tev be le ri ni ka -

bul eder. Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan -

dır. (Ni sa Su re si, 17)
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AHİR
Her şe yin yo ko lu şun dan son ra da var olan

O, Ev vel dir, Ahir dir, Za hir dir, Ba tın dır. O, her şe yi bi len dir.
(Ha did Su re si, 3)

Al lah ka ina tı yok luk tan ya rat mış tır ve onu en so nun da yi ne es ki
du ru mu na çe vi re cek, yok ede cek tir. Yok ol ma ya cak hiç bir eş ya,
ölüm süz olan hiç bir can lı mev cut de ğil dir. Dün ya da ki tüm can lı lar do -
ğar  ve ölür ler, her şe yin bir öm rü, sa yı lı gü nü var dır. Oy sa Ku ran'da
bil di ril di ği gi bi Al lah ev vel dir, ahir dir ya ni baş lan gı cı ol ma dı ğı gi bi so -
nu da yok tur. Her şey yok ol duk tan son ra ba ki ka la cak olan da O'dur. 

Öm rü ve za ma nı ya ra tan Al lah mad de ye ait tüm bu özel lik ler den
uzak tır. O, ön ce si ve son ra sı ol ma yan dır. Son suz lu ğun sa hi bi, za ma nın
ve me ka nın üs tün de olan Al lah'tır. So nuç ta ka inat tek rar baş lan gıç
nok ta sı na dö ne cek, can lı can sız hiç bir şey kal ma ya cak tır. Yal nız
Al lah'ın var lı ğı ba ki ka la cak tır. Al lah bu ger çe ği Ku ran'da şöy le bil di rir:

(Yer) Üze rin de ki her şey yok olu cu dur;
Ce lal ve ik ram sa hi bi olan Rab bi nin yü zü (Ken di si) ba ki
ka la cak tır. (Rah man Su re si, 26-27)

Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş -
tir. O, üs tün ve güç lü (aziz) olan dır, hü küm ve hik met

sa hi bi dir. Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. Di ril tir ve
öl dü rür. O, her şe ye güç ye ti ren dir. (Ha did Su re si, 1-2)

Gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan, son ra ar şa is ti va
eden O'dur. Ye re gi re ni, on dan çı ka nı, gök ten ine ni ve

ona çı ka nı bi lir.  Her ne re de ise niz, O si zin le be ra ber dir,
Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (Ha did Su re si, 4)
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AH KAM-ÜL HA Kİ MİN
Hü küm ve ren le rin ha ki mi

Al lah hük me den le rin ha ki mi de ğil mi dir? (Tin Su re si, 8)

Her işin hük mü nü ve ren, so nuç lan dı ran Al lah'tır. Tüm olay lar
O'nun em riy le, di le me siy le olu şur ve ge li şir. Al lah'ın ver di ği hü küm -
ler de mut la ka bir çok hik met giz li dir. Fa kat in san la rın ço ğu, ken di kı -
sıt lı akıl la rı ile de ğer len dir me ya par ve do la yı sıy la Al lah'ın hü küm le -
ri ni tam ola rak kav ra ya maz lar. Oy sa Al lah son suz ak lın sa hi bi dir. Üs -
te lik za man ve me kan dan da mü nez zeh tir; bu kav ram la rı ya ra tan ve
in san la rın za ma na ve me ka na ta bi ola rak ya şa ma sı nı uy gun gö ren dir.
İn san hiç bir za man bir gün son ra, hat ta bir sa at son ra ne ler ya şa ya -
ca ğı nı bi le mez. O ise bir işe hük met ti ği za man bir gün son ra, yıl lar
son ra ve hat ta kı ya me te ka dar o işin ney le so nuç la na ca ğı na da ha -
kim dir. Do la yı sıy la ver di ği hü küm her za man en doğ ru, en iyi ve en
hik met li olan dır.

Fa kat iman et me yen ler bu ger çe ğin far kı na va ra maz lar. Çev re le -
rin de olu şan her ola yın be lir li se bep le re bağ lı ola rak, te sa dü fen oluş -
tu ğu nu dü şü nür ler. Al lah'ın hük met ti ği olay la rda ki hik met le ri  de ğer -
len di re mez ler. Mey da na ge len her ola yın Al lah'ın kont ro lün de ol du -
ğu nu far k e de mez ler. Mü min ler ise Al lah'ın ver di ği hü küm le rin hik -
met le ri ni kav ra ma ya ça lı şır ve O'nun da ima en iyi ve en ha yır lı hü -
küm ve ren ol du ğu nu bi lir ler. Ku ran'da şöy le buy rul mak ta dır:

Sa na vah yo lu na na uy ve Al lah hük mü nü ve rin ce ye ka -
dar sab ret. O, hük me den le rin en ha yır lı sı dır. (Yu nus
Su re si, 109)
Nuh, Rab bi ne ses len di. De di ki: "Rab bim, şüp he siz be -
nim oğ lum ai lem den dir ve se nin va'din de doğ ru su hak -
tır. Sen ha kim le rin ha ki mi sin." (Hud Su re si, 45)
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ALİM
Her şe yi çok iyi bi len

Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da. Her ne re ye dö ner se niz Al lah'ın yü -
zü (kıb le si) ora sı dır. Şüp he siz ki Al lah, ku şa tan dır, bi len dir. (Ba -
ka ra Su re si, 115)

İn san lar dü şü ne bi le cek bir şu ura sa hip ol duk la rı an dan iti ba ren
bir şey ler öğ ren me ye baş lar lar. Bel li bir ya şa ulaş tık tan son ra da öğ -
re nim gör me ye ve bu şe kil de sa yı sız bil gi ler edin me ye de vam eder -
ler. Hat ta ba zı in san lar be lir li bir ve ya bir kaç ko nu üze rin de uz man -
la şır lar. Ör ne ğin bir fi zik mü hen di si, fi zik ku ral la rı nın ta ma mı nı öğ re -
ne bi lir ve ya fel se fe üze ri ne öğ re nim gör müş bir in san, fel se fi ko nu la -
ra tam ola rak ha kim ola bi lir. Yi ne ya kın ta rih üze rin de uz man laş mış
bir araş tır ma cı, ya kın ta rih ile il gi li çok isa bet li yo rum lar ya pa bi lir.
Çün kü bu ko nu ile il gi li öğ re ni le bi le cek her şe yi bi li yor dur.

Yu ka rı da say dık la rı mız, 'bil mek' fi ili nin in san lar için ge çer li olan
kıs mı dır el bet te. An cak 'bil mek' fi ili nin, in san la rın as la ta sav vur ede -
me ye ce ği, güç ye ti re me ye ce ği bir bo yu tu var dır: Al lah'ın bil me si...

Al lah gök le rin, ye rin, bu iki si ara sın da olan tüm can lı la rın, ka inat-
ta iş le yen tüm ka nun la rın, her an mey da na ge len tüm olay la rın bil gi -
si ne sa hip tir. Çün kü tü mü nün Ya ra tı cı sı O'dur. Üs te lik Al lah'ın 'bil -
me si' sı nır sız dır; Al lah ay nı an da dün ya üze rin de do ğan ve ölen in san -
la rın kim lik le ri ni, yer yü zün de ki her bir ağaç tan dü şen yap rak la rın sa -
yı sı nı, ev ren de ki mil yar lar ca ga lak si için de ki mil yar lar ca yıl dı zın her
bi ri nin özel lik le ri ni ve bu ra da say fa lar ca say sak da as la bi ti re me ye ce -
ği miz her şe yi bi lir. O, yer yü zün de, ay nı an da uzay da mey da na ge len
her ola yı, dün ya üze rin de ki mil yar lar ca in sa nın, hay va nın, bit ki nin
hüc re le rin de kod lu olan şif re le ri de bi lir.

İn sa nın unut ma ma sı ge re ken çok önem li bir sır var dır: Al lah yu -
ka rı da sa yı lan tüm de tay la rın ya nın da in sa nın içi ni, ak lın dan ge çen le -
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ri, giz li ve ya açık iş le di ği tüm fi il le ri de bi lir. İn san, için de ya şa dı ğı duy -
gu la rın, dü şün ce le rin, sı kın tı la rın yal nız ca ken di bil gi si da hi lin de ol du -
ğu nu zan ne der; ama bu bü yük bir ya nıl gı dır. Ka ina tın her nok ta sı na
tam ola rak ha kim olan Al lah, in sa nın içi ne ve dı şı na da ha kim dir. Ni -
te kim Al lah'ın bu son suz bil gi si pek çok ayet le bil di ril miş tir:

Sev di ği niz şey ler den in fak edin ce ye ka dar as la iyi li ğe

ere mez si niz. Her ne in fak eder se niz, şüp he siz Al lah

onu bi lir. (Al-i İm ran Su re si, 92)

Gör me din mi ki, gök ler de ve yer de olan lar ve di zi di zi

uçan kuş lar, ger çek ten Al lah'ı tes bih et mek te dir. Her

bi ri, ken di du ası nı ve tes bi hi ni şüp he siz bil miş tir. Al lah,

on la rın iş le dik le ri ni bi len dir. (Nur Su re si, 41)

Gü neş de, ken di si için (tes bit edil miş) olan bir müs ta -

kar ra doğ ru akıp git mek te dir. Bu, üs tün ve güç lü olan,

bi len (Al lah)ın tak di ri dir. (Ya sin Su re si, 38)

Ha be ri niz ol sun; ger çek ten on lar, on dan giz len mek için

gö ğüs le ri ni bü ker (Hak'tan ka çı nıp yan çi zer)ler. (Yi ne)

Ha be ri niz ol sun; on lar, ör tü le ri ne bü rün dük le ri za man,

O, giz li tut tuk la rı nı da, açı ğa vur duk la rı nı da bi lir. Çün -

kü O, si ne le rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (Hud Su re -

si, 5)

Oy sa on lar, ön ce den el le ri nin tak dim et tik le rin den do -

la yı onu (ölü mü) hiç bir za man ke sin ola rak di le mi ye -

cek ler dir. Al lah, za lim le ri bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 95)

On la rı siz öl dür me di niz, ama on la rı Al lah öl dür dü; at tı -

ğın za man sen at ma dın, ama Al lah at tı. Mü min le ri Ken -

din den gü zel bir im ti han la im ti han et mek için (yap tı.)

Şüp he siz Al lah, işi ten dir, bi len dir. (En fal Su re si, 17)
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ALİYY
Çok Yü ce olan

Ken di siy le Al lah'ın ko nuş ma sı, bir be şer için ola cak (şey) de ğil -

dir; an cak bir vahy ile ya da per de ar ka sın dan ve ya bir el çi gön -

de rip Ken di iz niy le di le di ği ne vah yet me si (du ru mu) baş ka. Ger -

çek ten O, Yü ce olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Şu ra Su -

re si, 51)

Al lah Ku ran'da Ken di si 'ni biz le re ta nıt mış tır: Tüm alem le ri ya ra -

tan, ka ina tın tek ha ki mi olan Al lah Yü ce dir. Gök le rin, ye rin ve bu iki -

si ara sın da bu lu nan la rın ye ga ne sa hi bi O'dur. O'ndan baş ka ilah yok -

tur, Al lah in san la rın şirk koş tuk la rın dan çok Yü ce dir. Tüm mülk

Al lah'a ait tir; O, her şe ye güç ye ti ren dir. O, Yü ce ma kam la rın da sa -

hi bi dir. Al lah alem ler den müs tağ ni dir.

'En gü zel isim ler' Al lah'a ait tir, Al lah son suz gü zel lik ve son suz yü -

ce lik sa hi bi dir. İn san Al lah'ı an cak Ken di si 'nin bil dir di ği ka da rıy la ta -

nı ya bi lir, Yü ce li ği ni an cak Ku ran ayet le riy le tak dir ede bi li r. Al lah, bir

aye tin de Ken di yü ce li ği ni şöy le ta rif et miş tir:

Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, Ka im dir.

O'nu uyuk la ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne

var sa hep si O'nun dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Ka tın da

şe fa at te bu lu na cak kim dir? O, ön le rin de ki ni ve ar ka la -

rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın dı şın da,

O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar.

O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat -

mış tır. On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek Yü -

ce dir, pek bü yük tür. (Ba ka ra Su re si, 255)
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ASİM
Ko ru yan

(Oğ lu) De di ki: "Ben bir da ğa sı ğı na ca ğım, o be ni su dan ko rur."
De di ki: "Bu gün Al lah'ın em rin den, esir ge yen olan (Al lah)dan
baş ka bir ko ru yu cu yok tur."... (Hud Su re si, 43)

İn san aciz li ği se be biy le her an, her tür lü zor luk la kar şı la şa bi lir.
Ör ne ğin, dün ya her an do ğal afet le rin olu şa bil di ği bir yer dir. Dep -
rem ler, sel ler, ka sır ga lar, ya nar dağ pat la ma la rı sık sık kar şı la şı lan
olay lar dır. Ve ya ay nı şe kil de ki şi yi ma nen sı kın tı ya dü şü re bi len de
pek çok olay var dır. Ve bu olay lar kar şı sın da unu tul ma ma sı ge re ken
bir ger çek var dır: İn san ne ka dar uğ ra şır sa uğ raş sın, ne ka dar aciz li -
ğin den kur tul ma ya ça lı şır sa ça lış sın, Al lah'ın di le me si dı şın da ba şı na
ge le cek her han gi bir şey den ko ru na maz. İn san için tek ko ru yu cu
Rah man olan Al lah'tır. Ku ran'da bu du rum şöy le bil di ril miş tir:

De ki: "Si zi ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan kim
kur tar mak ta dır ki, siz (açık tan ve) giz li den giz li ye ona
yal va ra rak dua et mek te si niz: "An dol sun, bi zi bun dan
kur ta rır san, ger çek ten şük re den ler den olu ruz." De ki:
"On dan ve her tür lü sı kın tı dan si zi Al lah kur tar mak ta -
dır. Son ra siz yi ne şirk koş mak ta sı nız." (Enam Su re si,
63-64)

İn san lar tek baş la rı na kal dık la rın da, el le rin de ki mad di im kan la rın,
ya kın la rı nın on la ra hiç bir şey le yar dı ma güç ye ti re me ye ce ği ni an la -
dık la rı an lar da ya da sağ lık la rı nı yi tir dik le rin de Al lah'ı zik re der,
O'ndan yar dım di ler ler. An cak O, ken di le ri ni kur ta rın ca yi ne nan -
kör lük edip baş la rı na ge len le ri unu tur lar. Dün ya da Al lah'tan baş ka
ko ru yu cu bu la ma ya ca ğı nı an la ma yan, O'nun her tür lü yar dı mı na rağ -
men nan kör lük te ayak di re ten bu ki şi ler, ahi ret te son suz bir azap la
kar şı la şa rak ger çe ği gö re cek ler dir. 

Bu ki şi le rin du ru mu ayet te şöy le ha ber ve ril mek te dir:
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... Çe kim ser dav ra nan lar ve bü yük le nen ler, on la rı acık-
lı bir azab la azab lan dı ra cak tır ve ken di le ri için Al lah'tan
baş ka bir (ve kil) ko ru yu cu dost ve yar dım cı bu la ma ya -
cak lar dır. (Ni sa Su re si, 173)

"Bu na rağ men yüz çe vi rir se niz, ar tık si ze ken di siy le
gön de ril di ğim şe yi teb liğ et tim. Rab bim de siz den baş -
ka bir kav mi ye ri ni ze ge çi rir. Siz O'na hiç bir şey le za -
rar ve re mez si niz. Doğ ru su be nim Rab bim, her şe yi gö -

zet le yip-ko ru yan dır." (Hud Su re si, 57)

De ki: "O (Al lah) Rah man olan (esir ge yen ko ru yan)dır;
biz O'na iman et tik ve O'na te vek kül et tik. Ar tık siz ki -
min açık bir sap mış lık için de ol du ğu nu pek ya kın da bi -

le cek si niz." (Mülk Su re si, 29)

Al lah, tak va sa hip le ri ni (ina na rak ve inanç la rı nı uy gu la -
ya rak) za fe re ulaş ma la rı do la yı sıy la kur ta rır. On la ra kö -

tü lük do kun maz ve on lar hüz ne ka pıl ma ya cak lar dır.

Al lah, her şe yin Ya ra tı cı sı ’dır. O, her şey üze rin de ve -
kil dir. Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur. Al lah'ın
ayet le ri ne (kar şı) in kar eden ler ise; iş te on lar, hüs rana

uğ rayan lar dır. (Zümer Suresi, 61-63)
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AZİM
Pek aza met li, bü yük olan

Gök ler de ve yer de olan lar O'nun dur. O, Yü ce dir, bü yük tür.
(Şu ra Su re si, 4)

Al lah'ın bü yük lü ğü ve aza me ti kuş ku suz bir in sa nın kav ra ma sı nı -
rı nın çok üs tün de dir. Fa kat in san yi ne de ken di ak lı nın sı nır la rı da hi -
lin de Al lah'ın ne ka dar güç lü ve kud ret li ol du ğu nu gö re bi lir, an la ya -
bi lir. Zi ra tüm ka inat Al lah'ın bü yük lü ğü nü gös te ren sa yı sız ör nek le
do lu dur. İn sa nın yal nız ca için de ya şa dı ğı dün ya yı bi raz in ce le me si da -
hi, her şe yi ya ra tan Al lah'ın aza me ti ni his set ti re cek tir.

Ton lar ca ağır lık ta bu lut la rı ta şı yan gök yü zü, bin ler ce met re yük -
se ğe uza nan dağ lar, iç le rin de mil yon lar ca çe şit can lı nın bu lun du ğu
de niz ler, ça kan şim şek ve onun ar dın dan ge len gök  gü rül tü sü ve
Al lah'a bo yun eğ miş mil yar lar ca can lı... Bun lar ve bu ra da sa yı la ma yan
sa yı sız de tay Al lah'ın bü yük lü ğü nün açık de lil le ri nden dir.

Bir de dün ya nın bi raz dı şı na çı kıp dü şü ne lim. Şöy le bir ör nek, ka -
ina tı ya ra tan son suz aza me t sa hi bi  Rab bi mi z'i bi raz da ha de rin kav ra -
ma mı za yar dım cı ola cak tır:

Ev ren adı nı ver di ği miz sı nır sız bir me kan için de ya şı yo ruz. Bu gün
bi lim adam la rı nın ula şa bil dik le ri bil gi se vi ye si ne gö re bu ev ren, için de
mil yar lar ca ga lak si yi ba rın dı rı yor. Pe ki bu ga lak si le rin için de ne ler
var? Yi ne bi li min bi ze bil dir di ği, her ga lak si için de mil yar lar ca yıl dız
bu lun du ğu. Biz de için de mil yar lar ca yıl dız içe ren mil yar lar ca ga lak si -
den bi ri nin için de, Dün ya is mi ve ri len ve sa at te 1670 km. hız la hiç
dur ma dan dö nen bir ge ze gen üze rin de ya şı yo ruz. Ve kuş ku suz bu ra -
kam lar la dü şü nül dü ğün de, ka inat için de ki var lı ğı mı zın, bir toz zer re -
ci ği nin dün ya için de ki var lı ğı ile da hi kı yas la na ma ya cak de re ce de ol -
du ğu an la şı la cak tır.

İş te in san, sa mi mi ola rak dü şün dü ğün de da hi mil yar lar ca ga la k si -
yi ya ra tan ve tü mü nü kont ro lü al tın da tu tan Rab bi mi z'in aza me ti ni
fark ede bi lir. Rab bi miz tüm ka ina tı ya ra tan, mil yar lar ca yıl dı zı ba rın -
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dı ran, mil yar lar ca ga lak si nin tü mü nü kont ro lü al tın da tu tan bü yük bir

gü cün sa hi bi dir. Al lah, üs tün sı fat la rı nı bir ayet te şöy le ha ber ver -

mek te dir:

Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu

uyuk la ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa

hep si O'nun dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Ka tın da şe fa at-

te bu lu na cak kim dir? O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki -

ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın dı şın da, O'nun il -

min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar. O'nun kür sü -

sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır. On la rın

ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek Yü ce dir, pek bü -

yük tür. (Ba ka ra Su re si, 255)

O, gay bı da, mü şa he de edi le ni de bi len dir. Pek bü yük -
tür, yü ce dir.  Siz den sö zü sak lı tu tan da, onu açı ğa vu -
ran da, ge ce le yin giz le nen de ve gün dü zün or tak lık ta
ge zen de (O'nun Ka tın da bil me ba kı mın dan) bir dir.

O'nun (in sa nın) önün den ve ar ka sın dan iz le yen le ri var -
dır, onu Al lah'ın em riy le gö ze tip-ko ru mak ta dır lar. Ger -
çek ten Al lah, ken di ne fis (öz)le rin de ola nı de ğiş ti rip bo -
zun ca ya ka dar, bir top lu luk ta ola nı de ğiş ti rip-boz maz.
Al lah bir top lu lu ğa kö tü lük is te di mi, ar tık onu ge ri çe -

vir me ye hiç bir (bi çim de im kan) yok tur; on lar için
O'ndan baş ka bir ve li yok tur.  O si ze şim şe ği kor ku ve

umut ola rak gös te ren, (yağ mur yük lü) ağır laş mış bu lut -
la rı (in şa edip) or ta ya çı ka ran dır.

(Ra’d Su resi, 9-12)
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AZİZ
Üs tün, kuv vet li, güç lü, şe ref li,

mağ lup edil me si müm kün ol ma yan, ga lip olan

Al lah'ı, sa kın el çi le ri ne ver di ği söz den dö nen san ma. Ger çek ten
Al lah Aziz dir, in ti kam sa hi bi dir. (İb ra him Su re si, 47)

Al lah'ın 'Aziz' sı fa tı, O'nun hiç bir za man mağ lup edi le me ye ce ği ni,
her za man ga lip ola nın Ken di si ol du ğu nu ifa de eder. Al lah ka inat ta
mut lak kuv vet sa hi bi dir ve O'ndan üs tün hiç bir güç yok tur.

Ka inat ta ki tüm dü ze ni, in san la rın sır rı nı kav ra ma ya güç ye ti re me -
dik le ri ve ya ye ni ye ni keş fe de bil dik le ri her tür lü ka nu nu ya ra tan
Al lah'tır. Bu nun ya nı  sı ra yer yü zün de bu lu nan her can lı yı ya ra tan da
O'dur. Al lah'ın ka inat ta ken di ni gös te ren son suz gü cü ve kud re ti kar -
şı sın da, ya rat tık la rı nın aciz li ği ise apa çık tır. Ya rat tı ğı tüm var lık lar an -
cak O'nun em riy le ha re ket ede bil mek te, ya şam la rı nı sür dü re bil mek -
te, be lir li bir dü zen için de var ola bil mek te dir ler.

Kuş ku suz bu aciz lik yer yü zü ne ha kim ol du ğu nu zan ne den in san
için de ge çer li dir. Bir in san ne ka dar güç lü, zen gin ve iti bar sa hi bi ol -
sa da, Al lah kar şı sın da aciz dir, güç süz dür. Ne ma lı, ne pa ra sı, ne de
ona iti bar eden in san la rın sa yı sı, onu Al lah'ın aza bı na kar şı ko ru ya -
maz. An cak Al lah'a tes lim olan, O'nun emir le ri ne uy gun ya şa yan, rı -
za sı nı ka zan ma ya ça lı şan lar ha riç... Al lah Ku ran'da her za man Ken di
ta raf tar la rı na üs tün lük ve re ce ği ni va at et miş tir. Ayet ler de şöy le buy -
rul mak ta dır:

Al lah, yaz mış tır: "An dol sun, Ben ga lip ge le ce ğim ve el -
çi le rim de." Ger çek ten Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi -
dir, güç lü ve üs tün olan dır. (Mü ca de le Su re si, 21)
Bun dan (Ku ran'dan) ön ce (on lar) in san lar için bir hi da -
yet idi ler. Doğ ru yu yan lış tan ayı ran (Fur kan)ı da in dir -
di. Ger çek şu ki, Al lah'ın ayet le ri ni in kar eden ler için



50

ALLAH’IN İSİMLERİ 

şid det li bir azab var dır. Al lah güç lü dür, in ti kam alı cı dır.
(Al-i İm ran Su re si, 4)

Al lah, ger çek ten Ken di si'n den baş ka ilah ol ma dı ğı na şa -
hit lik et ti; me lek ler ve ilim sa hip le ri de O'ndan baş ka
ilah ol ma dı ğı na ada let le şa hit lik et ti ler. Aziz ve Ha kim
olan O'ndan baş ka ilah yok tur. (Al-i İm ran Su re si, 18)
On la rın söz le ri se ni üz me sin. Şüp he siz 'iz zet ve gü cün'
tü mü Al lah'ın dır. O, işi ten dir, bi len dir. (Yu nus Su re si,
65)

Bu Ki ta bın in di ril me si, Aziz, Alim olan Al lah'tan dır;

Gü na hı ba ğış la yan, tev be yi ka bul eden, ce za sı pek
şid det li olan ve lü tuf sa hi bi (Al lah'tan). O'ndan baş ka

İlah yok tur. Dö nüş O'na dır.

Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da in kar eden ler den baş ka sı
mü ca de le et mez. Öy ley se on la rın şe hir ler de dö nüp

do laş ma sı se ni al dat ma sın.

Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la dı ve ken di le -
rin den son ra (sa yı sı çok) fır ka lar da. Her üm met, ken di
el çi le ri ni (sus tur mak için) ya ka la ma ya yel ten di. Hak kı,
onun la yü rür lük ten kal dır mak için, 'ba tı la-da ya na rak'
mü ca de le ye gi riş ti ler. Ben de on la rı ya ka la yı ver dim.

Ar tık Be nim ce za lan dır mam na sıl mış?

Se nin Rab bi nin ka fir ler üze rin de ki: "Ger çek ten on lar
ate şin hal kı dır" sö zü böy le ce hak ol du.

(Mü min Suresi, 2-6)
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BA İS
Gön de ren (pey gam ber), uyan dı ran, di ril ten

Na sıl olu yor da Al lah'ı in kar edi yor su nuz? Oy sa ölü iken si zi O
di rilt ti; son ra si zi yi ne öl dü re cek, yi ne di ril te cek tir ve son ra
O'na dön dü rü le cek si niz. (Ba ka ra Su re si, 28)

Şüp he siz yer yü zün de şu ana ka dar ya şa yan ve bun dan son ra da
ya şa ya cak olan tüm in san lar ölüm lü dür. Her kes bir gün ölür ve me -
za ra ko nu lur. An cak bu apa çık ger çe ğe rağ men in san la rın bü yük bir
ço ğun lu ğu ölü mü dü şün mez ler ve me za ra ko nul duk tan son ra tek rar
di ril ti le cek le ri ger çe ği ni de gör mez den ge lir ler. Ku ran'da bu ki şi le rin
du rum la rı şöy le ha ber ve ri lir:

Der ler ki: "Biz çu kur da iken, ger çek ten biz mi ye ni den
(di ril ti lip) dön dü rü le ce ğiz? Biz çü rü yüp da ğıl mış ke mik -
ler ol du ğu muz za man mı?" (Na zi at Su re si, 10-11)

Ku ran'da in san la rın bü yük bir ya nıl gı ile sor duk la rı bu so ru ya en
açık şe kil de ce vap ve ril miş tir:

Ken di ya ra tı lı şı nı unu ta rak Bi ze bir ör nek ver di; de di ki:
"Çü rü müş-bo zul muş ken, bu ke mik le ri kim di ril te cek -
miş?" De ki: "On la rı, ilk de fa ya ra tıp-in şa eden di ril te -
cek. O, her ya rat ma yı bi lir." (Ya sin Su re si, 78-79)

Yu ka rı da ki ayet ler de de bil di ril di ği gi bi Al lah tüm in san la rı ilk de -
fa ya ra tıp-in şa eden dir. Gel miş geç miş tüm in san la rı bir bir le rin den
fark lı özel lik ler le do nat mış tır. Öy le ki, bu gün bi lin di ği gi bi her in sa nın
par mak ucu na ka dar bir çok özel li ği di ğer in san lar dan fark lı dır. Kuş -
ku suz on la rı ilk de fa ya rat mış olan Al lah, ikin ci ke re ve hat ta sa yı sız
ke re ler ay nı şe kil de ya rat ma ya güç ye ti rir. Ni te kim Al lah bu nun de -
lil le ri ni biz le re yer yü zü nün di ril ti li şin de gös ter mek te dir.

Çev re mi ze bak tı ğı mız da her son ba har tüm do ğa nın bir ne vi
'ölüm' ya şa dı ğı na şa hit olu ruz. Bu 'ölüm' bü tün bir kış mev si mi bo -
yun ca da sü rer. An cak ilk ba har gel di ğin de ağaç la rın kup ku ru ol muş
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dal la rın da ye ni den ren ga renk çi çek le rin, yem ye şil yap rak la rın çık tı ğı -
nı gö rü rüz; tüm do ğa nın can la na rak ye şil len di ği ni far k e de riz. Üs te lik
bu 'ölüm den son ra di ri liş' bin ler ce se ne dir hiç ak sak lık gös ter me den
de vam eder. İş te in sa nın ölü mün den son ra di ri li şi de Al lah için bu de -
re ce ko lay dır. İn san ın di ril ti li şi ile do ğa nın di ril ti li şi ara sın da ki bu ben -
zer li ğe Al lah ayet le rin de şöy le dik kat çek miş tir:

O ölü den di ri yi çı ka rır ve di ri den ölü yü çı ka rır, ölü mün -
den son ra da ye ri di ril tir. İş te siz de böy le çı ka rı la cak sı -
nız. (Rum Su re si, 19)
Şim di Al lah'ın rah me ti nin eser le ri ne bak; ölü mün den
son ra yer yü zü nü na sıl di rilt mek te dir? Şüp he siz O, ölü -
le ri de ger çek ten di ril te cek tir. O, her şe ye güç ye ti ren -
dir. (Rum Su re si, 50)

Al lah'ın 'Ba is' sı fa tı nın bir baş ka an la mı da 'pey gam ber gön de -
ren'dir. Al lah in san la ra uya rı cı-kor ku tu cu lar, müj de ve ri ci ler ola rak
el çi ler gön der miş ve on la rı doğ ru yo la da vet et miş tir. El çi le rin den ki -
mi ne in san la rı ka ran lık tan ay dın lı ğa çı ka ra cak ki tap lar vah yet miş tir.
Kuş ku suz bu, Al lah'ın in san la ra bü yük bir lüt fu dur. Ku ran'da şöy le
buy rul mak ta dır:

İn san lar tek bir üm met ti. Al lah, müj de ci ler ve uya rı cı -
lar ola rak pey gam ber ler gön der di ve be ra ber le rin de,
in san la rın an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ler ko nu sun da,
ara la rın da hü küm ver mek üze re hak ki tap lar in dir di...
(Ba ka ra Su re si, 213)
An dol sun ki Al lah, mü'min le re, iç le rin de ken di le rin den
on la ra bir pey gam ber gön der mek le lü tuf ta bu lun muş -
tur. (Ki O) On la ra ayet le ri ni oku yor, on la rı arın dı rı yor
ve on la ra Ki ta bı ve hik me ti öğ re ti yor. On dan ön ce ise
on lar apa çık bir sa pık lık için dey di ler. (Al-i İm ran Su re -
si, 164)
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BA Kİ
De vam eden, fa ni ol ma yan

(Yer) Üze rin de ki her şey yok olu cu dur; Ce lal ve ik ram sa hi bi
olan Rab bi nin yü zü (Ken di si) ba ki ka la cak tır. (Rah man Su -
re si, 26-27)

Ka inat için de bu lu nan tüm var lık la rın bir so nu var dır. Bir in san
do ğar, ya şar ve dün ya da sür dür dü ğü sı nır lı öm rün so nu n da ölür. Bu
son, bü tün in san lar için ka çı nıl maz dır. İn san lar gi bi bit ki ler ve hay van -
lar ale mi nin de yo ko lu şu ka çı nıl maz dır. On lar da doğ duk tan bir sü re
son ra bi rer bi rer ölür ler. Ör ne ğin bir ağaç yer yü zün de yüz ler ce se -
ne ya şa ya bi lir. Fa kat en ni ha ye tin de öl me ye mah kum dur. Can lı olan
her şey ha ya tı nı tü ke tip top ra ğın al tı na gi re cek ve yok ola cak tır.

Ay nı şe kil de can sız var lık la rın da bir so nu var dır. Za man, tü mü
üze rin de yıp ra tı cı et ki si ni gös te rir. Ör ne ğin, bin ler ce yıl ön ce ih ti şam
için de ya şa mış ka vim ler den bu gün yal nız ca yı kın tı la rın ge ri ye kal dı ğı -
nı gö rü rüz. 

Al lah Ku ran'da, "(Hal kı) Zul me di yor ken yı kı ma uğ rat tı ğı -
mız ni ce ül ke ler var dır ki, şim di on la rın alt la rı üst le ri ne gel -
miş ıpıs sız dur mak ta, kul la nı la maz du rum da ki ku yu la rı
(ter k e dil miş bu lun mak ta), yük sek sa ray la rı (çın çın öt mek -
te dir)" (Hac Su re si, 45) aye tiy le bu ger çe ğe dik kat çek miş tir. 

İçin de ya şa yan var lık la rın bir so nu ol du ğu gi bi ka ina tın da bir so -
nu var dır. Ka inat ta ki tüm gök  ci sim le ri bir gün ener ji le ri ni tü ke tip
yok ola cak lar dır. Ve ya Al lah di le di ği baş ka bir se bep le tüm ka ina tı
yok ede cek, kı ya met gü nü ile il gi li va adi ni ger çek leş ti re cek tir.

Gö rül dü ğü gi bi her şey son lu dur; ka inat da, ya ra tıl mış tüm var lık -
lar da...

Al lah ise ya ra tan dır. Ve son suz luk yal nız ca Ken di si 'ne ait tir. 
Rab bi miz, in san la ra Ku ran'da şöy le bu yur mak ta dır:
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Si ze ve ri len her şey, yal nız ca dün ya ha ya tı nın me taı ve
sü sü dür. Al lah Ka tın da olan ise, da ha ha yır lı ve da ha sü -
rek li dir. Yi ne de, akıl lan ma ya cak mı sı nız? (Ka sas Su re -
si, 60)
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On lar, yer yü zün de ge zip-do laş mı yor lar mı ki, böy le ce
ken di le rin den ön ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı bir
gör sün ler. On lar, kuv vet ve yer yü zün de ki eser le ri ba kı -

mın dan ken di le rin den da ha üs tün idi ler. Fa kat Al lah,
on la rı gü nah la rı do la yı sıy la (azab la) ya ka la yı ver di. On la -
rı Al lah'tan ko ru ya cak kim se ol ma dı. Çün kü ger çek ten
on lar, Re sul le ri ken di le ri ne apa çık bel ge ler ge ti rir di; fa -
kat on lar in kar eder ler di. Bu yüz den Al lah, on la rı (azab -
la) yakalayıver di. Şüp hesiz O, kuv vet li olan dır, cezalan -

dır ması şid det lidir. (Mümin Suresi, 21-22)

Bu dün ya ha ya tı, yal nız ca bir oyun ve (eğ len ce tü rün -
den) tut ku lu bir oyalan ma dır. Ger çek ten ahi ret yur du
ise, asıl ha yat odur. Bir bil se ler di. (An kebut Suresi, 64)

Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Kı ya met gü nü el bet te ecir le -
ri niz ek sik siz ce öde ne cek tir. Kim ateş ten uzak laş tı rı lır
ve cen ne te so ku lur sa, ar tık o ger çek ten kur tu lu şa er -
miş tir. Dün ya ha ya tı, al da tı cı me ta dan baş ka bir şey

değil dir. (Al-i İm ran Suresi, 185)
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BA Rİ
Ya ra tan, ku sur suz ca var eden

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var
eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur.
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O,
Aziz, Ha kim dir. (Haşr Su re si, 24)

Ya şa dı ğı mız ev ren ile il gi li her şey de bir den ge ve ahen ge rast la rız.
Özel lik le bi lim ala nın da ye ni ge liş me ler kay de di lip bu gü ne ka dar bi -
lin me yen pek çok de tay or ta ya çık tık ça, bu den ge ve ahenk da ha da
net leş mek te dir. Gö rü nen odur ki, ka inat üze rin de var olan her sis -
tem üs tün bir ak lın ürü nü dür. Bu üs tün ak lın sa hi bi, her şe yi hay ran-
lık uyan dı rı cı bir dü zen için de var et miş tir. Ka inat ta ki her ci sim, yer -
yü zün de ya şa yan mil yar lar ca can lı müt hiş bir ahenk için de var lık la rı -
nı sür dü rür ler. Do ğa da ki dü zen hiç bir şe kil de bo zul maz ve mil yon -
lar ca yıl dır son de re ce is tik rar lı bir şe kil de de vam eder.

Yal nız ca dün ya üze rin de ki ya şa mı in ce le di ği miz de bi le hay ran lık
uyan dı rı cı pek çok de tay la kar şı la şı rız. Et ra fı mız, far kın da ol du ğu muz
ve ya ol ma dı ğı mız, sa yı sız ya ra tı lış de li li ile do lu dur. Ör ne ğin, ha va da-
ki gaz la rın ka rı şı mı tüm can lı la rın ya şam la rı nı sür dü re bil me si için en
el ve riş li şe kil de oran lan mış tır. İn san lar ve hay van lar ya şa ya bil mek
için ok si jen alır ve kar bon di ok sit ve rir ler. An cak bu iş lem sü rek li de -
vam et ti ği hal de ha va da ki ok si jen mik ta rı aza lıp, kar bon di ok sit mik -
ta rı ar ta rak mev cut den ge yi boz maz. Çün kü bu nok ta da çok in ce bir
dü zen var edil miş tir; in san la rın ve hay van la rın ter si ne bit ki ler, ya şam -
la rı nı sür dü rür ken kar bon di ok sit alır ve ok si jen ve rir ler. Do la yı sıy la
in san la rın ve hay van la rın tü ket ti ği ok si jen, bit ki ler va sı ta sıy la tek rar
üre ti lir ve dün ya da ki den ge  ko ru nur.

Kuş ku suz bu ör nek dün ya üze rin de gö re bi le ce ği miz ya ra tı lış de -
lil le rin den yal nız ca bir ta ne si dir. Ge rek mik ro ge rek se mak ro alem
in ce len di ğin de bu nun gi bi sa yı sız ör nek le kar şı laş mak müm kün dür.
Eğer ka inat ve do la yı sıy la dün ya üze rin de ki can lı lık var lı ğı nı sür dü re -
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bi li yor sa, bu, üs tün akıl sa hi bi, her şe yin Ya ra tı cı sı olan Rab bi mi z'in
'her şe yi bir bi ri ne uy gun ola rak ya rat ma sı' ile müm kün ol mak ta dır.
Al lah bir aye tin de şöy le bu yur mak ta dır:

Ha ni Mu sa, kav mi ne: "Ey kav mim, ger çek ten siz, bu za -
ğı yı (tan rı) edin mek le ken di ni ze zul met ti niz. He men,
ku sur suz ca ya ra tan (ger çek ilah)ını za tev be edip ne fis -
le ri ni zi öl dü rün: bu, Ya ra tı cı nız Ka tın da si zin için da ha
ha yır lı dır" de miş ti. Bu nun üze ri ne (Al lah) tev be le ri ni zi
ka bul et ti. Şüp he siz O tev be le ri ka bul eden dir, esir ge -
yen dir. (Ba ka ra Su re si, 54)

Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz,
ger çek şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam -
la su dan, son ra bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi -
çi mi bel li be lir siz bir çiğ nem et par ça sın dan; si ze (kud -
re ti mi zi) açık ça gös ter mek için. Di le di ği mi zi, adı ko nul -
muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo ruz. Son ra si zi
be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı na eriş -
me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey

bil me me du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na
(yaş lı lı ğa) ge ri çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü
gi bi gö rür sün, fa kat Biz onun üze ri ne su yu in dir di ği miz
za man tit re şir, ka ba rır ve her gü zel çift ten (ürün ler) bi -

ti rir. İş te böy le; şüp he siz Al lah, hak kın Ken di si’ dir ve
şüp he siz ölü le ri di ril tir ve ger çek ten her şe ye güç ye ti -

ren dir. (Hac Suresi, 5-6)



BA SİR
İyi gö ren

On lar, üst le rin de di zi di zi ka nat açıp ka pa ya rak uçan kuş la rı gör -
mü yor lar mı? On la rı Rah man (olan Al lah')tan baş ka sı (boş luk ta)
tut mu yor. Şüp he siz O, her şe yi hak kıy la gö ren dir. (Mülk Su -
re si, 19)

İn sa nın gör me ka pa si te si kuş ku suz çok sı nır lı dır. Çıp lak göz le gö -
re bi le ce ği me sa fe en faz la bir kaç ki lo met re öte si dir. Üs te lik bu da
an cak açık bir ha va da, yük sek bir yer den ba kı yor sa müm kün olur.
An cak şart lar ne ka dar uy gun ol sa da gö re bil di ği en uzak yer onun
için pus lu bir gö rün tü den baş ka  bir şey de ğil dir.

İn san ba zı du rum lar da -özel lik le de yal nız kal dı ğı za man- ken di si-
ni de hiç kim se nin gö re me ye ce ği ni zan ne der. Giz li bir iş ya par ken,
sak la nır ken, et ra fın da hiç kim se yok sa gö rül me di ğin den emin dir. Bu
tarz or tam lar da in san lar is te dik le ri her şe yi ya pa bi le cek le ri ni, hiç kim -
se ye kar şı so rum lu tu tu la ma ya cak la rı nı, yap tık la rı ha ta la rın as la kar -
şı la rı na çık ma ya ca ğı nı sa nır lar.

Oy sa bu bir ya nıl gı dır. Çün kü in sa nın unut tu ğu çok önem li bir
ger çek var dır: Al lah her an her şe yi tüm de tay la rıy la gö ren dir.

İn san göz le riy le an cak bel li bir ala nı gö re bi lir ken, Al lah o ki şi nin
bu lun du ğu oda yı, onun dı şın da ki di ğer oda la rı, o evin ta ma mı nı, o
evin için de bu lun du ğu şeh ri, şeh rin için de bu lun du ğu ül ke yi, on la rı
içi ne alan kı ta yı, bü tün bun la rın ta ma mı nı kap sa yan Dün ya'yı, tüm ge -
ze gen le ri, uza yı ve onun da öte sin de ki bo yut la rı ay nı an da gör mek -
te dir. Ku ran'da Al lah'ın her şey den ha ber dar ol du ğu şöy le bil di ril -
mek te dir:

Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın -
da Kur'an'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di -
ği niz her han gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı nız da,
Biz si zin üze ri niz de şa hid ler dur muş ol ma ya lım. Yer de
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ve gök te zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta
(sak lı) kal maz. Bu nun da ha kü çü ğü de, da ha bü yü ğü de
yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt lı) ol ma sın. (Yu nus
Su re si, 61)
Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin; ön ce den ken di niz
için ha yır ola rak ne yi tak dim eder se niz, onu Al lah Ka -
tın da bu la cak sı nız. Şüp he siz Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren -
dir. (Ba ka ra Su re si, 110)
Al lah Ka tın da on lar de re ce de re ce dir. Al lah yap tık la rı -
nı gö ren dir. (Al-i İm ran Su re si, 163)
Bi zim ayet le ri miz ko nu sun da çar pıt ma ya pan lar, Bi ze
giz li kal maz lar. Öy ley se ate şin içi ne bı ra kı lan mı da ha
ha yır lı dır yok sa kı ya met gü nü gü ven le ge len mi? Siz di -
le di ği ni zi ya pın. Çün kü O yap tık la rı nı zı ger çek ten gö -
ren dir. (Fus si let Su re si, 40)

Kafir olan lar, si zin le sa vaş mış ol sa lar dı, ar ka la rı nı dö nüp
ka çar lar dı; son ra, ne bir ve li (ko ru yu cu dost), ne bir

yar dım cı bu la maz lar dı.

(Bu,) Al lah'ın öte den be ri sü rüp gi den sün ne ti dir. Sen
Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir de ği şik lik bu la maz sın.

On la ra kar şı si ze za fer ver dik ten son ra, Mek ke'nin gö -
be ğin de el le ri ni siz den ve si zin de el le ri ni zi on lar dan çe -

ken O'dur. Al lah, yap tık la rı nı zı hak kıy la gö ren dir.
(Fe tih Su re si, 22-24)

Al lah, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı; öy le ki, her
ne fis ka zan dık la rıy la kar şı lık gö r sün. On la ra zul-

medilmez. (Ca si ye Su re si, 22) 
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BA SIT
Açan, ge niş le ten, bol laş tı ran

Al lah'a kar şı lı ğı nı çok ar tır ma ile kat kat ar tı ra ca ğı gü zel bir bor cu
ve re cek olan kim dir? Al lah, da ral tır ve ge niş le tir ve siz O'na dön -
dü rü le cek si niz. (Ba ka ra Su re si, 245)

Al lah, Ken di si 'ne iman eden, kalp ten ita at eden ki şi le re dün ya da
mad di ve ma ne vi bol luk, ge niş lik ve rir. On la rın önün de ki zor luk la rı
açar. İman eden ler kar şı laş tık la rı her tür lü zor luk ta, sı kın tı da ve has -
ta lık ta yal nız ca Al lah'a sı ğı nır lar ve O'nu ve kil edi nir ler. Bu nun bir
kar şı lı ğı ola rak Al lah in kar eden le rin iş le ri ni zor laş tı rır ken, mü min le -
rin iş le ri ni ko lay laş tı rır.

Bu ko nu da Ku ran'da ve ril miş pek çok ör nek var dır. Ör ne ğin Hz.
Mu sa ve ona ta bi olan İs ra ilo ğul la rı, Fi ra vun'un zul mü ne de niy le yurt la -
rın dan çık mak zo run da kal mış lar dır. An cak Fi ra vun peş le ri ni bı rak ma mış
ve ya ka la mak için or du suy la be ra ber on la rı ta kip et miş tir. Bu ka çış es -
na sın da Fi ra vun'un or du su ile de niz ara sın da ka lan İs ra ilo ğul la rı 'ger çek -
ten ya ka lan dık la rı nı' san mış lar dır. Fa kat Al lah Hz. Mu sa'nın du ası na ica -
bet et miş, bir mu ci ze gös te re rek de ni zi yar mış ve İs ra ilo ğul la rı' nı Fi ra -
vun'un zul mün den kur tar mış tır. Üs te lik bu nun ar dın dan Fi ra vun'u ve or -
du su nu yok et miş, on la rın çık tık la rı yer le re İs ra ilo ğul la rı' nı mi ras çı kıl -
mış tır. Böy le ce Al lah'ın, Ku ran'da bil di ri len "Al lah yo lun da hic ret
eden, yer yü zün de ba rı na cak çok yer de bu lur, ge niş lik (ve bol -
luk) da Al lah'a ve Re sû lü'ne hic ret et mek üze re evin den çı kan,
son ra ken di si ne ölüm ge len ki şi nin ec ri şüp he siz Al lah'a düş -
müş tür. Al lah, ba ğış la yı cı dır, esir ge yi ci dir." (Ni sa Su re si, 100) aye -
ti de te cel li et miş tir. Kuş ku suz Al lah'ın va adi tüm ina nan kul la rı için, her
dö nem de ge çer li ol muş tur ve ola cak tır. Bir ayet te şöy le ha ber ve ri lir:

Şüp he siz se nin Rab bin, rız kı di le di ği ne -ge niş le tir- ya yar ve
da ral tır. Ger çek ten O, kul la rın dan ha be ri olan dır, gö ren -
dir. (İs ra Su re si, 30)
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BA TIN
Giz li

O, Ev vel dir, Ahir dir, Za hir dir, Ba tın dır. O, her şe yi bi len dir. (Ha -
did Su re si, 3)

Bu lun du ğu nuz oda da şöy le bir çev re ni ze ba kın. Göz le ri niz le gö re -
bil di ği niz her şe yin 'ya pıl mış' ol du ğu nu gö rür sü nüz. Ka pı, ma sa nın üze -
rin de ki teyp, du va ra asıl mış re sim, pen ce re... Tüm bun la rın bi ri le ri ta -
ra fın dan ta sar la nıp, üre til di ği ne emin si niz dir. Şim di de pen ce re den dı -
şa rı bir ba kın. Gör dü ğü nüz man za ra da muh te me len de niz, ağaç lar, Gü -
neş, gök yü zü, uçan kuş lar, bel ki bir ada ve ya bun la ra ben zer de tay lar
ola cak tır. Eğer ge ce ise gök yü zün de ası lı du ran yıl dız la rı ve Ay'ı da sey -
re de bi lir si niz. Pe ki otur du ğu nuz oda da ki eş ya la rın ya pıl mış ol du ğu na
emin ol du ğu nu za gö re, dı şa rı da gör dü ğü nüz şey le rin de bir plan
dahilinde var olduğu ke sin de ğil mi dir?

El bet te ke sin dir. Eğer bir du var da ki res min te sa dü fen olu şup ora -
ya gel di ği ni id dia ede mi yor sa nız, Gü ne ş'in, yıl dız la rın ve Ay'ın da te sa -
dü fen olu şup gök yü zün de ki yer le ri ni al dı ğı nı id dia ede mez si niz. Yer de
ve gök te gör dü ğü nüz her şe yin bir Ya ra tı cı sı var dır. Ve her şe yi üs tün
bir sa nat la var eden Rab bi miz, ya rat tı ğı şey ler le Ken di ni bi ze ta nıt mak -
ta dır.

Pen ce re den dı şa rı bak tı ğı nız da O'nu gö re mez si niz, çün kü Al lah'ın
var lı ğı, gü cü ve sa na tı ya rat tı ğı şey ler le apa çık gö rün me si ne rağ men,
Za tı giz li dir.

İş te Al lah'ın yu ka rı da ki ayet te bil di ri len 'Ba tın' sı fa tı nın an la mı bu -
dur. O'nun var lı ğı ve ha ki mi ye ti ka inat ta ki her nok ta da apa çık gö rü lür
an cak in san O'nun Za tı nı gö re mez. O'nu (Al lah'ın di le me si dı şın da)
kim se gö re mez ama O, her  ye ri sa rıp ku şat mış tır. Aşa ğı da ki ayet le bil -
di ril di ği gi bi:

Göz ler O'nu id rak ede mez; O ise bü tün göz le ri id rak
eder. O, La tif olan dır, ha ber dar olan dır. (Enam Su re si,
103)



BE Dİ
Ör nek siz ola rak ya ra tan

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır. O, bir
işin ol ma sı na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "OL" der, o da he men
olu ve rir. (Ba ka ra Su re si, 117)

Ne ka dar ye te nek li, ne ka dar ze ki olur sa ol sun bir in sa nın keş fe -
de bi le ce ği bir ye ni lik, dü şü ne bi le ce ği fark lı bir fi kir an cak o gü ne ka -
dar öğ ren dik le ri ve çev re sin de gör dük le riy le sı nır lı dır. İn san yer yü -
zü ne beş du yu ile gel miş tir ve bu du yu la rın dı şın da al tın cı bir du yu yu
ta hay yül et me si bi le müm kün de ğil dir. Üs te lik sa hip ol du ğu du yu la rı
da an cak kı sıt lı ola rak kul la na bil mek te dir. Ör ne ğin be lir li bir renk
tay fı nı gö re bil mek te, be lir li fre kans lar da ki ses le ri du ya bil mek te dir.
Do la yı sıy la yer yü zün de var ol ma yan bir şe yi dü şün me si, keş fe de bil -
me si, ak le de bil me si as la müm kün de ğil dir. 

Ni te kim bu gün bi lim sel ke şif le rin bir kıs mı nı in ce le di ği miz de, in -
san la rın pek çok ko nu da do ğa da gör dük le ri can lı la rı ve bun la rın ara -
sın da ki ku sur suz sis tem le ri, ken di le ri ne ör nek al dık la rı nı gö rü rüz.
Ör ne ğin yu nus la rın bu run çı kın tı sı, mo dern bü yük ge mi le rin pru va -
sı na mo del ol muş tur. Ra dar la rın ça lış ma pren si bi ya ra sa la rın ses dal -
ga la rı ya ya rak ça lı şan al gı la ma sis te mi ile ay nı dır. Bun lar gi bi da ha pek
çok ör nek de ve ri le bi lir. (Ba kı nız Ha run Yah ya, Dü şü nen İn san lar İçin,
İs tan bul)

Oy sa Al lah'ın il mi sı nır sız dır. İn sa nın çev re sin de gö re bil di ği ve gö -
re me di ği her şe yi Al lah ör nek siz ola rak ya rat mış tır. Ka ina tın, ga lak si -
le rin, ge ze gen le rin, can lı la rın, hat ta tek bir hüc re nin ol ma dı ğı bir za -
man da Al lah'ın di le me si ve 'Ol' de me siy le, atom lar dan, mo le kül ler -
den, hüc re ler den, can lı lar dan, ge ze gen ler den, yıl dız lar dan, ga lak si ler -
den olu şan ku sur suz bir sis tem oluş tur muş tur. İn san la rın bin ler ce
se ne son ra keş fe de bil dik le ri mik ro dün ya dan, an cak 20. yüz yıl da ha -
ber dar olu nan gök ci sim le ri ne ka dar her şey Al lah'ın var ettiği sis tem -
ler dir ve O'nun be lir le di ği ka nun la ra ta bi dir. Al lah hiç bir ör nek yok -
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ken ev re ni ve için de ki her ay rın tı yı mey da na ge tir miş tir. Al lah'ın her -
şe yi ya ra tan ol du ğu ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

De ki: "Rab bim ada let le dav ran ma yı em ret ti. Her mes -
cid ya nın da (sec de ye rin de) yüz le ri ni zi (O'na) doğ rul -
tun ve di ni yal nız Ken di si' ne has kı la rak O'na dua edin.
"Baş lan gıç ta si zi ya rat tı ğı" gi bi dö ne cek si niz." (Araf Su -
re si, 29)
Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır.
O'nun na sıl bir ço cu ğu ola bi lir? O'nun bir eşi (zev ce si)
yok tur. O, her şe yi ya rat mış tır. O, her şe yi bi len dir.
(Enam Su re si, 101)

Şüp he siz Al lah, bir 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 Al lah,) 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 resi, 26)

Al lah, her can lı yı su dan ya rat tı. İş te bun lar dan ki mi kar -
nı üze rin de yü rü mek te, ki mi iki aya ğı üze rin de yü rü -
mek te, ki mi de dört (aya ğı) üze rin de yü rü mek te dir.
Al lah, di le di ği ni ya ra tır. Hiç şüp he siz Al lah, her şe ye

güç ye ti ren dir. (Nur Su re si, 45)



BERR
Kul la rı na kar şı iyi li ği çok olan

"Şüp he siz, biz bun dan ön ce O'na dua (kul luk) eder dik. Ger çek -
ten O, iyi li ği bol, esir ge me si çok ola nın ta Ken di si' dir." (Tur
Su re si, 28)

Al lah in sa nı ya rat mış ve onu, ya şa ma sı için her yön den el ve riş li
olan bir me ka na yer leş tir miş tir. Bu me kan da var olan her şe yi de in -
san için özel ya rat mış ve onun hiz me ti ne ver miş tir. Nahl Su re si'nde
Al lah in san la ra sun du ğu ni met le rin bir kıs mı nı şöy le ha ber ver mek -
te dir:

İn sa nı bir dam la su dan ya rat tı, bu na rağ men o, apa çık
bir düş man dır. Ve hay van la rı da ya rat tı; si zin için on lar -
da ısın ma ve ya rar lar var dır ve on lar dan ye mek te si niz.
Ak şam la rı ge ti rir, sa bah la rı gö tü rür ken on lar da si zin
için bir gü zel lik var dır. Ken di si ne ulaş ma dan can la rı nı -
zın ya rı sı nın te lef ola ca ğı şe hir le re on lar, ağır lık la rı nı zı
ta şı mak ta dır lar. Şüp he siz si zin Rab bi niz şef kat li ve
mer ha met li dir. 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? Yo lu doğ rult mak Al lah'a
ait tir, ki mi (yol lar) ise eğ ri dir. Eğer o di le sey di, si zin tü -
mü nü zü el bet te hi da ye te er di rir di. Si zin için gök ten su
in di ren O'dur; içe cek on dan, ağaç on dan dır (ki) hay van -
la rı nı zı on da ot lat mak ta sı nız. Onun la si zin için ekin,
zey tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le rin her tür lü -
sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir top lu -
luk için ayet ler var dır. Ge ce yi, gün dü zü, Gü ne ş'i ve Ay'ı
si zin em ri ni ze ver di; yıl dız lar da O'nun em riy le em re
ha zır kı lın mış tır. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la na bi len bir
top lu luk için ayet ler var dır. Yer de si zin için üre tip-tü -
ret ti ği çe şit li renk ler de ki le ri de (fay da nı za ver di). Şüp -
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he siz bun da, öğüt alıp dü şü nen bir top lu luk için ayet ler
var dır. De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta -
ze et ye mek te si niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı -
kar mak ta sı nız. Ge mi le rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp
git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun lar) O'nun faz lın dan
ara ma nız ve şük ret me niz için dir. Si zi sar sın tı ya uğ ra tır
di ye yer de sar sıl maz dağ lar bı rak tı, ır mak lar ve yol lar
da (kıl dı). Umu lur ki doğ ru yo lu bu lur su nuz. Ve (baş ka)
işa ret ler de (ya rat tı); on lar yıl dız(lar)la da doğ ru yo lu
bu la bi lir ler. (Nahl Su re si, 4-16)

Kuş ku suz yu ka rı da sa yı lan  ni met le rin tek bir ta ne si bi le in sa nın
ken di im kan la rıy la el de ede bi le ce ği, oluş tu ra bi le ce ği, sa hip ola bi le ce -
ği şey ler de ğil dir. Bun la rın tü mü Al lah'ın in sa na lü tuf ola rak sun du ğu
gü zel lik ler dir. Yu ka rı da ar ka ar ka ya sı ra la nan ni met ler Al lah'ın kul la -
rı na kar şı 'iyi li ği nin çok' ol du ğu nun apa çık de lil le ri dir.

Pe ki bun ca iyi lik kar şı sın da in sa na dü şen ne dir?
Al lah yu ka rı da ki ayet le rin de va mın da kul la rı na ver di ği ni met le rin

kar şı lı ğın da öğüt alıp dü şün me le ri ni ve Ken di si 'ne kul luk et me le ri ni
şöy le bil dir mek te dir:

Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü -
şün mez mi si niz? Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı -
şa cak olur sa nız, onu bir ge nel le me ya pa rak bi le sa ya -
maz sı nız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(Nahl Su re si, 17-18)



CA Mİ
İs te di ği ni, is te di ği za man, is te di ği 

yer de top la yan

"Rab bi miz, ken di sin de şüp he ol ma yan bir gün de in san la rı ger -
çek ten Sen top la ya cak sın. Doğ ru su Al lah, va'din den ca yıp-
dön mez." (Al-i İm ran Su re si, 9)

Da ğı nık şey le rin bi ra ra ya top lan ma sı de mek olan 'cem' ke li me si,
Al lah'ın tüm ev ren de ki sis tem ler üze rin de ki ha ki mi ye ti ni gös te ren sı -
fa tı nı ifa de eder. Ev re ni ve için de ki le ri ya ra tan Al lah, can lı ve can sız
tüm var lık la ra di le di ği ni yap tır ma, is te di ği yer de ve is te di ği şe kil de
top la ma kud re ti ne sa hip tir. Ku ran'da Al lah dün ya da mü min le ri bi ra -
ra ya top la ya ca ğı nı şöy le va at et miş tir.

Her ke sin (her top lu mun) yü zü nü çe vir di ği bir yön var -
dır. Öy ley se ha yır lar da ya rı şı nız. Her ne re de olur sa nız,
Al lah siz le ri bi ra ra ya ge ti re cek tir. Şüp he siz Al lah, her -
şe ye güç ye ti ren dir. (Ba ka ra Su re si, 148)

An cak ger çek top lan ma gü nü kı ya met le ger çek le şe cek tir. Ken di -
sin den şüp he ol ma yan kı ya met gü nün de, Al lah'ın bü tün kul la rı O'nun
hu zu run da top la na cak lar dır. Dün ya da Ken di si 'ni ve el çi le ri ni ya lan la -
yan ki şi le rin in kar la rı nı ve bu in kar la rın dan kay nak la nan bü tün ey lem -
le ri ni bi len Al lah, el çi le riy le tüm in san lı ğa ha ber ver di ği bü yük he sap
gü nün de, gel miş geç miş tüm top lum la rı bi ra ra ya top la ya cak tır. Sur'a
üfü rül dü ğü gün suç lu gü nah kar la rın tü mü bi ra ra ya ge ti ri le cek ler ve
yap tık la rın dan top lu ca he sa ba çe ki le cek ler dir. İn kar eden ler yi ne
top lu ca, yü zü ko yun ce hen ne me sü rü le cek, la yık ol duk la rı kar şı lı ğı yi -
ne yan daş la rıy la be ra ber top lu ca gö re cek ler dir.

Al lah Ken di si' ne iman eden le ri ise tüm yap tık la rı na bir kar şı lık ol -
mak üze re cen net te de -dün ya da ol du ğu gi bi- hep bir lik te ağır la ya -
cak tır. Al lah tak va sa hip le ri ni de ön der le riy le bir lik te bir he yet ha lin -
de hu zu ru na ge ti re cek tir. On lar nur la rı ön le rin de ve yan la rın da ola -
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cak şe kil de, Al lah'ın iz ni ve rah me tiy le top lu ca cen ne te gi re cek ler dir.
Ken di si' ni in kar eden in san la rı ise, dün ya da da bir bir le ri ne ar ka çı kıp
ör güt len dik le ri gi bi, ce hen nem de de hep bi ra ra da tu ta cak, bir bir le -
riy le çe ki şip dur ma la rı na izin ve re cek tir. Zul me den le rin eş le ri ve
tap tık la rı hep bi ra ra da ola cak lar, yap tık la rı nın kar şı lık la rı nı ce hen ne -
min dar bir kö şe sin de hep be ra ber gö re cek ler dir. Çok gü ven dik le ri
eş le ri ve dost la rıy la bir lik te ce hen ne me sü rül me nin aza bı nı ya şa ya -
cak lar dır. Al lah dün ya da şey ta na uyan in san la rı ahi ret te bi ra ra ya top -
la ya rak ce hen ne me sü re ce ği ni aşa ğı da ki aye tiy le bil dir miş tir:

O, si ze Ki tap ta: "Al lah'ın ayet le ri nin in kar edil di ği ni ve
on lar la alay edil di ği ni işit ti ği niz de, on lar bir baş ka sö ze
da lıp ge çin ce ye ka dar, on lar la otur ma yın, yok sa siz de
on lar gi bi olur su nuz" di ye in dir di. Doğ ru su Al lah, mü -
na fık la rın ve ka fir le rin tü mü nü ce hen nem de top la ya cak
olan dır. (Ni sa Su re si, 140)

De ki: "Rab bi miz (kı ya met gü nü) bi zi bir ara da top la ya -
cak, son ra da hak ile ara mı zı ayı ra cak tır. O, (ger çek

hük mü nü ve re rek hak ile ba tı lın ara sı nı) açan dır, (her
şe yi hak kıy la) bi len dir." (Se be Su re si, 26)

"Rab bi miz, ken di sin de şüp he ol ma yan bir gün de in san -
la rı ger çek ten Sen top la ya cak sın. Doğ ru su Al lah, va'din -

den ca yıp-dön mez." Şüp he siz in kar eden ler, on la rın
mal la rı da, ço cuk la rı da ken di le ri ne Al lah'tan (ge le cek
aza ba kar şı) hiç bir şey ka zan dır maz. Ve on lar ate şin

ya kı tı dır lar. (Al-i İm ran Suresi, 9-10)



CEB BAR
Di le di ği ni zor la yap tır ma ya muk te dir olan

O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dus'tur; Se -
lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te -
keb bir'dir. Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok Yü ce dir.
(Haşr Su re si, 23)

Al lah'a kar şı bü yük len me nin, O'na tes lim ol ma ma nın al tın da, in -
sa nın ken di si ni Al lah'tan ba ğım sız bir var lık ola rak gö rüp, sa hip ol du -
ğu ba zı özel lik le rin ken din den kay nak lan dı ğı nı zan net me si, do la yı sıy -
la ken di ne bir "ben lik" ver me si ya tar. Hal bu ki bu, son de re ce çar pık
bir man tık tır. İn san bi raz du rup dü şün se, bu dün ya ya ken di ira de siy -
le gel me di ği ni, ha ya tı nın ne za man son bu la ca ğı nı bil me di ği ni, sa hip
ol du ğu fi zik sel özel lik le rin ken di se çi miy le ken di si ne ve ril me di ği ni ra -
hat lık la gö re bi lir. Ken di be de ni de da hil ol mak üze re sa hip ol du ğu
her şe yin ge çi ci ol du ğu nu ve so nun da yok ola ca ğı nı an lar. Tüm bun-
lar in sa nın tü müy le aciz ol du ğu nun, hiç bir şe yin ger çek te ken di si ne
ait ve ken di kont ro lü da hi lin de ol ma dı ğı nın açık de lil le ri dir. Eğer bi -
raz da ha dü şü nür se, bu de lil le rin sa yı sız ol du ğu nu gö re bi lir. 

Bü tün bu ger çek ler kar şı sın da in sa nın, ken di si ni ya ra ta n Rab bi mi -
ze kar şı bü yük len me ye kalk ma sı nın ne ka dar akıl sız ca bir ta vır ola ca -
ğı or ta da dır. 

Oy sa in sa nın Al lah'ın bü yük lü ğü nü, her şe yi yok tan var et ti ği ni, in -
san la rın sa hip ol duk la rı bü tün im kan ve özel lik le ri ve re nin Al lah ol -
du ğu nu, di le di ği an da da hep si ni ge ri ala bi le ce ği ni, tüm can lı la rın
ölüm lü ol du ğu nu, tek ba ki ka la cak ola nın Al lah ol du ğu nu ka bul edip,
ger çek sa hi bi ne tes lim ol ma sı ge re kir. Çün kü Al lah, Ken di si 'ne kar şı
hak sız ye re bü yük len en, ac zi ni bil me yen ve yüz çe vi ren her ke se di -
le di ği za man zor la bo yun eğ dir me ye güç ye ti ren dir. 

Ku ran'da sa hip ol du ğu şey ler den do la yı ki bir le nen ve so nun da da
Al lah'ın Ceb bar sı fa tıy la aciz lik le ri ni gö ren ve ha ta la rı nı ik rar eden
bah çe sa hip le ri nin du ru mu ib ret ola rak an la tıl mış tır. Er te si gün bah -
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çe le ri ni er ken den dev şi re cek le ri ne da ir and içen bah çe sa hip le ri nin
baş la rı na ge len ler şöy le bil di ril miş tir:

... Uyu yor lar ken, Rab bin ta ra fın dan do la şıp ge len bir
be la onun üs tü nü sa rıp-ku şa tı ver di. So nun da (bah çe)
kö kün den ku ru yup-kap ka ra ke sil di. (Ka lem Su re si, 19-
20) 
Ama onu gö rün ce: "Mu hak kak biz (gi de ce ği miz ye ri)
şa şır mı şız" de di ler.
"Ha yır, biz (her şey den ve bü tün ser ve ti miz den) yok sun
bı ra kıl dık."
(İç le rin de) Mu te dil olan bi ri de di ki: "Ben si ze de me miş
miy dim? (Al lah'ı) Tes bih edip yü celt me niz ge rek mez
miy di?"
De di ler ki: "Rab bi miz Se ni tes bih eder, yü cel ti riz; ger -
çek ten biz ler za lim imi şiz."
Şim di bir bir le ri ne kar şı ken di le ri ni kı na ma ya baş la dı lar.
"Ya zık lar bi ze, ger çek ten biz ler az gın mı şız" de di ler.
"Bel ki Rab bi miz, onun ye ri ne da ha ha yır lı sı nı ve rir; şüp -
he siz biz, yal nız ca Rab bi mi z'e rağ bet eden kim se le riz."
İş te azab böy le dir. Ahi ret aza bı ise, mu hak kak çok da -
ha bü yük tür; bir bil se ler. (Ka lem Su re si, 26-33)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok
sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalpleri vardır bununla
kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler,

kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar
gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olan-

lardır. (A’raf Suresi, 179)
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DA'İ
Ça ğı ran

Ey iman eden ler, si ze ha yat ve re cek şey le re si zi ça ğır dı ğı za -
man, Al lah'a ve Re sû lü'ne ica bet edin. Ve bi lin ki mu hak kak
Al lah, ki şi ile kal bi ara sı na gi rer ve siz ger çek ten O'na gö tü rü lüp
top la na cak sı nız. (En fal Su re si, 24)

İn san her za man en iyi dü şü ne nin, ha ya tı ile il gi li en isa bet li ka rar -
la rı ala nın ken di si ol du ğu nu zan ne der. Ken di ne gö re be lir le di ği ba zı
ku ral lar var dır; eğer o ku ral lar çer çe ve sin de bir ha yat sür dü rür se
ken di si için 'en iyi ola nı' yap mış ola ca ğı nı dü şü nür. Oy sa bu, bir çok
in sa nın için de ya şa dı ğı cid di bir ya nıl gı dır.

İn sa nı Al lah ya rat mış tır ve ona şah da ma rın dan da ha ya kın dır. Ki -
şi ki mi za man ken di si ile il gi li bir çok ko nu yu bi le me ye bi lir; ama o,
ken di siy le il gi li bil gi ler den ha ber siz ken Al lah bun la rın tü mü nü bi lir.
Çün kü onun içi ne, dı şı na, dü şün ce le ri ne, bi lin ç al tı na ta ma men ha -
kim dir. Hat ta in san bir an son ra ney le kar şı la şa ca ğı nı bil mez ve ya
geç miş te kar şı laş tı ğı ba zı olay la rı unu ta bi lir. Ama Al lah unut maz ve
ya nıl maz. İn sa nın geç mi şte ya şa dı ğı ve ge le cek te ya şa ya ca ğı her ola ya
da ha kim dir. Bu yüz den in san için 'en ha yır lı' ola nı bi len an cak onu
ya ra tan ve ya şam sür dü ğü her anın bil gi si ne sa hip olan Al lah'tır. 

Ni te kim Ku ran'da, "... Olur ki ho şu nu za git me yen bir şey,
si zin için ha yır lı dır ve olur ki, sev di ği niz şey de si zin için bir
şer dir. Al lah bi lir de siz bil mez si niz." (Ba ka ra Su re si, 216) aye -
tiy le bu ger çe ğe açık ça dik kat çek il miş tir.

Bu yüz den in sa nın yap ma sı ge re ken Al lah'ın ken di si ne bil dir di ği,
da vet et ti ği hak yo la ya ni 'ken di si ne ha yat ve re cek şey le re' uy mak tır.
Al lah bu doğ ru luk yo lu nu Pey gam be ri mi z (sav)'e vah yet ti ği Ku ran va -
sı ta sıy la in san la ra bil dir miş tir. Her ke sin ya şa mı bo yun ca ne ler yap -
ma sı ge rek ti ği, na sıl bir ha yat sür dür me si ge rek ti ği, na sıl dav ra nır sa
kur tu lu şa ere ce ği Al lah'ın ayet le riy le bi rer bi rer bil di ril miş tir.



DA FİĞ
Be la la rı de f e den, çe vi ri ci

Böy le ce on la rı, Al lah'ın iz niy le ye nil gi ye uğ rat tı lar. Da vud Ca -
lut'u öl dür dü. Al lah da ona mülk ve hik met ver di; ona di le di ğin -
den öğ ret ti. Eğer Al lah'ın, in san la rın bir kıs mı ile bir kıs mı nı
def'i (en gel le me si) ol ma say dı, yer yü zü mut la ka fe sa da uğ -
rar dı. An cak Al lah, alem le re kar şı bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir.
(Ba ka ra Su re si, 251)

Mü min le ri mad di ma ne vi her tür lü teh li ke den ko ru yan Al lah, on -
la ra; ka fir le re, mü na fık la ra, müş rik le re kar şı da bü yük bir kuv vet, ye -
nil mez bir güç ve rir. İn kar eden ler ha zır la dık la rı sin si ce tu zak la rın,
dü zen le dik le ri komp lo ve sal dı rı la rın da ha plan la rı nı ku rar lar ken,
Al lah on lar için bir dü zen ku rar. Böy le lik le ver mek is te dik le ri za ra rı
mü min ler den en gel le ye rek tu zak la rı nı ken di baş la rı na ge çi rir. 

Öte yan dan Al lah in kar cı la rı ken di ara la rın da da ay rı lı ğa dü şü re -
rek, bir bir le riy le mü ca de le et ti rir ve bu şe kil de güç ten dü şü rür. Yi -
ne Müs lü man la ra kin bes le yen ki şi le ri on lar dan uzak tu tar, ken di can -
la rı nın der di ne dü şü re cek be la lar gön de rir. Bu ila hi yar dım Ku ran'da
şöy le bil di ril miş tir:

On lar, yal nız ca; "Rab bi miz Al lah'tır" de me le rin den do -
la yı, hak sız ye re yurt la rın dan sür gün edi lip çı ka rıl dı lar.
Eğer Al lah'ın, in san la rın ki mi ni ki miy le de fet me si (ye -
nil gi ye uğ rat ma sı) ol ma say dı, ma nas tır lar, ki li se ler,
hav ra lar ve için de Al lah'ın is mi nin çok ça anıl dı ğı mes -
cid ler, mu hak kak yı kı lır gi der di. Al lah Ken di (di ni)ne
yar dım eden le re ke sin ola rak yar dım eder... (Hac Su re -
si, 40)

Bu nun ya nın da pek çok zor lu ğu, has ta lı ğı, ves ve se yi, şey ta nın şer -
ri ni ve be la yı da mü min le rin üze rin den def e den ve da ha bil me dik le -
ri ni ce mu si be ti on lar dan ge ri çe vi ren yal nız ca Al lah'tır. Kuş ku suz
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bun la rın her bi ri Al lah'ın mü min le re giz li ve açık yar dım la rı dır. O,
kul la rı na kar şı çok şef kat li, Ken di si' ne sı ğı nan la ra, Ken di si'n den yar -
dım is te yen le re kar şı da esir ge yen le rin en ha yır lı sı dır.

Gör mü yor lar mı ki, ger çek ten on lar her yıl, bir ve ya iki
de fa be la ya çarp tı rı lı yor lar da son ra tev be et mi yor lar

ve öğüt alıp (ders çı ka rıp) dü şün mü yor lar.
(Tev be Su re si, 126)

Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek
veya sürgün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı. Onlar

bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir
karşılık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzakları-

na karşılık verenlerin) hayırlısıdır. (Enfal Suresi, 30)

(Ve ya) On lar, Al lah'ın tu za ğın dan gü ven de mi idi ler?
Al lah'ın bir tu zak kur ma sın dan, hüs ra na uğ ra yan bir

top lu luk tan baş ka sı (akıl sız ca) gü ven de ol maz. (Bü tün
bun lar,) Sa kin le rin den son ra yer yü zü ne mi ras çı olan la rı

doğ ru ya er dir me(ye ve ya or ta ya çı kar ma ya yet mez)
mi? Eğer Biz di le miş ol say dık on la ra gü nah la rı ne de niy -
le bir mu si bet isa bet et ti rir dik; ve kalp le ri ne dam ga lar
vu rur duk da on lar böy le lik le işit me yen ler olur lar dı. İş te
bu ül ke ler, sa na on la rın 'ha ber le rin den ak tar ma lar ya pı -
yo ruz.' Ger çek ten, on la ra el çi le ri apa çık bel ge ler le gel -
miş ler di. Ama da ha ön ce den ya lan la ma la rı ne de niy le

iman eder ol ma dı lar. İş te Al lah, in kar eden le rin kalp le -
ri ni böy le dam ga lar. (A’raf Suresi, 99-101)



DARR
Za rar ve ri ci şey ler ya ra tan

"Ben, O'ndan baş ka ilah lar edi nir mi yim ki, Rah man (olan
Al lah), ba na bir za rar di le ye cek ol sa, ne on la rın şe fa ati ba -
na bir şey le ya rar sağ lar, ne de on lar be ni kur ta ra bi lir ler." (Ya -
sin Su re si, 23)

Ani den ge len ölüm, umul ma dık bir has ta lık, tüm ürün le ri yok
eden bir ka sır ga, ev le ri yer le bir eden dep rem, ge le cek kor ku su, bir
tra fik ka za sı, stres, mal kay bı, kıs kanç lık, yaş lan ma...

Kuş ku suz tüm bun lar, ahi re tin var lı ğın dan ga fil olan ve ger çek ya -
şam la rı nın dün ya da ki ya şam ol du ğu nu zan ne den in san lar için, elem,
kor ku ve ümit siz lik ve ren olay lar dır. El bet te her in san ken di si ne ve -
ya ya kın la rı na za rar ve ren bu tarz olay lar dan bi riy le ve ya bun la rın
ben zer le riy le her an kar şı la şa bi lir. Ve bu kar şı laş ma muh te me len ki -
şi nin hiç bek le me di ği bir an da ger çek le şir. Bir an da tüm vü cu du nu sa -
ran kan se re ya ka lan dı ğı nı öğ re ne bi lir, bir sa bah bir ya kı nı nın ölüm ha -
be ri ge le bi lir, ha ya tı bo yun ca bi rik tir di ği pa ra sı nın ça lın dı ğı nı du ya bi lir
ve ya ay na ya bak tı ğın da hiç bek le me di ği şe kil de yaş lan dı ğı nı gö rür.

Pe ki in san la ra kar şı bu ka dar mer ha met li olan Al lah'ın, dün ya ha -
ya tın da böy le olay lar ya rat ma sı nın hik met le ri ne ler dir? 

Bu nun en önem li ne den le rin den bi ri Al lah'ın in sa nı zor luk ve sı -
kın tıy la eğit me si dir. Has ta lı ğın dan do la yı zor luk la ne fes alan bir in san
ki bir le ne rek di ğer in san la rı aşa ğı la ya maz. Ay nı za man da yü rü ye mez -
ken tek rar yü rü ye bi len, tüm ma lı nı mül kü nü kay bet miş ken bun la ra
tek rar ka vu şan bir in san, şüp he siz bun la rın de ğe ri ni çok da ha iyi kav -
rar. Böy le lik le hem zor lu ğu hem de ko lay lı ğı ya ra ta rak dün ya da bir
im ti han or ta mı oluş tu ran Al lah, kar şı lık sız ver di ği ni met le rin da ha iyi
tak dir edil me si ni sağ lar.

An cak bu ra da be lir til me si ge re ken önem li bir nok ta var dır. Eğer
bu tarz olay lar la kar şı la şan ki şi iman sa hi biy se ve ahi re tin ger çek ha -
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ya tı ola ca ğı nı bi li yor sa, za ten bir üzün tü, sı kın tı içi ne gir mez. Ba şı na
ge len her tür lü zor lu ğun Al lah'tan ol du ğu nu bi lir ve bun la ra sab re -
der, o sı kın tı lar dan ken di si ni kur ta ra bi le cek ola nın da yal nız ca Al lah
ol du ğu nu bil di ği için O'na dua eder, O'ndan yar dım di ler. Böy le ce
Al lah Ken di si 'ne ina nan kul la rı nı da eği tir, ya kın laş ma la rı nı sağ lar ve
ahi ret te ki de re ce le ri ni yük sel tir.

Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yan in san lar için ise du rum fark -
lı dır. Al lah, "Darr" sı fa tı nı asıl ola rak ce hen nem de on la ra kar şı gös -
te re cek tir. Kuş ku suz dün ya da ken di le ri ni üzün tü ye bo ğan şey ler ce -
hen nem de  kar şı la şa cak la rı ile kı yas la nın ca çok ha fif ka lır; çün kü bu -
ra da ki le rin tü mü ge çi ci dir. 

Ce hen nem de ise in san la rın ya nan de ri le ri, acı nın tek rar tek rar
his se dil me si için ye ni le riy le de ğiş ti ri lir. İn kar eden le re bo ğaz la rı par -
ça la yan da rı di ke nin den baş ka hiç bir şey ye di ril mez, ba ğır sak la rı par -
ça la yan kay nar su dan baş ka hiç bir şey içi ril mez. Ölüm ge lir fa kat
ölün mez, ar dın dan da ha acı bir azap la kar şı la şı lır. Ora da de mir den
kam çı lar, ateş ten ya tak lar ola cak, in kar cı in san ce hen ne min en dar ve
ka ran lık ye ri ne atı la cak tır. Ce hen nem de ke mik le ri ça tır da tan in le me -
ler du yu la cak tır.

İn kar cı lar, ce hen nem bek çi le ri ne "Rab bi ni z'e söy le yin, bi zi bu ra -
dan çı kar sın" di ye yal va rır lar. Azap tan bir gün ha fif le til me si ni is ter ler.
Al lah on la rı çe şit çe şit aza ba uğ ra tır ken bir yan dan da on la ra cen net -
te ki le rin na sıl bir bol luk ve ni met için de ol duk la rı nı sey ret ti rir. On -
lar ken di le ri ne yar dım ede cek kim se yi bu la maz lar ve (Al lah'ın di le -
me si dı şın da) son su za ka dar da al çal tıl mış lar ola rak onun için de bı ra -
kı lır lar. Al lah böy le lik le ger çek zor lu ğu ve acı yı in kar eden le re ce hen -
nem de tat tır mış olur. Al lah bir ayet te şöy le bu yur mak ta dır:

An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye
so ra cak ol san, el bet te "Al lah" di ye cek ler. De ki: "Gör -
dü nüz mü-ha ber ve rin; Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız,
eğer Al lah ba na bir za rar di le ye cek ol sa, O'nun za ra rı -
nı kal dı ra bi lir ler mi? Ya da ba na bir rah met ver me yi is -
te se, O'nun rah me ti ni tu tup-ön le ye bi le cek ler mi" De
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ki: "Al lah, ba na ye ter. Te vek kül ede cek olan lar, O'na
te vek kül et sin ler." (Zü mer Su re si, 38)

Al lah in kar eden ler üze rin de Darr is mi ni te cel li et tir mek te dir.
An cak el bet te ki bu du rum, söz ko nu su ki şi le rin hak tan bi le bi le yüz
çe vir me le rin den kay nak lan mak ta dır. Yok sa Al lah tüm kul la rı na kar şı
son suz şef kat ve mer ha met sa hi bi olan dır. Rab bi miz tüm in san la rın
doğ ru yo lu bul ma la rı, son suz cen net ha ya tı na ka vu şa bil me le ri için
dün ya ha ya tın da sa yı sız fır sat lar ya rat mak ta dır. Ha ta yap tık la rın da
on la rı af fet mek te, dua et tik le rin de, yar dım is te dik le rin de on la ra ih sa -
nı nı ba ğış la mak ta dır. Dün ya ha ya tın da ki ek sik lik le ri gös te re rek, on la -
rı asıl ola rak cen net için ça ba har ca ma ya ça ğır mak ta dır. Ahi ret te kar -
şı la şa bi le cek le ri son suz bir azap ol du ğu nu bil di re rek on la rı uya rıp
kor kut mak ta dır. An cak Rab bi miz'in in san lar üze rin de ki bu rah me ti ni
ve ya ra tı şın da ki hik met le ri tak dir ede me yen kim se ler için Al lah'ın
aza bı hak ol mak ta dır. Çün kü bu kim se ler ce hen nem ile uya rıl ma la rı -
na ve son su za ka dar ni met için de ya şa ma la rı nı sağ la ya cak bir yo la
çağ rıl ma la rı na rağ men bun dan yüz çe vir miş ler dir.

"Al lah'tan baş ka, sa na ya ra rı da, za ra rı da ol ma yan
(ilah lar)a tap ma. Eğer sen (bu nun ak si ni) ya pa cak olur -
san, bu du rum da ger çek ten zul me den ler den olur sun"

(di ye em ro lun dum.) Al lah sa na bir za rar do kun du ra cak
ol sa, O'ndan baş ka bu nu sen den kal dı ra cak yok tur. Ve

eğer sa na bir ha yır is ter se, O'nun bol faz lı nı ge ri çe vi re -
cek de yok tur. Kul la rın dan di le diğine bun dan isabet et -

tirir. O, bağış layan dır, esir geyen dir.
(Yunus Suresi, 106-107)



ER HA MUR RA Hİ MİN
Mer ha met eden le rin en mer ha met li si

Eyüp de; ha ni o Rab bi ne çağ rı da bu lun muş tu: "Şüp he siz bu dert
(ve has ta lık) be ni sa rı ver di. Sen mer ha met li le rin en mer ha -
met li ola nı sın." (En bi ya Su re si, 83)

Yer yü zün de ki tüm can lı lar gi bi in san da ih ti yaç için de olan bir
var lık tır. Ya şa mı nı sür dü re bil me si için her an oluş ma sı ge re ken pek
çok şart var dır. Ne fes ala bil me si için ok si je ne, be de ni nin fa ali yet le ri -
ni sür dü re bil me si için su ve be si ne ih ti yaç du yar... As lın da bu ör nek -
le rin sı ra la mak la bit me si de pek müm kün de ğil dir. Yal nız ca tek bir in -
sa nın fi zik sel ola rak var lı ğı nı sür dü re bil me si bi le bu ra da sı ra lan ma sı
müm kün ol ma yan sa yı sız de ta ya bağ lı dır.

An cak, yer yü zün de ki tüm in san lar ih ti yaç la rı olan şey le ri el de
ede bil mek için çok bü yük bir ça ba gös ter me den ya şam la rı nı ra hat lık -
la sür dü re bil mek te dir ler. Her bi ri nin ge rek be den le rin de ge rek se dış
dün ya da ih ti yaç la rı olan her şey on lar için ön ce den be lir len miş ve on -
la ra su nul muş tur. Bu ra da ilk ak la ge len ör nek yi ne in sa nın ne fes al -
ma sı dır. İn san be de ni nin ya şa mı nı sür dü re bil me si için ok si jen al ma sı
ge rek ti ği ni el bet te her kes bi lir. Pe ki bu ok si je nin at mos fe rde ge re -
ken oran lar da bu lun ma sı nı sağ la yan kim dir? Ve ya in sa nın vü cu du na
bu ok si je ni alıp iş le ye cek ve ge re ken her hüc re ye tek tek ulaş tı ra cak
bir sis te mi ko yan kim dir?

El bet te bun la rın hiç bi ri in sa nın ba şa rı sı de ğil dir. Hiç  kim se at -
mos fe rin ve ya ken di so lu num sis te mi nin olu şu mun da söz sa hi bi ol -
ma mış tır.

İş te in sa nın bu en ha ya ti ih ti ya cın dan baş la mak üze re her tür lü
de tay ken di si için ge rek ti ği şe kil de var edil miş tir. Kuş ku suz bu nok -
ta da kar şı mı za çı kan her tür lü de ta yı in san için var eden üs tün bir ak -
lın var lı ğı ve o ak lın sa hi bi nin in sa na gös ter di ği son suz mer ha met tir.
Bu gü cün sa hi bi ise, mer ha met li le rin en mer ha met li si olan Al lah'tır. 
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Al lah'ın mer ha me ti, el bet te  ki in san la rın fi zik sel ih ti yaç la rı nın kar -
şı lan ma sı ile sı nır lı de ğil dir. O, in san la rı ya rat mış, ya şa ma la rı için en
el ve riş li olan me ka na yer leş tir miş ve bu nun kar şı lı ğın da da yal nız ca
Ken di si 'ne kul luk et me le ri ni is te miş tir. Ve in san la ra Ken di si 'ni na sıl
ra zı ede cek le ri ni de bil dir miş; bu nu öğ ret mek için on la ra Ka tın dan
ki tap lar in dir miş, bü tün ayet le ri ni tek tek açık la yan pey gam ber ler
gön der miş tir. Böy le lik le Al lah in san la ra hem Ken di Za tı nı ta nıt mış,
hem de on la rı di ne ve gü zel ah la ka da vet et miş tir. Kuş ku suz bun la rın
tü mü, Rab bi mi z'in son suz mer ha me ti nin açık de lil le ri nden dir. 

Eyüp de; ha ni o Rab bi ne çağ rı da bu lun muş tu: "Şüp he siz
bu dert (ve has ta lık) be ni sa rı ver di. Sen mer ha met li le -

rin en mer ha met li ola nı sın."

Böy le ce onun du ası na ica bet et tik. Ken di sin den o der di
gi der dik; ona Ka tı mız dan bir rah met ve iba det eden ler
için bir zi kir ol mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir

ka tı nı da ha ver dik. (En bi ya Su re si, 83-84)

Si zi en iyi Rab bi niz bi lir; di ler se si ze mer ha met eder,
di ler se si zi azab lan dı rır. Biz se ni on la rın üze ri ne bir ve -

kil ola rak gön der me dik. (İs ra Su re si, 54)

De di ki: "Bu gün si ze kar şı sor gu la ma, kı na ma yok tur.
Si zi Al lah ba ğış la sın. O, mer ha met li le rin (en) mer ha -

met li si dir." (Yu suf Su re si, 92)
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EV VEL
İlk

O, Ev vel dir, Ahir dir, Za hir dir, Ba tın dır. O, her şe yi bi len dir. (Ha -
did Su re si, 3)

Ev re nin bir baş lan gı cı var mı dır?
Kuş ku suz bu so ru yüz yıl lar bo yun ca in san la rın ce vap ara dık la rı bir

so ru ol muş tur. Bu mü kem mel dü ze nin bir Ya ra tı cı sı ol ma sı ge rek ti ği -
ni kav ra ya bi len in san lar, ev re nin bir baş lan gı cı ol du ğu na inan mış lar dır.
An cak in san la rın bir kıs mı da Ya ra tı cı 'nın var lı ğı nı ka bul len mek is te me -
miş ve bu yüz den ev re nin bir baş lan gı cı ol ma dı ğı nı, ezel den gel di ği ni ve
ebe de gi de ce ği ni id dia et miş ler dir. An cak bu gün bi li min ulaş tı ğı nok ta,
bu ki şi le rin apa çık bir ya nıl gı için de ol duk la rı nı ka nıt la mış tır.

Bu gü ne ka dar ev re nin va ro lu şuy la il gi li çe şit li tez ler or ta ya kon -
muş tur an cak  gü nü müz de tüm bi lim çev re le ri or tak bir nok ta da bir -
leş mek te dir. Bi li min ya kın za man da keş fet ti ği bir ger çek bu du ru ma
açık lık ge tir mek te dir. 1929 yı lın da, Ed win Hubb le ta ra fın dan or ta ya
kon du ğu gi bi ka inat sü rek li ge niş le mek te dir. Bu ger çek ten yo la çı kan
bi lim adam la rı şöy le bir çı ka rım yap mış lar dır: Za man kav ra mı nı ter si ne
çe vi rir sek, ge niş le mek te olan ev re ni sı kı şan bir sis tem ola rak, me se la
da ral mak ta olan dev bir yıl dız gi bi dü şü ne bi li riz. Bu du rum da or ta ya çı -
kan so nuç şöy le dir; za man kav ra mı na gö re da ra lan ev ren so nun da tek -
li ğe ula şır. Ya ni ka ina tın baş lan gı cı tek bir nok ta nın bü yük bir pat la ma
ile açıl ma sı su re tiy le ol muş tur.

Bi zim bu ra dan çı kar ma mız ge re ken so nuç şu dur: İçin de ya şa dı ğı -
mız ka ina tın bir baş lan gı cı var dır. Böy le si ne ku sur suz bir sis te min bir
baş lan gı cı ol du ğu na gö re; el bet te bu baş lan gı cı var eden bir gü cün var -
lı ğı da açık tır. Bu Güç Sa hi bi'nin var lı ğı eze li ve ebe di dir. Ya ni O, her -
şey den ön ce de var dır, son ra da ola cak tır.

İş te bu son suz gü cün sa hi bi Al lah'tır. Ve can lı la rın, ge ze gen le rin, ga -
lak si le rin, tüm ev re nin ya ra tıl ma dı ğı ve hat ta za ma nın da he nüz  var ol -
ma dı ğı an da yal nız ca Al lah var dır. Çün kü O 'Ev vel'dir.
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FA LİK
Ya ran, ya rı cı (ka ran lı ğı ya rıp sa ba hı çı ka ran, to -

hu mu ya ran)

Ta ne yi ve çe kir de ği ya ran şüp he siz Al lah'tır. O, di ri yi
ölü den çı ka rır, ölü yü de di ri den çı ka rır. İş te Al lah bu dur. Öy ley -
se na sıl olu yor da çev ri li yor su nuz? O sa ba hı ya rıp çı ka ran -
dır. Ge ce yi bir sü kun (din len me), Gü neş ve Ay'ı bir he sap (ile)
kıl dı. Bu, üs tün ve güç lü olan, bi len Al lah'ın tak di ri dir. (Enam Su -
re si, 95-96)

Dün ya üze rin de pek çok bit ki tü rü ye ti şir. Her bi ri nin bir bi rin den
fark lı bir to hu mu var dır. Ku ru to hum la rı alıp bir oda da sak la sa nız,
bel ki se ne ler ce ay nı şe kil de dur duk la rı nı gö re bi lir si niz. Ama bu to -
hum lar top ra ğın al tı na ve ya uy gun bir or ta ma ko nul duk la rın da ani -
den ya rı la rak fi liz len me ye baş lar lar. Son ra bir de ba kar sı nız ki bir gül
ağa cı ve ya dev bo yut lar da bir çı nar ağa cı oluş ma ya baş la mış.

'Ku ru bir ta ne' den böy le si ne fark lı çe şit ler de ama en önem li si
can lı bir or ga niz ma nın oluş ma sı kuş ku suz şa şır tı cı dır. Ku ru bir ta ne -
den bir ağa cın oluş ma sı için, to hu mun top rak tan ge rek li mal ze me le -
ri ala rak fi liz len me ye baş la ma sı ge rek li dir. An cak el bet te to hu mun,
ih ti ya cı olan mi ne ral le ri, su mik ta rı nı ken di si nin be lir le me si müm kün
de ğil dir. Üs te lik top rak ta ki mi ne ral le ri, su yu bi ra ra ya ge tir se bi le bir -
bi rin den çok fark lı  mey ve ler ve ren ağaç çe şit le ri ni ve ya ye şil bit ki le -
ri oluş tu ra bil me si için üs tün ye te nek le ri nin ol ma sı ge rek li dir. 

Eğer bu ka ra rı ve re nin to hum ol du ğu nu id dia eder sek to hu mun
'ye te nek li' ol du ğu nu ka bul et mek du ru mun da ka lı rız. An cak el bet te
ki bah se di len ye te nek le rin el bet te to hu mun ken di si ne ait ol du ğu nu
id dia et mek müm kün de ğil dir. Yu ka rı da ki ayet ler de de bil di ril di ği gi -
bi "ta ne yi ve çe kir de ği ya ran" Al lah'tır. 

O'nun di le me si ile yer yü zün de bin ler ce çe şit ağaç, bit ki ye tiş mek -
te dir. Ni te kim bir baş ka ayet te Al lah'ın her şe yin Ya ra tı cı sı ol du ğu
şöy le bil di ril miş tir:
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O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi -
tir dik, on dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne
bin di ril miş ta ne ler tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to -
mur cu ğun dan da ye re sark mış sal kım lar, -bir bi ri ne
ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler den, zey tin den ve
nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün ver di ğin -
de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina -
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır.
(Enam Su re si, 99)

Ve O, yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz-dağlar ve
ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer

çift yaratmıştır; geceyi gündüze bürümektedir.
Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten

ayetler vardır. (Ra’d Suresi, 3)

Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm
bağ la rı, ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır

ki, bun lar ay nı su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve -
rim de ve lez zet te) ba zı sı nı ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz.

Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir top lu luk için ger -
çek ten ayet ler var dır.

Eğer şa şı ra cak san, asıl şaş kın lık ko nu su on la rın şöy le
söy le me le ri dir: "Biz top rak iken mi, ger çek ten biz mi
ye ni den ya ra tı la ca ğız?" İş te on lar Rab le ri ne kar şı in ka -
ra sa pan lar, iş te on lar bo yun la rı na (ateş ten) hal kalar

geçirilen ler ve iş te on lar -için de ebedi kalacak ları-
ateşin ar kadaş ları olan lar dır. (Ra’d Suresi, 4-5)
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FA SIL
Ayı ran, açık la yan

Ger çek ten iman eden ler, Ya hu di ler, yıl dı za ta pan lar (Sa bii) Hı -
ris ti yan lar, ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk ko şan lar; şüp he siz
Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı ra cak tır. Doğ ru su Al lah,
her şe yin üze rin de şa hid olan dır. (Hac Su re si, 17)

İn san lar dan ki mi dün ya ha ya tı bo yun ca dün ye vi amaç lar edi nir, bu
amaç lar için ça lı şır ve bun la rı ya par ken de iyi bir iş üze rin de ol du ğu -
nu zan ne der ve ahi re ti unu ta rak dün ya ha ya tı için ça lı şır. Ger çek so -
rum lu lu ğu nu unu ta rak dün ya çı kar la rı nın pe şi ne dü şer. Al lah'a or tak
koş tu ğu bu put la rı ra zı et mek, on la rın hoş nut lu ğu nu ka za na bil mek
için ça ba har car ve bu şe kil de son de re ce kar lı bir iş yap tı ğı nı dü şü -
nür.

İn san lar dan ki mi de tüm ha ya tı nı ken di si ni ya ra tan Al lah'ı ra zı et -
mek için ge çi rir. Dün ya ha ya tın da ki im kan la rı ve ni met le ri bu bi linç -
le de ğer len di rir. He de fi, doğ ru yo la ula şa bil mek, Al lah'ın ra zı ola ca ğı
sa lih amel ler de bu lun mak, O'nun tav si ye et ti ği üs tün ah la kı üze rin de
ta şı ya bil mek tir.

El bet te bu iki in sa nın du ru mu bir de ğil dir. Bu in san la rın du ru mu
ile il gi li Al lah Ku ran'da şöy le bir ör nek ver miş tir:

Kör olan la (ba si ret le) gö ren bir de ğil dir; ka ran lık lar la
ay dın lık, göl ge ile sı cak lık da. Di ri olan lar la ölü ler de bir
de ğil dir. Ger çek ten Al lah, di le di ği ne işit ti rir; sen ise ka -
bir ler de olan la ra işit ti re cek de ğil sin. (Fa tır Su re si, 19-
22)

İş te bir bi rin den fark lı du rum da olan, bam baş ka yol lar edi nen bu
in san la rın ara sı nı Al lah kı ya met gü nü ayı ra cak, her bi ri ne yap mak ta
ol duk la rı nı bil di re cek tir. O gün, her ke sin yap tık la rı nın hiç bir ek silt -
me ol ma dan ken di si ne tas ta mam öden di ği gün dür. O gün, Al lah'ın
son suz ada le ti nin te cel li et ti ği gün dür...
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Şüp he siz, se nin Rab bin, ih ti la fa düş tük le ri şey ler ko nu -
sun da kı ya met gü nü ara la rın da 'hük mü nü ve rip ayı ra -
cak tır'. (Sec de Su re si, 25)

Son ra, her bir grup tan Rah man (olan Al lah)a kar şı az -
gın lık gös ter mek ba kı mın dan en şid det li ola nı nı ayı ra -

ca ğız. Son ra Biz ona (ce hen ne me) gir me ye kim le rin en
çok uy gun ol du ğu nu da ha iyi bi li riz.

Siz den ona gir me ye cek hiç kim se yok tur. Bu, Rab bi nin
ke sin ola rak üze ri ne al dı ğı bir ka rar dır.

Son ra, tak va sa hip le ri ni kur ta rı rız ve zul me den leri diz
üs tü çök müş olarak bırakıveririz.

(Mer yem Suresi, 69-72)

Ne yakın akrabalarınız, ne çocuklarınız kıyamet günü
size bir yarar sağlayamaz. (Allah) Sizin aranızı ayıra-

caktır. Allah, yaptıklarınızı görendir.
(Mümtehine Suresi, 3)

De ki: "Rab bi miz (kı ya met gü nü) bi zi bir ara da top la -
ya cak, son ra da hak ile ara mı zı ayı ra cak tır. O, (ger çek
hük mü nü ve re rek hak ile ba tı lın ara sı nı) açan dır, (her

şe yi hak kıy la) bilen dir." (Sebe Suresi, 26)



FA TIR
Ya ra tan, icat eden

"Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me im ka nı nı)
ver din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ ret tin. Gök le rin ve
ye rin Ya ra tı cı sı, dün ya da ve ahi ret te be nim ve lim Sen sin.
Müs lü man ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara -
sı na kat." (Yu suf Su re si, 101)

Ya şa dı ğı mız dün ya ya bak tı ğı mız da, üze rin de can lı lı ğın olu şa bil me -
si için özel ola rak dü zen len miş ol du ğu nu gö rü rüz. Dün ya' nın uzay da -
ki ko nu mu, can lı la rın ih ti ya cı olan her tür lü de ta yın Dün ya'da var ol -
ma sı bu ge ze ge nin üs tün bir ak lın ese ri ol du ğu nun apa çık de li li dir. 

Ya şam için son de re ce el ve riş li ya ra tı lan bu ge ze ge nin üze rin de
ya şa yan can lı la ra bak tı ğı mız da da ay nı ger çek le kar şı la şı rız. Dün ya
üze rin de var olan tüm can lı lar da hay ran lık uyan dı rı cı bir ya ra tı lış söz
ko nu su dur. Her can lı ken di si için uy gun or tam da, uy gun bir vü cut ya -
pı sıy la ya şam sür mek te dir.

Bu nun ya nı  sı ra tüm can lı la rın olu şu mun da ki de tay lar in ce len dik -
çe kar şı la şı lan ya ra tı lış ger çe ği da ha da net leş mek te dir. Her can lı nın
te mel ya pı  ta şı olan hüc re, için de ki tüm or ga nel le riy le tek ba şı na mü -
kem mel bir sis te me sa hip tir. Hüc re de ki dü zen öy le ku sur suz dur ki,
can lı lı ğın te sa dü fen mey da na gel miş ol ma sı nın im kan sız lı ğı nı tek ba şı -
na ka nıt la mak ta dır.

İş te çev re miz de gör dü ğü müz ve ya gö re me di ği miz tüm de tay lar-
da apa çık şekilde Yaratılış’ın iz le ri var dır. Kuş ku suz bun la rın tü mü -
nün var eden her şe yin Ya ra tı cı sı olan Al lah'tır. Ka inat ta ki var lık la ra
ait olan en ufak bir de tay da da hi Rab bi mi z'in ku sur suz sa na tı nı gör -
mek müm kün dür. Al lah, ya rat tı ğı sis te min ku sur suz lu ğu nu Mülk Su -
re si'nde şöy le ha ber ver miş tir:

O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum' (mu ta ba kat) için de ye -
di gök ya rat mış olan dır. Rah man (olan Al lah)ın ya rat -
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ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy gun suz luk' (te fa vüt) gö re -
mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir; her han gi bir çat -
lak lık (bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor mu sun? Son ra
gö zü nü iki ke re da ha çe vi rip-gez dir; o göz (uyum suz luk
bul mak tan) umu du nu kes miş bir hal de bit kin ola rak sa -
na dö ne cek tir. (Mülk Su re si, 3-4)
De ki: "O, gök le ri ve ye ri ya ra tır ken ve O, (hep) bes le -
yen (hiç) bes len mez ken, ben Al lah'tan baş ka sı nı mı ve -
li edi ne ce ğim?" De ki: "Ba na ger çek ten Müs lü man olan -
la rın il ki ol mam em re dil di ve: Sa kın müş rik ler den ol -
ma." (de nil di.) (Enam Su re si, 14)
Re sul le ri de di ki: "Al lah hak kın da mı şüp he (edi yor su -
nuz)? O, gök le ri ve ye ri ya ra tan dır; O, si zi, gü nah la rı nı -
zı ba ğış la mak için da vet et mek te ve si zi adı ko nul muş
bir sü re ye ka dar er te li yor." De di ler ki: "Siz, bi zim ben -
ze ri miz olan bi rer be şer den baş ka sı de ğil si niz. Siz bi zi,
ba ba la rı mı zın tap tık la rın dan çe vi rip-en gel le mek is ti -
yor su nuz, öy ley se bi ze apa çık bir de lil ge ti rin." (İb ra -
him Su re si, 10)
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De ki: "Si zi in şa eden (ya ra tan), si ze ku lak, göz ler ve
gö nül ler ve ren O'dur. Ne az şük re di yor su nuz?" 

De ki: "Si zi yer yü zün de üre tip-tü re ten O'dur. Siz O'na
top la nıp gö tü rü le cek siniz." (Mülk Suresi, 23-24)

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır.
O, bir işin ol ma sı na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "Ol"

der, o da he men olu ve rir. (Bakara Suresi, 117)
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FET TAH
Çok iyi hü küm ve ren, açan, hük me den

Eğer o ül ke ler hal kı inan sa lar dı ve kor kup-sa kın sa lar dı, ger çek -
ten üzer le ri ne hem gök ten, hem yer den (sa yı sız) bol luk -
lar (be re ket ler) açar dık; an cak on lar ya lan la dı lar, Biz de on -
la rı ka za na gel dik le ri ne de niy le ya ka la yı ver dik. (Araf Su re si, 96)

Fet tah, Al lah'ın açan sı fa tı dır. Al lah in san la rı zor luk lar la de ne mek -
te an cak hiç  kim se ye güç ye ti re bi le ce ğin den faz la sı nı yük le me mek te -
dir. Al lah, sa mi mi kul la rı na bir zor luk ver di ği za man on dan çı kış yo -
lu nu da açar; mut la ka zor lu ğun ya nın da bir ko lay lık da gös te rir. Ni -
te kim Ku ran'da Pey gam be ri mi z (sav)'in kar şı laş tı ğı zor luk la r ör nek
ve ri le rek, bun la rın ko lay lık la bir lik te ve ril di ği şöy le bil di ril miş tir:

Biz, se nin göğ sü nü ya rıp-ge niş let me dik mi?

Ve yü kü nü in di rip-at ma dık mı?

Ki o, se nin be li ni bük müş tü;

Se nin zik ri ni (şa nı nı) yü celt me dik mi?

De mek ki, ger çek ten zor luk la be ra ber ko lay lık var dır.

Ger çek ten güç lük le be ra ber ko lay lık var dır. (İn şi rah

Su re si, 1-6)

Ku ran'da Al lah'ın iman eden le re sağ la dı ğı ko lay lık la ra da ha pek
çok ör nek ve ril miş tir. Hz. Mu sa da Al lah'ın çe şit li zor luk lar la im ti han
et ti ği el çi ler den bi ri dir. An cak Al lah Hz. Mu sa'yı yar dı mıy la des tek le -
miş ve iş le ri ni ko lay laş tır mış tır.

Hz. Mu sa Fi ra vun'a teb liğ yap ma ya gi der ken kar de şi Ha run'u ken -
di si ne yar dım cı kıl ma sı nı Al lah'tan is te miş tir. Al lah da onun du ası nı
ka bul ede rek Hz. Ha run'u ona des tek çi kıl mış tır.

Ku ran'da da ha pek çok olay la ör nek len di ril di ği gi bi Al lah mü min -
le rin her za man yar dım cı sı ve des tek çi si dir. On la rın üze rin de bu lu -
nan ve açıl ma sı im kan sız gi bi gö zü ken zor luk la rı açıp kal dı rır. An cak
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bu du rum in kar cı lar için ge çer li de ğil dir. Al lah, on la rın kalp le ri ni da -
ral tır, sı kar ve tüm ni met le rin ka pı sı nı ka par. Rab bi mi z'in di le me si ile
ka pa nan bu ka pı la rı son su za ka dar aça bi le cek hiç bir güç yok tur. 

Al lah in kar cı lar için ni met ka pı la rı nı ka pat tı ğı gi bi on la rın üze ri ne
azap ka pı sı açar. İn kar cı la ra ve ri len bu azap bir ayet te şöy le bil di ril -
miş tir:

So nun da, üzer le ri ne aza bı şid det li olan bir ka pı aç tı ğı -
mız da, on lar bu nun için de şaş kı na dö nüp umut la rı nı
kay bet ti ler. (Mü mi nun Su re si, 77)

On la ra, zor lu aza bı mız gel di ği za man yal var ma la rı ge -
rek mez miy di? Ama on la rın kalp le ri ka tı laş tı ve şey tan
on la ra yap mak ta ol duk la rı nı çe ki ci (süs lü) gös ter di.

Der ken ken di le ri ne ha tır la tı la nı unut tuk la rın da, on la rın
üzer le ri ne her şe yin ka pı la rı nı aç tık. Öy le ki ken di le ri ne
ve ri len şey ler le 'se vin ce ka pı lıp şı ma rın ca', on la rı apan -
sız ya ka la yı ver dik. Ar tık on lar umut la rı su ya dü şen ler

ol du lar.

Böy le ce zul me den top lu lu ğun kö kü ku ru tul du. Hamd,
alem le rin Rab bi olan Al lah'adır.

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 liyor lar?

De ki: "Düşün dünüz mü hiç; size Al lah'ın azabı apan sız
ya da açık dan geliverir se, zul me sapan kavim den baş -

kası mı yıkıma uğ rayacak?" (En’am Suresi, 43-47)



GAF FAR
Mağ fi re ti, ba ğış la ma sı çok olan

"Bun dan böy le" de dim. "Rab bi niz 'den mağ fi ret is te yin; çün kü
ger çek ten O, çok ba ğış la yan dır." (Nuh Su re si, 10)

Al lah'ın mağ fi re ti son suz dur. O, ya rat tı ğı tüm kul la rı na tev be ede -
rek arın ma im ka nı ver miş tir. Bir in san, ca hil ken yap tık la rın dan do la -
yı dün ya da ba ğış lan ma di le ye rek ce hen nem aza bın dan kur tu la bi lir.
Sa mi mi bir şe kil de Ku ran'a dö ne rek Al lah'ın emir le ri ni ti tiz lik le uy gu -
la dı ğı tak dir de Rab bi mi z'i ba ğış la yan ve esir ge yen ola rak bu la cak tır.
Al lah sa lih amel ler de bu lun duk la rı za man kü çük bü yük de me den kul -
la rı nın bü tün gü nah la rı nı af fe de ce ği ni müj de le miş tir. Al lah bir aye tin -
de "Eğer şük re der ve iman eder se niz, Al lah aza bı nız la ne
yap sın?.." (Ni sa Su re si, 147) di ye rek in san lar üze rin de ne ka dar ge -
niş mağ fi ret sa hi bi ol du ğu nu on la ra bil dir miş tir. Ni te kim 'ca hil ve
nan kör' olan in san la rın pek çok ni met için de ha yat la rı nı sür dü re bil -
me le ri de Al lah'ın mağ fi re ti ve ba ğış la ma sıy la dır. Al lah bu ger çe ği Ku -
ran'da şöy le bil dir mek te dir:

Eğer Al lah, ka zan dık la rı do la yı sıy la in san la rı (azap ile)
ya ka la yı ve re cek ol say dı, (ye rin) sır tı üze rin de hiç bir
can lı yı bı rak maz dı, an cak on la rı, adı ko nul muş bir sü re -
ye ka dar er te le mek te dir. So nun da ecel le ri gel di ği za -
man, ar tık şüp he siz Al lah Ken di kul la rı nı gö ren dir. (Fa -
tır Su re si, 45)

Al lah tüm in san la ra öğüt ala nın öğüt ala bi le ce ği ka dar bir sü re
ta nır. On la ra ken di le ri ni uya rıp kor ku ta cak el çi ler gön de rir ve bu
el çi ler va sı ta sıy la kor kup sa kın ma la rı ge re ken şey le ri bil di rir. An cak
tüm bun la ra rağ men in kar da di re ten in san lar da el bet te iş le dik le ri
kö tü lük le rin kar şı lı ğı nı gö re cek ler dir. Al lah ayet ler de şöy le bu yur -
mak ta dır:

Ger çek ten Ben, tev be eden, ina nan, sa lih amel ler de bu -
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lu nup da son ra doğ ru yo la eri şen kim se yi şüp he siz ba -
ğış la yı cı yım. (Ta ha Su re si, 82)
Son ra ger çek ten Rab bin, ce ha let so nu cu kö tü lük iş le -
yen, son ra bu nun ar dın dan tev be eden ve ıs lah olan -
lar(la be ra ber dir). Şüp he siz Rab bin bun dan son ra ba -
ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Nahl Su re si, 119)
Ey iman eden ler, Al lah'tan sa kı nıp-kor kun ve O'nun el -
çi si ne iman edin, si ze Ken di rah me tin den iki kat (gü zel
kar şı lık) ver sin. Si ze ken di siy le yü rü ye ce ği niz bir nur
kıl sın ve si ze mağ fi ret et sin. Al lah çok ba ğış la yan dır,
çok esir ge yen dir. (Ha did Su re si, 28)

Kö tü lük iş le yip bu nun ar dın dan tev be eden ler ve iman
eden ler; hiç şüp he siz Rab bin, bun dan (tev be den) son ra
el bet te ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (A’raf Su re si, 153)

Ey Pey gam ber, el le ri niz de ki esir le re de ki: "Eğer Al lah,
si zin kalb le ri niz de bir ha yır ol du ğu nu bi lir se (gö rür se)

si ze siz den alı nan dan da ha ha yır lı sı nı ve rir ve si zi ba ğış -
lar. Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir."

(En fal Su re si, 70)

Günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası pek şid-
detli olan ve lütuf sahibi (Allah'tan). O'ndan başka İlah

yoktur. Dönüş O'nadır. (Mümin Suresi, 3)



GA NİYY
Çok zen gin, her şey den müs tağ ni olan

Ey in san lar, siz Al lah'a (kar şı fa kir olan) muh taç lar sı nız; Al lah
ise, Ğa niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ha mid (övül -
me ye la yık)tır. (Fa tır Su re si, 15)

Ta rih bo yun ca ya şa mış olan az gın ve ki bir li ki şi le rin or tak özel lik -
le rin den bi ri, güç ve zen gin lik sa hi bi ol ma la rı ol muş tur. Bu ki şi ler
Al lah'ın ver di ği ni met ve im kan lar la Al lah'a kar şı bü yük len miş ler ve
O'ndan yüz çe vir miş ler dir. Sa hip ol duk la rı her şe yin ger çek sa hi bi nin
Al lah ol du ğu nu unut muş, O'nun ken di le ri ne lüt fun dan ba ğış la dı ğı ma -
lı-mül kü sa hip len me ye kalk mış lar dır. Yal nız in kar et mek le kal ma mış -
lar, iman eden le re de bas kı ve zu lüm uy gu la mış, Al lah'ın el çi le ri ne de
bü yük bir düş man lık la baş kal dır mış lar dır. So nun da Al lah da ya nıl maz
bir azap la ken di le ri ni bir an da ya ka la mış, ken di le ri ni de mal la rı nı da
ye rin di bi ne ge çir miş ve her şey den müs tağ ni ol du ğu nu gös ter miş tir.
Al lah bu ka vim le rin du rum la rı nı bir ayet te şöy le ha ber ve rir: 

Bu, ken di le ri ne apa çık bel ge ler le el çi ler gel di ği hal de
"Bi zi bir be şer mi hi da ye te ulaş tı ra cak?" de me le ri ve bu
yüz den in kar edip sa pa rak yüz çe vir me le ri ne de niy le -
dir. Al lah da (on la ra kar şı) müs tağ ni ol du ğu nu (hiç bir
şe ye ih ti ya cı ol ma dı ğı nı) gös ter di. Al lah Ğa ni'dir, Ha -
mid'dir. (Te ga bün Su re si, 6)

Bu in kar cı ve müs tek bir in san la rın unut tuk la rı ya da kav ra ya ma -
dık la rı ger çek, gök le rin, ye rin ve bu iki si ara sın da bu lu nan her şe yin
ha zi ne le ri nin ger çek sa hi bi nin Al lah ol du ğu dur. Al lah bu ger çe ği Ku -
ran'da şöy le bil dir miş tir:

Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. An dol sun, Biz
siz den ön ce ki tap ve ri len le re ve siz le re: "Al lah'tan kor -
kup-sa kı nın" di ye tav si ye et tik. Eğer in ka ra sa par sa nız,
şüp he siz, gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. Al lah,
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hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan, hamd'e la yık olan dır. (Ni -
sa Su re si, 131)

Ayet ler de ha ber ve ri len bu ki şi ler mal sa hi bi ol ma la rın dan do la yı
bü yük lük gu ru ru na ka pıl mış, Al lah'a iba det et mek ten ve ken di le ri ne
hak kı ge ti ren el çi le rden yüz çe vir miş ler dir. Ku ran'da in kar cı la rın bu
ta vır la rı na kar şı lık Hz. Mu sa'nın söz le ri ör nek ve ri le rek şöy le buy rul -
mak ta dır:

Mu sa de miş ti ki: "Eğer siz ve yer yü zün de ki le rin tü mü
in kar ede cek ol sa nız bi le şüp he siz Al lah hiç bir şe ye
muh taç de ğil dir, övül müş tür." (İb ra him Su re si, 8)

Ku ran'da ki da ha pek çok ayet te ha ber ve ril di ği gi bi Al lah güç ve
zen gin li ğin ger çek sa hi bi dir. O her şey den müs tağ ni dir an cak her şey
O'na muh taç tır. Bu ger çek bir ayet te şöy le bil di ril mek te dir:

Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den
ön ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler; üs te -
lik on lar kuv vet ba kı mın dan ken di le rin den da ha güç lüy -
dü ler. Gök ler de ve yer de Al lah'ı aciz bı ra ka cak hiç bir
şey yok tur. Şüp he siz O, bi len dir, güç ye ti ren dir. (Fa tır
Su re si, 44)

Bu, ken di le ri ne apa çık bel ge ler le el çi ler gel di ği hal de
"bi zi bir be şer mi hi da ye te ulaş tı ra cak?" de me le ri ve bu
yüz den in kar edip sa pa rak yüz çe vir me le ri ne de niy le -
dir. Al lah da (on la ra kar şı) müs tağ ni ol du ğu nu (hiç bir

şe ye ih ti ya cı ol madığını) gös ter di. Al lah Ğani'dir,
Hamid'dir. (Teğabün Suresi, 6)

Kim cehd eder se (çaba harcarsa), yal nız ca ken di nef si
için cehd et miş olur. Şüp he siz Al lah, alem ler den müs -

tağ ni dir. (An ke but Su re si, 6)



HA BİR
Her şe yin iç yü zün den, giz li ta raf la rın dan     

ha ber dar

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. (Haşr Su re si, 18)

İn san za man ve me kan la sı nır lı bir var lık tır. Baş ka bir ki şi ta ra fın -
dan ak ta rıl ma dık ça an cak ken di bu lun du ğu yer de, za man da ge li şen
olay lar dan ha ber dar ola bi lir. Bu lun du ğu za man ve me ka nın dı şı na çı -
ka rak olay la rı de ğer len dir me si as la müm kün de ğil dir. Bu da in sa nın
en bü yük aciz lik le rin den bi ri dir.

Oy sa in sa nı ya ra tan Al lah, za man ve me ka nın da Ya ra tı cı sı' dır;
do la yı sıy la bu kav ram la ra ba ğım lı de ğil dir. Za man dan ve me kan dan
mü nez zeh olan Al lah do ğal ola rak za ma nın ve me ka nın kap sa dı ğı ya -
ni ka inat ta ger çek le şen her olay dan da ha ber dar dır. Öy le ki için de
ya şa dı ğı mız Sa man yo lu Ga lak si si'n den mil yon lar ca ışık yı lı uzak lık ta
bu lu nan bir ga lak si de kaç yıl dız bu lun du ğu nu, han gi gök  cis mi nin han -
gi yö rün ge yi ta kip et ti ği ni de bi lir, için de ya şa dı ğı mız dün ya da top ra -
ğın al tın da ye rin üze ri ne çık ma ya ça lı şan fi liz len miş bir to hu mun bil -
gi si ni de... Ay rı ca Al lah şu ana ka dar ya şa mış olan, şu an ya şa yan ve
bun dan son ra ya şa ya cak olan tüm in san la rın da ha yat la rı nın her sa ni -
ye si nin bil gi si ne sa hip tir. 

Ki min ne za man, ne re de doğ du ğu ve öl dü ğü, ya şa mı sü re sin ce
ne ler yap tı ğı, han gi amaç lar uğ ru na ça ba har ca dı ğı, hat ta ne za man
gül dü ğü, ne za man ağ la dı ğı gi bi tüm de tay lar O'nun bil gi si da hi lin de -
dir. Çün kü O tü mü nün Ya ra tı cı sı 'dır. Üs te lik bu in san la rın her an
yap tık la rı iş le rin ya nın da, kalp le rin den ge çir dik le ri tüm bil gi ler de
Al lah'tan giz li kal maz. Al lah in san la rın iç le rin den ge çir dik le ri, ni yet
edip uy gu la ma dık la rı, giz li ce ta sar la dık la rı her şey den ha ber dar dır.

Al lah'ın, bol ih sa nın dan ken di le ri ne ver di ği şey ler de
cim ri lik eden ler, bu nun ken di le ri için ha yır lı ol du ğu nu
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san ma sın lar. Ha yır; bu, on lar için şer dir; kı ya met gü nü,
cim ri lik et tik le riy le tas ma lan dı rı la cak lar dır. Gök le rin
ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. Al lah yap tık la rı nız dan ha be -
ri olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 180)
Göz ler O'nu id rak ede mez; O ise bü tün göz le ri id rak
eder. O, la tif olan dır, ha ber dar olan dır. (Enam Su re si,
103)
Sen, as la öl me yen ve da ima di ri olan (Al lah)a te vek kül
et ve O'nu hamd ile tes bih et. Kul la rı nın gü nah la rın dan
O'nun ha ber dar ol ma sı ye ter. (Fur kan Su re si, 58)
Kı ya met sa ati nin bil gi si, şüp he siz Al lah'ın Ka tın da dır.
Yağ mu ru yağ dı rır; ra him ler de ola nı bi lir. Hiç kim se, ya -
rın ne ka za na ca ğı nı bil mez. Hiç kim se de, han gi yer de
öle ce ği ni bil mez. Hiç şüp he siz Al lah bi len dir, ha ber dar -
dır. (Lok man Su re si, 34)

"Ey oğ lum, (yap tı ğın iş) ger çek ten bir har dal ta ne si
ağır lı ğın da ol sa da, (bu,) is ter bir ka ya par ça sın dan ya

da gök ler de ve ya yer(in de rin lik le rin de) de bu lun sa bi le,
Al lah onu ge ti rir (açı ğa çı ka rır). Şüp he siz Al lah, la tif

olan dır, (her şey den) ha ber dar dır."
(Lok man Su re si, 16)

Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü bi lir; si zin sak lı
tut tuk la rı nı zı da, açı ğa vur duk la rı nı zı da bi lir. Al lah, si -

ne le rin özün de sak lı du ra nı bilen dir.
(Teğabün Suresi, 4)



ALLAH ZAMANSIZ VE MEKANSIZ OLARAK
HER YERDEDİR

OKTAR BABUNA: ... Şeytandan Allah’a sığınırım. “Doğu da
Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü
orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir.” Bu ayette
Hocam, her döndüğümüz yerin Allah’ın yüzü olduğu, yani nereye
dönsek, burada tabii yön ve mekansızlık kavramında, Allah mekandan
ve zamandan münezzehtir, inşaAllah. Demek ki Allah’ın her yerde
olduğu bu ayetten anlaşılıyor.

ADNAN OKTAR: Kardeşim bak, özetle arkadaşlarımız diyor
ki; Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında bir çoban kız elini yukarıya aça-
rak “Allah gökte” diyor. Peygamberimiz (s.a.v.) de “doğru söyledin”
diyor. Özetle bu, yani asıl kaynakları bu. Tamam, doğru söyledi elini
yukarı kaldırıp, gökte tamam, Allah gökte. Peki, onun bulunduğu
yerin karşısına, mesela Kuzey Kutbu’na gitse, Güney Kutbu’na gitse,
Ekvator’a gitse, Peygamber (s.a.v.) aynı şekilde birisiyle karşılaştığın-
da, sorduğunda ne diyecek? “Gökte” diyecek “Allah.” Venüs’te,
Merih’te, diğer gezegenlerdeki bir canlı, bir Melek veyahut bin cin,
“Allah nerede?” desen, “gökte” diyecek. Venüs’ün kuzeyinde, güne-
yinde, doğusunda, batısında, her yerde aynı şekilde “gökte” diyecek.
O zaman her yerde olmuş oluyor Allah. Bunu akledemedikleri için
olay açmaza giriyor onlarda. Onlar zannediyor ki, gök deyince bir
tane gök var. O genç kızın bulunduğu yerdeki gök var zannediyorlar.
Gökte, yerde de var Allah. Peki Allah gökte, yere niye Allah hakim
olamıyor? Göğe hakim olmasını kabul ediyorsun, yere hakim olması-
nı niye kabul etmiyorsun? Yerde olmasını niye kabul etmiyorsun?
Yerde olmasından niye rahatsız oluyorsun?  “Şu an Allah burada var
mı? diyorsun, “burada yok Allah” diyor. “Nerede?” diyorsun,
“gökte” diyor. Niye burada olmasın ki? Allah diyor; “Ben size şah
damarınızdan daha yakınım” diyor, ayet var. Şahdamarı ne demek?
Bizim içimizde. “Ben size ondan daha yakınım” diyor. Ama nasıl?
Zamansız ve mekansız olarak. Onlar zamanlı ve mekanlı olarak oldu-
ğunu zannediyorlar. Allah zaman ve mekandan münezzeh zaten, nasıl
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olsun ki zaten? Zamansız ve mekansız olarak Allah bize bizden daha
yakındır.

OKTAR  BABUNA: Evet, tam söylediğiniz canlandırma hocam
işte. Herhangi bir gezegende, dünyada, her yerde duran, her noktada
duran insanın baktığı farklı bir yön vardır. Dolayısıyla ellerini kaldır-
dığında da inşaAllah, bakacağı farklı bir yön olacaktır dediğiniz gibi. O
zaman her yönde, her yerde olmuş oluyor Allah, inşaAllah, çok açık
bir şekilde.

ADNAN OKTAR: Bunu akledemiyorlar. Bir tane kardeşimiz
vardı. Benim aleyhimde muazzam konuşuyordu; “kafir oldu, dinden
çıktı, bunu dedi.” “Allah her yerde” dediğim için. Sonra anladı, “çok
özür diliyorum, Allah affetsin” dedi. Bir de video yayınlamış, “ben
hata yaptım” diye. Kardeşim bu kadar anlaşılmayacak bir konu mu
bu? Mesela Allah şu an burada, bundan niye rahatsız oluyorsun sen?
Niye olmamasını istiyorsun Allah’ın burada? “Ben buradayım ama
Allah olamaz” diyor.  Olur mu böyle şey? Sen kendini ilahlaştırıyor-
sun. Sen gölge varlıksın, Allah mutlak varlıktır. Ve Allah zamansız ve
mekansız olarak her yerdedir. Olmadığı hiçbir yer yoktur Allah’ın.
Zamansız ve mekansız olarak. Ve bütün atomların içinde, mesela farz
edelim bir yemekten çıkan, yemek kaynarken içinden çıkan bir buhar
düşünelim. Onun içerisinde katrilyonlarca atom var. Atomların için-
de elektronlar, nötronlar, protonlar var. O elektronların hepsi bir
alem. Yani Samanyolu gibi bir galaksi sistemi. Allah orada da var. Her
yerde var. “Allah’ın büyüklüğünü hakkıyla takdir edemediler” diyor
Allah. Yani bu Samanyolu’ndan, şu evrenden dışarıya çıkamıyorlar.
Allah böyle sonsuz evren yaratıyor, sonsuz. Sonsuz büyüktür Allah.
Mesela “atom” diyor, atom deyince onu alelade bir şey zannediyor.
Mesela temiz ve kirli de Allah’ın yaratmasına göre olur. Bize, mesela
ne bileyim bir baldıran otu kötü kokar, ama bir başkasına tertemiz
kokar o.  İzafidir. Mesela cehennem bir kısım insanlar için müthiş
sıcaktır ve çok rahatsız edicidir, bir kısmı cehennemde donar, üşür.
Cehennemin öyle bir yönü de vardır, soğuk yönü de vardır. Adam
donuyor cehennemde. Allah’ın vereceği hisle alakalıdır. Mesela güneş
bir insana dondurucu etki yapabilir, bir varlığa. Güneşe yanaştıkça
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daha da donar, daha da üşür. Ama kimini de yakıyor. O algıyla alakası
olan bir şeydir. Yani algıyı esas alıyor bu arkadaşlar, kendilerini esas
alıyorlar. Halbuki Allah’ı esas almaları lazım. Allah’ın aklını esas almı-
yorlar, kendi akıllarını esas aldıkları için açmaza giriyorlar. Mesela biz
suyu çok güzel görüyoruz, çok hoş bir nimet. Bir başkası için su asit
etkisi yapar, feci şekilde canını yakar. Suyu gördüğüne kaçacak delik
arar. Acayip ızdırap duyar. İzafidir bu, tamamen algıya bağlı olan bir
şeydir. Kendini esas yapmaktan çıkartmaları gerekiyor, Allah’ı esas
yapmaları lazım. Bir şey değerlendirirken Allah’a göre değerlendir-
mek gerekir, kendine göre değil. İnşaAllah. Yine anlamazlarsa, yine
anlatırız.

OKTAR BABUNA: Kuran’da çok net, siz gerçi anlatmıştınız,
ilgili bölümleri okuyorum, inşaAllah hocam. Şeytandan Allah’a sığını-
rım; 

“Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (kıblesi) orasıdır.”
(Bakara Suresi, 115)

“O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşat-
mıştır.” (Bakara Suresi, 255)

ADNAN OKTAR: “Bütün gökleri ve yeri kaplayıp-
kuşatmıştır.” Kaplamak ne demek? Ve kuşatmıştır. Yani olmadık
hiçbir yer yok. Mesela bu kitap sayfasının araları, üstü; şimdi burada
Allah yok mu? Her yerde vardır Allah. Ama zamansız ve mekansız
olarak. Adam zamanlı ve mekanlı olarak anladığı için, anlamıyor.
Kendisini esas alıyor, kendisini esas almayacak, Allah’ı esas alacak.

OKTAR BABUNA: “Biz sana: "Muhakkak Rabbin insan-
ları çepeçevre kuşatmıştır" demiştik.” (İsra Suresi, 60)

“Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı ola-
rak saymış bulunmaktadır.”  (Meryem Suresi, 94)

“Ama gerçekten Allah onları kuşatmıştır.” (Fetih
Suresi, 21)

“Onları arkalarından sarıp kuşatmıştır.” (Büruc Suresi,
20)

“Biz ona şahdamarından daha yakınız.” (Kaf Suresi, 16)
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ADNAN OKTAR: Sarıp-kuşatma ne demektir? Hücrelerine
kadar, atomlarına kadar. Hangi atom Allah’tan izin almaksızın bir şey
yapabilsin? Bak diyor ki; “Biz dilemedikçe, siz dileyemezsiniz”
diyor Allah. “Önce Ben dileyeceğim” diyor Allah, “sonra siz yapacak-
sınız.” Ve bunu ne kadar zamanda yap-
mış? Sonsuz kısa zaman içerisinde yap-
mış, sonsuz kısa zaman. Bak sonsuz
önceyi ve sonsuz sonrayı, sonsuz kısa
zaman içerisinde yapmış, bitirmiş.
“Hepsi” diyor Allah, “bir ana kitap-
ta yazılıdır.” Tamamı. Olmuş bitmiş.
İllaki kendilerine bir ilahlık vermek
istekleri var, bir de Allah’ın dünyada
olmasını istemiyorlar. Gökte olmasını
istiyorlar Allah’ın. Gökte de belirli bir
noktada, belirli bir yerde olmasını isti-
yorlar.  Putperestlerin yaptıkları sahte
bir tanrı var, onun gibi görmek istiyor-
lar. Böyle değildir Allah. Allah’ın olma-
dığı hiçbir yer yoktur. Her yeri kapla-
mıştır; bütün güç, kudret O’nundur. Ama bakın en hayati nokta bu,
bunu sürekli unutuyorlar, zamansız ve mekansız olarak. “Ben bunu
kavrayamıyorum” diyor. Kavrayamazsın kardeşim, kafan zaten ne
kadar yani. Bir de onun görüntü olarak olduğunu da düşünürse,
Allah’ın istediği kadarını kavrayabilir. Allah bizim düşünmemizi emre-
der, düşüneceğimiz bir bilgiyi verir, biz o kadar düşünebiliriz. Onun
ne gerisine, ne ilerisine gidemeyiz. Yani insanın ruhunda ilah olma
isteği vardır. Biraz oradan kaynaklanıyor. Şeytani bir duygudur,
Müslüman ona karşı mücadele eder, şirke girmez. Orada iradelerini
kullanamayıp, mutlaka oraya bir giriyorlar. Mesela cüzi irade istiyor.
Mutlaka Allah’tan ayrı bir irade istiyor. Kendisi ilah olmak istiyor.
Ama küçük de olsa bir ilahlık istiyor. Senin cüzi iraden de, külli ira-
den de hepsi Allah’ın iradesinde ve kader içerisinde olup bitmiştir.
Tamamı olup-bitmiştir... (Adnan Oktar’ın 8 Eylül 2010 tarihli Samsun
Aks Tv röportajından)
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HA Dİ
Hi da yet lüt fe den, doğ ru yo la ulaş tı ran

(Bir de) Ken di le ri ne ilim ve ri len le rin, bu nun (Kur'an'ın) hiç tar -
tış ma sız Rab le rin den olan bir ger çek ol du ğu nu bil me le ri için;
böy le lik le ona iman et sin ler ve kalp le ri ona tat min bul muş ola -
rak bağ lan sın. Şüp he siz Al lah, iman eden le ri dos doğ ru yo -
la yö nel tir. (Hac Su re si, 54)

Yer yü zün de iki tür in san var dır: Al lah'ın gü cü nü bi lip tak dir eden -
ler ve Al lah'ın gü cü nü ta nı ma yıp do la yı sıy la tak dir ede me yen ler.

İkin ci grup ta ki in san lar sı ra dan bir ha yat ya şar ve ölür ler. Ya şam -
la rı sü re sin ce ne için ya şa dık la rı nı, on la rı ki min var et ti ği ni, ken di le -
ri ni ya ra ta n Al lah'a kar şı her han gi bir so rum lu luk la rı olup ol ma dı ğı nı
ve ya ken di le riy le bir lik te tüm ev re ni yok tan var Rab bi mi z'in son suz
gü cü nü dü şün mek is te mez ler. On la rın akıl la rı nı meş gul eden ko nu lar
ge nel lik le na sıl bir eği tim gö re cek le ri, iş ye rin de iyi bir mev ki ye gel -
mek için ne yap ma la rı ge rek ti ği, ço cuk la rı nı na sıl ye tiş ti re cek le ri gi bi
gün lük ha yat la il gi li ko nu lar dır. El bet te ki bun la rın tü mü do ğal is tek -
ler dir ve dü şü nül me si de ge re kir an cak üç-beş on yıl ya şa yıp tü ket -
tik le ri ha yat la rı çev re le rin de ki ço ğu in san gi bi bu ko nu la rı ken di le ri -
ne amaç edi ne rek ge çer; bu ara da dün ya da ve tüm ev ren de var olan
sa yı sız mu ci ze le ri gö re mez ler. Üs te lik gör se ler de üze rin de dü şü n -
mek is te mez ler.

Bi rin ci grup ola rak bah set ti ği miz, Al lah'ın var lı ğı nın de lil le ri ni ve
mut lak gü cü nü ta nı yıp tak dir eden in san lar ise bu nun tam ter si bir
ha yat ya şar lar. Vic dan la rı güç lü ol du ğu için çev re le ri ni hay ran lık la
göz lem ler, gör dük le ri de tay la rı ya ra ta nın Rab bi miz ol du ğu nu bi lir ler.
Bu ne den le ev re nin Ya ra tı cı sı, üs tün güç sa hi bi Al lah'a kar şı so rum -
lu luk la rı nın da bi lin cin de dir ler. Ha yat la rı nı Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka -
za na cak la rı iş ler ya pa rak, O'nun tav si ye et ti ği bir ya şa mı sü re rek ve
en önem li si de öl dük ten son ra O'na he sap ve re cek le ri ni bi le rek ge -
çi rir ler.
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İş te bu bi rin ci grup, Al lah'ın hi da yet ver di ği ki şi ler dir. Dün ya üze -
rin de ki sa yı la rı her za man çok az ol muş tur ama doğ ru olan yol on la -
rın ki dir. Al lah, hi da ye te ulaş mış olan lar la in kar eden ler ara sın da ki
far kı ayet le rin de şöy le ha ber ve rir:

Ve on lar, sa na in di ri le ne, sen den ön ce in di ri len le re
iman eder ler ve ahi re te de ke sin bir bil giy le ina nır lar.
İş te bun lar, Rab le rin den olan bir hi da yet  üze re dir ler ve
kur tu lu şa eren ler bun lar dır.
Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on -
lar için far k et mez; inan maz lar. 
Al lah, 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, 4-7)

Kuş ku suz bu in san lar dan ola bil mek, Al lah'tan ve ri len çok bü yük
bir ni met tir. Çün kü O'nun di le me si dı şın da hi da yet ve re bi le cek, doğ -
ru yo la ile te bi le cek hiç  kim se yok tur:

Ger çek şu ki, sen, sev di ği ni hi da ye te er di re mez sin, an -
cak Al lah, di le di ği ni hi da ye te er di rir; O, hi da ye te ere -
cek olan la rı da ha iyi bi len dir. (Ka sas Su re si, 56)

On lar, gay be ina nır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve
ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. 

Ve on lar, sa na in di ri le ne, sen den ön ce in di ri len le re
iman eder ler ve ahi re te de ke sin bir bil giy le ina nır lar.

İş te bun lar, Rab le rin den olan bir hi da yet üze re dir ler ve
kur tu lu şa eren ler bun lar dır.

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on -
lar için far k et mez; inan maz lar. (Bakara Suresi, 3-6)



HA FID
Yu ka rı dan aşa ğı ya in di ren, al çal tan

O aşa ğı la tı cı, yü cel ti ci dir. (Va kıa Su re si, 3)

Her in san be lir li bir ze ka dü ze yi, gör me, dü şün me ve dü şün dük -
le rin den çı ka rım yap ma ka bi li ye ti ne sa hip tir. Ör ne ğin ken di be de ni -
nin iş le yi şin de ki ku sur suz lu ğa bak tı ğın da de tay lı bir ya ra tı lış gö re cek -
tir. Bu ya ra tı lı şın de tay la rın da ki akıl ala met le ri ni dü şün dü ğün de, bü -
tün bun la rı var ede n bir güç sa hi bi ol du ğu nun bi lin ci ne va ra bi lir.

An cak kuş ku suz bu sa yı lan lar sa hip ol duk la rı ye te nek le ri kul la nan
ki şi ler için ge çer li dir. Bir de kar şı laş tık la rı olay lar üze rin de hiç dü şün -
me yen in san lar var dır ki bun lar, yer yü zün de ki in san la rın ço ğun lu ğu -
nu oluş tu rur lar. Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi bu in san lar dün ya ya
ge lir, bü yür, her kes gi bi sı ra dan bir ha yat ge çi rir ve ölür ler. Oy sa
Al lah Ku ran'da dü şü nüp öğüt alan la rı öv müş, di ğer le ri ni ise aşa ğı lık
kı la ca ğı nı bil dir miş tir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik -
re der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü -
nür ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya -
rat ma dın. Sen pek Yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan ko ru.
Rab bi miz, şüp he siz Sen ki mi ate şe so kar san, ar tık onu
'hor ve aşa ğı lık' kıl mış sın dır; zul me den le rin yar dım cı la -
rı yok tur." (Al-i İm ran Su re si, 191-192)

Dü şü nüp öğüt alan lar Al lah'ın yü celt ti ği ki şi ler dir. Bu ki şi ler
Al lah'a kul ol ma nın ge rek le ri ni tam ola rak ye ri ne ge ti rir ler ve bu
yön le riy le di ğer le rin den ta ma men ay rı lır lar. Di ğer grup (dü şün me -
yen in san lar) ise, in sa ni ye te nek le re sa hip ol ma la rı na rağ men bun la rı
kul lan maz  ve ba sit bir ya şam sür dü rür ler. Bir ne vi hay van gi bi, fi zi ki
ih ti yaç la rı nı gi der me ye yö ne lik bir ya şa mı se çer ler. İş te bu in san lar
da, Al lah'ın ya rat tı ğı an cak vic dan la rı nı kul lan ma dık la rı, dü şün me dik -
le ri ve sı ra dan bir öm rü seç tik le ri için al çalt tı ğı ki şi ler dir. Bu ki şi ler-
le il gi li Ku ran'da şöy le bir ör nek ve ril mek te dir:
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İn kar eden le rin ör ne ği ba ğı rıp ça ğır ma dan baş ka bir
şey işit me yip (duy du ğu ve ya ba ğır dı ğı şe yin an la mı nı
bil me yen ve sü rek li) hay kı ran (bir hay van)ın ör ne ği gi -
bi dir. On lar, sa ğır dır lar, dil siz dir ler, kör dür ler; bun dan
do la yı akıl er di re mez ler. (Ba ka ra Su re si, 171)

On lar, ken di sin den sa kın dı rıl dık la rı 'şe yi yap ma da ıs rar
edip baş kal dı rın ca' on la ra: "Aşa ğı lık may mun lar olu -

nuz" de dik.

İş te o za man Rab bin, on la ra en kö tü aza bı ya pa cak
kim se(le ri) kı ya met gü nü ne ka dar üzer le ri ne mut la ka
gön de re ce ği ni bil dir di. Şüp he siz, Rab bin (ce za ile) so -

nuç lan dır ma sı pek ça buk olan dır ve ger çek ten O, ba ğış -
la yan dır, esir ge yen dir.

On la rı yer yü zün de ay rı ay rı top lu luk lar ola rak pa ram -
par ça da ğıt tık. Ki mi le ri sa lih (dav ra nış lar da) bu lu nu yor,
ki mi le ri de bun la rın dı şın da olan aşa ğı lık lar dır. On la rı
iyi lik ler le ve kö tü lük ler le im ti han et tik, ki dön sün ler.

(A’raf Su re si, 166-168)

Ken di le ri ni (öv güy le) te mi ze çı ka ran la rı gör me din mi?
Ha yır;  Al lah, di le di ği ni te miz le yip yü cel tir. On lar, 'bir

hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka dar' bi le hak sız lığa
uğ ratıl maz lar. (Nisa Suresi, 49)
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HA FIZ
Ko ru yan, gö ze ten, mu ha fa za eden

"Bu na rağ men yüz çe vi rir se niz, ar tık si ze ken di siy le gön de ril di -
ğim şe yi teb liğ et tim. Rab bim de siz den baş ka bir kav mi ye ri ni -
ze ge çi rir. Siz O'na hiç bir şey le za rar ve re mez si niz. Doğ ru su be -
nim Rab bim, her şe yi gö zet le yip-ko ru yan dır." (Hud Su re si,
57)

Bu gün bi lim adam la rı nın ço ğu, ev re nin yok tan var ol du ğu ko nu -
sun da ke sin bir fi kir bir li ği ne var mış lar dır. Çün kü el le rin de ki tüm de -
lil ler bu ger çe ğe işa ret et mek te dir. Ev re nin yok tan va ro lu şu sı ra sın-
da or ta ya çı kan atom lar ile bu gün can lı-can sız her şe yi oluş tu ran
atom la rın bir bir le riy le ay nı ol du ğu nu da bi lim or ta ya koy mak ta dır.
Ev re nin ilk ya ra tı lış anın da ne ka dar atom var sa, şu an da da o ka dar
atom var dır. An cak şöy le bir fark la: Yok tan va ro luş anın da bü yük bir
hız la et ra fa da ğı lan atom lar, bu gün yıl dız la rı, Dün ya' yı, at mos fer de ki
ha va yı, yer yü zün de ki su yu, top ra ğı ve hat ta si zin be de ni ni zi mey da na
ge tir mek te dir ler. Üs te lik bu nu öy le si ne ku sur suz bir dü zen le yap -
mak ta dır lar ki, her bir ato ma ha kim olan dü zen le yi ci gü cün var lı ğı ke -
sin ola rak an la şıl mak ta dır. Zi ra bir dü ze nin var lı ğı dü zen le yi ci nin var -
lı ğı nı zo run lu kı lar.

Bu nok ta da kar şı mı za şu ger çek çık mak ta dır: Or ta da hiç bir şey
yok ken mad de yi ya ra tan ve ku sur suz bir dü zen oluş tu ran Al lah el -
bet te ki bu dü ze nin mey da na ge li şin de ki her aşa ma hak kın da bil gi sa -
hi bi dir. Çün kü böy le si ne kar ma şık bir sis te min tek bir anı nın da hi
kont rol süz oluş ma sı müm kün de ğil dir. 

İş te bu ger çek bi ze ka inat ta ki sis te mi dü zen le yen, var eden
Al lah'ın son suz il mi ni gös ter mek te dir. O, her şe yi yok tan var et miş
ve ku sur suz bir dü zen kur muş tur. Ve ha len de bu dü ze ni gö zet le -
mek te ve ko ru mak ta dır. Ni te kim "Çün kü se nin Rab bin, ger çek -
ten gö zet le me ye rin de dir" (Fecr Su re si, 14) aye ti Al lah'ın ka inat
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üze rin de ki sü rek li ko ru ma sı nı biz le re bil dir mek te dir. Baş ka ayet ler -
de Rab bi miz şöy le bu yur mak ta dır:

Doğ ru su Biz, ye rin on lar dan ne ek silt ti ği ni bil mi şiz dir.
Ka tı mız' da (bü tün bun la rı) sak la yıp-ko ru yan bir ki tap
var dır. (Kaf Su re si, 4)
Oy sa onun, ken di le ri ne kar şı hiç bir zor la yı cı-gü cü yok -
tu; an cak Biz ahi re te iman ede ni, on dan kuş ku için de
olan dan ayır t et mek için (ona bu im ka nı ver dik). Se nin
Rab bin, her şe yin üze rin de gö ze ti ci-ko ru yu cu dur. (Se be
Su re si, 21)
Al lah'ın dı şın da bir ta kım ve li ler edi nen ler ise; Al lah, on -
la rın üze rin de gö zet le yi ci dir. Sen on la rın üze rin de bir
ve kil de ğil sin. (Şu ra Su re si, 6)

O'nun (in sa nın) önün den ve ar ka sın dan iz le yen le ri var -
dır, onu Al lah'ın em riy le gö ze tip-ko ru mak ta dır lar.

Ger çek ten Al lah, ken di ne fis (öz)le rin de ola nı de ğiş ti -
rip bo zun ca ya ka dar, bir top lu luk ta ola nı de ğiş ti rip-
boz maz. Al lah bir top lu lu ğa kö tü lük is te di mi, ar tık

onu ge ri çe vir me ye hiç bir (bi çim de im kan) yok tur; on -
lar için O'ndan baş ka bir ve li yok tur. (Ra’d Su re si, 11)

Al lah'ın ah di ni ve ye min le ri ni az bir de ğe re kar şı lık sa -
tan lar... İş te on lar; on lar için ahi ret te hiç bir pay yok -
tur, kı ya met gü nün de Al lah on lar la ko nuş maz, on la rı
gö zet mez ve on la rı arın dır maz. Ve on lar için acı bir

azap var dır. (Al-i İm ran Suresi, 77)
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HA KEM
Hük me den, hak kı ye ri ne ge ti ren

Al lah'tan baş ka bir ha kem mi ara ya yım? Oy sa O, si ze Ki -
ta bı açık lan mış ola rak in dir miş tir. Ken di le ri ne Ki tap ver dik le ri -
miz, bu nun ger çek ten Rab bin den hak ola rak in di ril miş ol du ğu nu
bil mek te dir ler. Şu hal de, sa kın kuş ku ya ka pı lan lar dan ol ma.
(Enam Su re si, 114)

Al lah in san la rı ya rat mış, on la rı, iç le rin den iyi lik ya pan lar la kö tü lük
ya pan la rı ayır t et mek üze re bir im ti han ye ri olan dün ya ya yer leş tir -
miş tir. Ay rı ca in san la ra el çi ler gön der miş ve el çi le ri ne de doğ ru yu
yan lış tan ayır ma la rı nı sağ la ya cak hü küm le ri içe ren ki tap lar ver miş tir.
İn san lık ta ri hi bo yun ca bü tün el çi ler, gön de ril dik le ri ka vim le ri
Al lah'ın em ret ti ği hü küm le ri içe ren hak ki tap lar la uya rıp kor kut muş -
lar, on la rı doğ ru yo la ça ğır mış lar dır.

An cak za man için de el çi le rin ge tir di ği ki tap lar in san lar ta ra fın dan
tah rif edil miş, Al lah'ın gön der di ği hü küm ler in kar cı ke sim le rin ken di çı -
kar la rı nı ko ru ya cak bo zuk hü küm ler le de ğiş ti ril miş tir. Fa kat Al lah in -
san la ra yi ne ken di le ri ni 'doğ ru yo la ulaş tı ra cak bir reh ber' ola rak Ku -
ran'ı in dir miş ve "Hiç şüp he siz, zik ri (Ku ran'ı) Biz in dir dik Biz;
onun ko ru yu cu la rı da ger çek ten Bi ziz" (Hicr Su re si, 9) aye ti ile
için de ki hü küm le ri kı ya me te ka dar ko ru ya ca ğı nı va at et miş tir.

El bet te Ku ran in sa nın kar şı la şa ca ğı her olay da çö züm bul mak,
doğ ru ya ulaş mak için baş vu ra ca ğı ye ga ne kay nak tır. Çün kü Ku ran,
Al lah'ın hü küm le ri ni içe ren tek hak ki tap tır. Ve Al lah'ın gön der di ği
ko run muş hü küm le rin ol du ğu bu ki ta ba sa rı lan lar, on da Al lah'ın ken -
di le ri ne em ret tik le ri ni ye ri ne ge ti ren ler, kuş ku suz doğ ru yo lu bul -
muş kim se ler dir. Dün ya da Al lah'ın hü küm le riy le hük me den O'nun
ken di le rin den is te dik le ri ni ye ri ne ge ti ren ler el bet te ahi ret te de ka -
zanç için de ola cak lar dır.



HA KİM
Hik met sa hi bi, sağ lam, muh kem olan

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var
eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur.
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O,
Aziz, Ha kim dir. (Haşr Su re si, 24)

Da ha ön ce de üze rin de dur du ğu muz gi bi, in sa nın çev re sin de gör -
dü ğü her şey ya ra tıl mış lı ğın apa çık de lil le ri ni ta şır. Ev ren de bel li bir
yö ne doğ ru iler le mek te olan ga lak si ler, Gü ne ş'in et ra fın da be lir li bir
yö rün ge de dö nüp du ran Dün ya, can lı la rın be den le rin de ki -he nüz
yüz yı lı mız da keş fe di len- gi rift sis tem ler ve göz le gö rü le me yen mik ro
alem de mey da na ge len -yi ne ye ni keş fe dil miş- olay lar di zi si... Kuş ku -
suz bi lim sel alan da ki ge liş me ler le in san la rın bil gi si art tık ça, en kü çük -
ten en bü yü ğe ka dar ev ren de ki her de ta yın ne ka dar in ce he sap lar la
var edilmiş ol du ğu da ha da net lik ka zan mak ta dır.

Bu gün ula şı la bi len bil gi se vi ye si ile şu ger çek or ta ya çık mış tır: Ka -
ina tın yok tan var ol du ğu ilk an dan bu ya na olu şan tüm olay lar be lir li
bir plan için de ge liş miş tir. Öy le ki bu pla nın so nu cun da üze rin de ki
tüm can lı lar la  bir lik te Dün ya oluş muş tur. Ve akıl sa hi bi bir var lık
olan in san, yer yü zün de ki ye ri ni al mış tır. El bet te bu du rum da in sa na
dü şen, ken di var lı ğı için en uy gun ko şul la rın bir dü zen için de oluş tu -
rul du ğu nu fark ede bil mek, ka ina tın mey da na ge liş aşa ma la rın da ki hik -
met le ri kav ra ya bil mek tir. 

İn san ken di si ne ve ri len bun ca ni met kar şı sın da unut ma ma lı dır ki,
her şe yin bel li bir ya ra tı lış ama cı ve hik me ti var dır. Ken di si nin ra hat -
lık la ya şa ya bil di ği bir ge ze gen ya ra tıl mış tır. Sa de ce bu ko nu üze rin de
dü şün mek bi le Al lah'ın her şe yi son suz bir hik met le ya rat tı ğı nı gör -
mek için ye ter li dir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

De di ler ki: "Sen Yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den baş ka bi -
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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)

Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li -
le ri dir ler. İyi li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na -
ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re -
sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın ken di le ri ne rah met
ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah, üs tün ve güç lü dür,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Tev be Su re si, 71)
Ve şüp he siz se nin Rab bin, O, on la rı haş re de cek tir. Ger -
çek ten O, hü küm ve hik met sa hi bi dir, bi len dir. (Hicr
Su re si, 25)

O, Aziz ve Ha kim olan Al lah, sa na ve sen den ön ce ki -
le re böy le vah yet mek te dir. Gök ler de ve yer de olan -

lar O'nun dur. O, yü ce dir, bü yük tür. Gök ler, ne re dey -
se üst le rin den çat la yıp-par ça la na cak lar; me lek ler de
Rab le ri ni hamd ile tes bih eder ler ve yer de olan la ra
mağ fi ret di ler ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Al lah,
ba ğış la yan ve esir ge yen O'dur. Al lah'ın dı şın da bir ta -
kım ve li ler edi nen ler ise; Al lah, on la rın üze rin de gö -
zet le yi ci dir. Sen on la rın üze rin de bir ve kil de ğil sin. 

(Şu ra Su re si, 3-6)

Ve he nüz ken di le ri ne ula şıp-ka tıl ma mış olan di ğer le -
ri ne de (pey gam ber gön de ril miş tir); O (Al lah), üs tün

ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(Cum’a Su re si, 3) 
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HAKK
Var lı ğı hiç de ğiş me den du ran

İş te böy le; şüp he siz Al lah, O, Hak olan dır ve şüp he siz O'nun
dı şın da tap tık la rı (tan rı lar) ise, ba tıl dır. Şüp he siz Al lah, Yü ce dir,
bü yük tür. (Lok man Su re si, 30)

Za man ve me kan can lı-can sız her şey gi bi 'ya ra tıl mış' kav ram lar -
dır. Za man ve me ka nın hiç ol ma dı ğı bir an da yok tan bir mad de ale -
mi ya ra tıl mış ve bu alem için de za man-me kan kav ram la rı oluş muş tur.
Şöy le ki, za man için de ge ri ye git ti ği miz de bir sı nır la kar şı la şı rız ve bu
sı nı rın ge ri si ne as la ge çe me yiz. Bir olay için kul la na bi le ce ği miz  en es -
ki ifa de, 'ev re nin ya ra tı lış anı'dır. Hat ta bu gün bi lim çev re le rin de tes -
pit edi len sı nır, ka ina tın ya ra tıl ma anın dan iti ba ren 10-43 sa ni ye dir. Bu
za man di li min den ön ce si için ne za man ne de me kan ta nım la na ma -
mak ta dır.

Bu nok ta da kar şı mı za za ma nın ve me ka nın ol ma dı ğı bir bo yut çı -
kar. İn sa nın sı nır lı ol du ğu bu iki kav ram be lir li bir an da 'ya ra tıl mış' ol -
duk la rı na gö re, bu 'ya ra tı lış'tan ön ce bir za man sız lık ve me kan sız lık
mev cut tu. İş te biz le rin as la dı şı na çı ka ma dı ğı mız bu kav ram la rı ya ra -
tan on la rın ta ma men dı şın da olan Al lah'tır. 

Al lah za man dan ve me kan dan mü nez zeh tir ve do la yı sıy la var lı ğı
her za man mev cut tur. As la de ğiş mez. Tek ger çek var lık O'dur,
O'nun Za tı dı şın da her şey an cak O'nun 'ol' de me siy le var ol muş tur.
Al lah'ın Za tı dı şın da her şey ölüm lü dür ve yok olu cu dur. Ku ran'da da
bil di ril di ği gi bi Hak olan yal nız ca O'dur.

Hak olan, bi ri cik hü küm dar olan Al lah Yü ce dir. Onun

vah yi sa na ge lip-ta mam lan ma dan ev vel, Kur'an'ı (oku -

ma da) ace le et me ve de ki: "Rab bim, il mi mi art ır." (Ta -

ha Su re si, 114)

İş te böy le; şüp he siz Al lah, hak kın Ken di si’dir ve şüp he -
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siz ölü le ri di ril tir ve ger çek ten her şe ye güç ye ti ren dir.
(Hac Su re si, 6)
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, 44)

Al lah, her şe yin Ya ra tı cı sı 'dır. O, her şey üze rin de 
ve kil dir.

Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur. Al lah'ın 
ayet le ri ne (kar şı) in kar eden ler ise; iş te on lar,

hüs ra na uğ ra yan lar dır.

De ki: "Ey ca hil ler, ba na Al lah'ın dı şın da bir baş ka sı na
mı kul luk et me mi em re di yor su nuz?"

An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du (ki):
"Eğer şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin 

bo şa çı ka cak ve el bet te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan
ola cak sın.

"Ha yır, ar tık (yal nız ca) Al lah'a kul luk et ve 
şük re den ler den ol." 

On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler.
Oy sa kı ya met gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cu 

(kab za sı)nda dır; gök ler de sağ eliy le dü rü lüp-bü kül -
müş tür. O, şirk koş tuk la rın dan mü nez zeh ve yü ce dir.

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 ayağa kalk mış
durum da gözet liyor lar. (Zü mer Su re si, 62-68)



HA LIK
Her şe yin var lı ğı ve var lı ğı bo yun ca gö rüp    

ge çi re ce ği hal le ri, ha di se le ri tes pit ve ta yin 
eden ve ona gö re ya ra tan, yok tan var eden 

Al lah, her can lı yı su dan ya rat tı. İş te bun lar dan ki mi kar nı üze rin -
de yü rü mek te, ki mi iki aya ğı üze rin de yü rü mek te, ki mi de dört
(aya ğı) üze rin de yü rü mek te dir. Al lah, di le di ği ni ya ra tır. Hiç
şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (Nur Su re si, 45)

Bir arı ko va nın da ki tüm arı lar gö rev le ri ni ek sik siz ye ri ne ge ti rir -
ler. İş çi arı lar ko va nın ya pı mın da ça lı şır, ko va nı ha va lan dı ra rak de re -
ce si ni hep sa bit tu tar lar, ko va na çi çek ler den top la dık la rı be sin le ri ge -
ti rir ler. Kra li çe arı ise ko va nın için de sa bit ka la rak so yun de va mı nı
sağ lar. Bir siv ri si nek yu mur ta dan çık tı ğın da eriş kin ha li ne hiç ben ze -
mez. Siv ri si nek lar va sı ge li şi mi ni ta mam la ya na ka dar 4 de fa de ri de -
ğiş ti rir. Pu pa dö ne mi nin so nu na doğ ru de ri si açı lır ve eriş kin siv ri si -
nek pu pa nın için den su ya hiç değ me den çı kar.

Yu ka rı da bah set ti ği miz can lı lar yer yü zün de ya şa yan sa yı sız can lı -
dan yal nız ca iki ta ne si dir. Fa kat do ğum la rı nı, ya şam la rı nı ve ölüm le ri -
ni  di ğer can lı lar gi bi Al lah be lir le miş tir. Bu can lı lar, ya ra tıl dık la rı an -
dan iti ba ren Al lah'ın tes pit et ti ği, uy gun gör dü ğü ve em ret ti ği şe kil de
ya şam la rı nı sür dü rür ler. Ke sin lik le Al lah'ın ken di le ri için tak dir et ti ği
gö re vin dı şı na çık maz lar. Çöl ler de +50 de re ce de ya şa yan ker ten ke -
le ler de, ku tup lar da -50 de re ce de ya şa yan pen gu en ler de, de ni zin
bin ler ce met re al tın da ya şa yan sün ger ler de ay nı du rum da dır. Hep si
ha yat la rı bo yun ca Al lah'ın tes pit et ti ği şe kil de ya şar lar. On lar dan ön -
ce ki ne sil ler de ay nı şe kil de ya şa mış tır, son ra ki ne sil ler de ay nı şe kil -
de ya şa ya cak lar dır. Çün kü Al lah can lı la rın hep si için bir ya şam bi çi mi
seç miş tir. 

So nuç ola rak ka inat ta ki hiç bir can lı nın ken di ya şam bi çi mi ni ta yin
et me hak kı yok tur. Tüm can lı la rı Al lah ya rat mış ve bu şe kil de ya şa -
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ma la rı nı tak dir et miş tir. On lar da ka yıt sız şart sız bu hük me bo yun
eğ miş ler dir.

İn san da ka ina tın kü çük bir par ça sı dır. Al lah in sa nı bir dam la su -
dan ya rat mış, ve bir ya şam bi çi mi tak dir et miş tir. Hiç bir in san ken di
ka ra rıy la ya şam sü re si ni be lir le ye mez, yaş lan ma yı ve ölü mü dur du ra -
maz, aciz lik le rin den kur tu la maz. Tüm bun la rı be lir le yen, di le di ği şe -
kil de yön len di ren Al lah'tır. Al lah'ın gü cü nün ben zer siz li ği ve her şe yi
ha ki mi ye ti al tın da tut tu ğu ayet ler de şöy le ha ber ve ri lir:

Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır.
O'nun na sıl bir ço cu ğu ola bi lir? O'nun bir eşi (zev ce si)
yok tur. O, her şe yi ya rat mış tır. O, her şe yi bi len dir.
(Enam Su re si, 101)
De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki:
"Al lah'tır." De ki: "Öy ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi -
le ya rar da, za rar da sağ la ma ya güç ye ti re me yen bir ta -
kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?" De ki: "Hiç gör me -
yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola bi lir mi? Ve -
ya ka ran lık lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a,
O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak lar bul du lar da, bu
ya rat ma, ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti? De ki:
"Al lah, her şe yin Ya ra tı cı sı' dır ve O, tek tir, kah re di ci
olan dır." (Rad Su re si, 16)
Ken di de ri le ri ne de di ler ki: "Ni ye aley hi miz de şa hit lik
et ti niz?" De di ler ki: "Her şe ye nut ku ve rip-ko nuş tu ran
Al lah, bi zi ko nuş tur du. Si zi ilk de fa O ya rat tı ve O'na
dön dü rü lü yor su nuz." (Fus si let Su re si, 21)
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HA LİM
Çok yu mu şak olan

İki top lu lu ğun kar şı kar şı ya gel dik le ri gün, siz den ge ri  dö nen le -
ri, ka zan dık la rı ba zı şey ler do la yı sıy la şey tan on la rın aya ğı nı kay -
dır mak is te miş ti. Ama an dol sun ki, Al lah on la rı af fet ti. Şüp he siz
Al lah, ba ğış la yan dır, yu mu şak olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 155)

Şu an dün ya da ya şa yan in san la ra, ken di le ri ni ya ra tan Al lah'ın gön -
der di ği bir ki tap var dır. O'nun Ka tın dan gön de ri len, hü küm le ri ko -
run muş olan bu ki tap, son hak ki tap tır. Al lah bu ki ta bın için de dün -
ya da ya şa yan in san la ra ne ler yap ma la rı ge rek ti ği ni açık açık be lirt miş -
tir; uy ma la rı ge re ken emir le ri, sa kın ma la rı ge re ken ya sak la rı bil dir -
miş tir. Üs te lik bu ki tap ta ki emir le re uya rak ha ya tı nı Al lah'ın rı za sı nı
ka zan mak için ça lı şa rak ge çi ren le rin son su za ka dar cen net te ka la cak -
la rı nı müj de le miş tir. Uy ma yan la rın ise -Al lah'ın di le me si dı şın da- son -
su za ka dar için de ka la cak la rı ce hen ne mi ve onun için de ki azap la rı
tüm ay rın tı la rıy la an lat mış tır. 

Al lah'a yö nel mek ve O'nun rı za sı nı ka zan ma ya ça lış mak için in di -
ril miş olan bu ki tap, 1400 se ne ön ce Pey gam ber Efen di miz Hz. Mu -
ham med'e in di ril miş olan Ku ran'dır. Al lah Ku ran'da in san la ra bil me -
le ri ge re ken her şe yi an lat mış tır; ha ya tı, ölü mü, cen ne ti, ce hen ne mi...

Fa kat in san la rın bir ço ğu hak ki ta bın gel di ği ni bil me le ri ne rağ men
onu oku mak tan yüz çe vi rir, hat ta bir kıs mı ha yat la rı bo yun ca Al lah'ın
gön der di ği bu ki ta bı el le ri ne bi le al maz lar. Al lah'ın ayet le ri ni göz ar -
dı ede rek dün ya ha ya tı nın zev ki ne ve eğ len ce si ne da lar lar. Ölüm le -
rin den son ra kar şı la şa cak la rı he sa bı ve ahi ret ha ya tı nı ise hiç dü şün -
mez ler. Al lah'ın ya sak la rı na uy ma dık la rı gi bi, in san la ra em ret ti ği gü zel
ah la kı da ya şa maz lar. Mal la rı nı, mülk le ri ni kim sey le pay laş maz, zor da
olan la ra yar dım et mez ler. Üs te lik ken di le ri ne iman et me le ri söy len -
di ğin de "Biz ne yap tı ğı mı zı bi li yo ruz" di ye kar şı lık ve rir ler. İç le rin den
an cak çok azı Al lah'a ge re ği gi bi iman eder ve O'nun hü küm le ri ni ek -
sik siz uy gu lar.
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Yu ka rı da an la tı lan lar bi raz dü şü nül dü ğün de, Al lah'ın in san lar üze -
rin de ki son suz mer ha me ti ve şef ka ti açık ça gö rü le bi lir. İn kar eden-
ler, bi le bi le hak din ah la kın dan yüz çe vir me le ri ne ve Al lah'ın ya sak -
la rı nı çiğ ne me le ri ne rağ men Al lah on la rı he men azap lan dır maz. Hat -
ta on la rı dün ya ha ya tın da re fah için de ya şa tır, her tür lü ni me ti ve rir.
On la ra iman et me le ri ve hak di ne dön me le ri için sü re ta nır. Üs te lik
Al lah gön der di ği di ni çok ko lay kı la rak da son suz şef ka ti ni gös ter miş -
tir. Ay rı ca in san la rı unut tuk la rın dan ve ya nıl dık la rın dan do la yı so -
rum lu tut maz. Kör ola na, to pal ola na, has ta ola na so rum lu luk yük le -
mez. İn san la ra sab rı ve te vek kü lü öğ re te rek omuz la rın da ki yü kü kal -
dı rır. Bü tün bu ör nek ler Al lah'ın son suz mer ha me ti ni ve şef ka ti ni, in -
kar eden in san la rın ise nan kör lü ğü nü  an la mak için ye ter li dir.

Ama in sa nın unut ma ma sı ge re ken çok önem li bir nok ta da ha var -
dır: Al lah, ay nı za man da son suz ada let sa hi bi dir. Ve dün ya da da, ahi -
ret te de in san la rın yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ek sik siz ola rak ve re cek tir.
Al lah'ın Ha lim sı fa tı ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz -
den, boş, amaç sız söz ler'den do la yı so rum lu tut maz; fa -
kat kalp le ri ni zin ka zan dık la rın dan do la yı so rum lu tu -
tar. Al lah ba ğış la yan dır, yu mu şak dav ra nan dır. (Ba ka ra
Su re si, 225) 
Ye di gök, yer ve bun la rın için de ki ler O'nu tes bih eder;
O'nu öv gü ile tes bih et me yen hiç bir şey yok tur, an cak
siz on la rın tes bih le ri ni kav ra mı yor su nuz. Şüp he siz O,
ha lim olan dır, ba ğış la yan dır. (İs ra Su re si, 44)
Şüp he siz Al lah, gök le ri ve ye ri ze val bu lur lar di ye (her
an kud re ti al tın da) tu tu yor. An dol sun, eğer ze val bu la -
cak olur lar sa, Ken di si'n den son ra ar tık kim se on la rı tu -
ta maz. Doğ ru su O, Ha lim'dir, ba ğış la yan dır. (Fa tır Su -
re si, 41)
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HA MİD
An cak Ken di si 'ne şük re di len, bü tün var lı ğın   

di liy le ye ga ne övü len

O'dur ki, on lar umut la rı nı kes tik ten son ra yağ mu ru in di rir ve
rah me ti ni se rip-ya yar. O, Ve li'dir, Ha mid'dir. (Şu ra Su re si, 28)

Ka inat ta ya şa yan tüm bit ki ler ve hay van lar, Al lah'ın yer yü zün de
ken di le ri ni yer leş tir di ği şe kil de ya şar lar. Böy le lik le Al lah'ı tes bih edip
O'nu yü cel tir ler. De ni zin di bin de ya şa yan bir ba lık da, çöl de ye ti şen
bir kak tüs de bü yük bir tes li mi yet le ya şa mı nı sür dü rür. Al lah'ın ken -
di le ri için tak dir et ti ği şe kil de ya şa ma la rı, O'nun kur du ğu dü ze ni as -
la boz ma ma la rı tüm can lı la rın Al lah'ı tes bih et tik le ri ni gös te rir. Gök -
yü zün de ki ve yer yü zün de ki her şey, ton lar ca su yun bi ra ra ya ge ti ril -
me siy le olu şan de niz ler, bin ler ce met re ye uza nan dağ lar ve gök yü -
zün de sü rük le nen bu lut lar, ar dı ar dı na ça kan şim şek ve gök gü rül tü -
sü de  Al lah'ı tes bih edip yü cel tir. O'nun son suz il mi ni ve gü cü nü in -
san la ra gös te rir ler. Fa kat iman et me yen ler on la rın bu tes bih le ri ni
kav ra ya maz lar. Al lah bu ger çe ği İs ra Su re si'nin 44. aye tin de şu şe kil -
de in san la ra bil di rir:

Ye di gök, yer ve bun la rın için de ki ler O'nu tes bih eder;
O'nu öv gü ile tes bih et me yen hiç bir şey yok tur, an cak
siz on la rın tes bih le ri ni kav ra mı yor su nuz. Şüp he siz O,
ha lim olan dır, ba ğış la yan dır. (İs ra Su re si, 44)

İman eden ler de Al lah'ın Yü ce li ği ni ve bü yük lü ğü nü kav ra ya rak
Rab bi mi z'i tes bih eder, bü yük lü ğü nü ve Yü ce li ği ni kav ra ya rak, ken di -
le ri ne lüt fet ti ği ni met ler için Al lah'a şük re der ler. Çün kü ve ri len her
tür lü ni met kar şı lı ğın da ken di le rin den is te nen yal nız ca şük re di ci,
hamd edi ci bi rer kul ol ma la rı dır. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. An dol sun, Biz
siz den ön ce ki tap ve ri len le re ve siz le re: "Al lah'tan kor -
kup-sa kı nın" di ye tav si ye et tik. Eğer in ka ra sa par sa nız,
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şüp he siz, gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. Al lah,
hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan, ham de la yık olan dır. (Ni sa
Su re si, 131)
Mu sa de miş ti ki: "Eğer siz ve yer yü zün de ki le rin tü mü
in kar ede cek ol sa nız bi le şüp he siz Al lah hiç bir şe ye
muh taç de ğil dir, övül müş tür." (İb ra him Su re si, 8)
Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise, Rab bin den sa na in di ri le -
nin hak kın ta ken di si ol du ğu nu ve üs tün, güç lü, övül me -
ye la yık olan (Al lah)ın yo lu na yö nel tip- ilet ti ği ni gö rü -
yor lar. (Se be Su re si, 6)

Ki on lar, cim ri lik eder ler ve in san la ra cim ri li ği emr
(tav si ye) eder ler. Her kim yüz çe vi rir se, ar tık şüp he siz

Al lah, Ğa niy (hiç bir şe ye muh taç ol ma yan), Ha mid
(övül me ye la yık olan) O'dur. (Ha did Su re si, 24) 

An dol sun, Luk man'a "Al lah'a şük ret" di ye hik met
ver dik. Kim şük re der se, ar tık o, ken di le hi ne şük re der.

Kim in kar eder se, ar tık şüp he siz, (Al lah,) Ga ni (hiç
kim se ye ve hiç bir şe ye muh taç ol ma yan)dır, Ha mid -
dir (hamd yal nız ca O'na ait tir). (Lok man Suresi, 12) 

An dol sun, on lar da siz le re, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü
umud eden le re gü zel bir ör nek var dır. Kim yüz çe vi re -
cek olur sa, ar tık şüp he siz Al lah, Ğa niy (hiç bir şe ye ih -

ti ya cı ol ma yan), Ha mid (övül me ye la yık olan)dır.
(Müm tehine Suresi, 6)



113

Harun Yahya (Adnan Oktar)

HA SİB
He sap Gö ren

Ki on lar (o pey gam ber ler) Al lah'ın ri sa le ti ni teb liğ eden ler,
O'ndan iç le ri tit re ye rek-kor kan lar ve Al lah'ın dı şın da hiç kim se -
den kork ma yan lar dır. He sap gö rü cü ola rak Al lah ye ter.
(Ah zab Su re si, 39)

Al lah in sa nı ya ra tır ve he nüz o an ne kar nın day ken ona su ret ve -
rir. Her in sa nı özen le ve bam baş ka bir ya ra tı lış la dün ya ya ge ti rir. Da -
ha hiç bir şe yin şu urun da de ğil ken onu ko rur, bes len me si ni ve ge liş -
me si ni sağ lar. An ne kar nın da ge çen do kuz ay lık sü re in san için ka ran -
lık bir dev re dir. Hiç  kim se bu dö ne mi ve do kuz ay için de Al lah'ın
ken di si için na sıl ina nıl maz mu ci ze ler ger çek leş tir di ği ni bil mez. Fa kat
Al lah, da ha in san tek bir hüc rey ken bi le onun ilk ha li ne şa hit tir. Ço -
cuk luk dö ne mi de ay nı şe kil de dir. İn sa nın ha fı za sın da ço cuk lu ğuy la da
il gi li yal nız ca bir kaç anı ka lır. Ama Al lah, o bil mez ken bi le her an ya -
nın da dır, her yap tı ğı na şa hit tir.  

Al lah'ın şa hit ol du ğu yal nız ca in sa nın amel ola rak yap tık la rı de ğil,
ay nı za man da için den ge çir dik le ri dir de. Çün kü Al lah in sa nın hem içi -
ne hem dı şı na kı sa ca ru hu na tam an la mıy la ha kim dir. O, nef si ni ko -
ru ya rak ne yi, ne için yap tı ğı nı bil mez ken Al lah onun her ha re ke ti ni
ne amaç la yap tı ğı nı bi lir. İn san giz len miş tek bir hüc re ha lin dey ken
de, öl mek üze re son ne fe si ni ve rir ken de Al lah onun yap tık la rı na şa -
hit tir. Dün ya da ya şa dı ğı sü re bo yun ca otu rur ken, ko nu şur ken, ye -
mek yer ken, uyur ken, ge ce gün düz her sa ni ye iş le dik le ri ni tüm ay rın -
tı la rıy la bi lir, ağ zın dan çı kan her ko nuş ma yı, her la fı işi tir, ak lın dan ge -
çir di ği her dü şün ce yi tes pit eder. Hiç bir şey O'ndan giz li kal maz. 

Oy sa in san ha ya tı bo yun ca yap tı ğı iş le ri, söy le di ği söz le ri unu tur.
Yıl lar geç tik çe zih nin de ki anı lar bu la nık la şır. Geç miş te ya şa dık la rı nı
say ma ya kalk sa an cak çok az şey sa ya bi lir. On yıl ön ce ya şa dı ğı bir
olay ken di si ne ha tır la tı lıp o an ne dü şün dü ğü so rul sa hiç bir şey ha -
tır la ya maz. San ki bü tün ya şa dık la rı zih nin den si lin miş gi bi dir, ge ri ye
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çok az bir ka lın tı kal mış tır. Al lah ise bü tün in san la rın ha yat la rı bo yun -
ca yap tık la rı nı, her sa ni ye ka fa la rın dan ne ler geç ti ği ni bi lir. He sap gü -
nü her ke sin önü ne kö tü lük le ri ni, iyi lik le ri ni, sa lih amel le ri ni ve gü -
nah la rı nı ek sik siz ge ti rir. Bu yüz den in sa nın yap ma sı ge re ken, Al lah'ın
ken di si ne şa hit ol du ğu nu as la unut ma ma sı dır. Al lah'ın Ha sib sı fa tı
ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Bir se lam la se lam lan dı ğı nız da, siz on dan da ha gü ze liy le
se lam ve rin ya da ay nıy la kar şı lık ve rin. Şüp he siz, Al lah
her şe yin he sa bı nı tam ola rak ya pan dır. (Ni sa Su re si,
86)
Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa -
yet ken di le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü,
he men on la ra mal la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf
ile çar ça buk ye me yin. Zen gin olan if fet li ol ma ya ça lış -
sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti ya ca ve ör fe uy gun)
bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver di ği niz za -
man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü ola -
rak Al lah ye ter. (Ni sa Su re si, 6)

Dereceleri yükselten Arş'ın sahibi (Allah),  'toplanma
ve buluşma' günü ile uyarıp-korkutmak için, Kendi
emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir. 

O gün, orta yere çıkarlar. Onlardan hiç bir şey Allah'a
karşı gizli kalmaz. (Allah sorar:) "Bugün mülk
kimindir? Bir olan, Kahhar olan Allah'ındır."

Bugün her bir nefis, kendi kazandığıyla karşılık görür.
Bugün zulüm yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı seri

görendir. (Mü’min Suresi, 15-17)



HAYY
Di ri, her şe yi bi len ve her şe ye gü cü ye ten

O, Hayy (di ri) olan dır. O'ndan baş ka ilah yok tur; öy ley se di -
ni yal nız ca Ken di si 'ne ha lis kı lan lar ola rak O'na dua edin. Alem -
le rin Rab bi ne ham dol sun. (Mü min Su re si, 65)

İn san aciz dir ve çok az şe ye güç ye ti re bi lir. Dün ya ya gel di ği an -
dan iti ba ren ha ya tı nın 5-10 se ne si ya rı şu ur lu ola rak ge çer. Bu dö -
nem bo yun ca sü rek li bir il gi ye ve ba kı ma muh taç tır. Bun dan son ra
ya şa dı ğı ha ya tın ise bü yük bir bö lü mü ken di be de ni ne bak mak la, te -
miz len mek le ge çer. Eğer bu sa yı lan la rı yap mak is te me se ve er te le se
kı sa sü re için de ba kı la ma ya cak bir gö rü nü me gi rer.

Ay rı ca in sa nın be de nen ih ti yaç duy du ğu bü yük bir ek sik li ği da ha
var dır: Uy ku. İn sa nın öm rü nün ne re dey se üç te bi ri uy kuy la ge çer.
An cak ne ka dar is te me se de, uy ku ya ayı ra ca ğı za man lar da baş ka şey -
ler yap ma yı ter cih et se de, bu na bir iki gün den faz la da yan ma sı müm -
kün de ğil dir. Hat ta 24 sa at uyu ma yan bir in sa nın şu urun da bir bu la -
nık lık, id ra kin de bir ya vaş lık gö rü lür. Her za man do ğal ola rak ya pa -
bil di ği şey le ri ya pa ma ma ya, kar şı laş tı ğı olay la rı sağ lık lı mu ha ke me
ede me me ye, hat ta ko nuş ma güç lü ğü çek me ye, bil di ği şey le ri unut -
ma ya baş lar.

El bet te in san ve in san gi bi ya ra tıl mış olan di ğer can lı lar  aciz var -
lık lar dır. Can lı ve can sız tüm ka ina tın Ya ra tı cı sı olan Al lah ise
Hayy'dır. Da ima di ri dir, her an her şe ye ha kim dir, her şe yi bi lir, her -
şe ye güç ye ti rir, O'nu uy ku ve uyuk la ma tut maz, her tür lü aciz lik ten
de mü nez zeh tir. O, ya rat tık la rı na çe şit li aciz lik ler ver miş ve bu ek -
sik lik le ri far k e de rek yal nız ca Ken di si 'ne kul luk et me le ri ni, her şe yi
Ken di si'n den is te me le ri ni em ret miş tir. İn sa na dü şen de, Al lah di le -
me dik çe hiç bir şe ye güç ye ti re me ye ce ği ni, tek bir sa ni ye bi le ha ya tı -
nı de vam et ti re me ye ce ği ni bi le rek Rab bi mi z'e yö ne lip dön me si dir.
Al lah'ın Hayy sı fa tı nın ha ber ve ril di ği ayet ler den ba zı la rı şun lar dır:
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Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, ka im dir.
(Al-i İm ran Su re si, 2)
Sen, as la öl me yen ve da ima di ri olan (Al lah)a te vek kül
et ve O'nu hamd ile tes bih et. Kul la rı nın gü nah la rın dan
O'nun ha ber dar ol ma sı ye ter. (Fur kan Su re si, 58)
(Ar tık bü tün) Yüz ler, di ri, ka im ola nın önün de eğik dur -
muş tur ve zu lüm yük le nen ise yok olup git miş tir. (Ta -
ha Su re si, 111)

Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, ka im dir.
O'nu uyuk la ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne
var sa hep si O'nun dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Ka tın da

şe fa at te bu lu na cak kim dir? O, ön le rin de ki ni ve ar ka la -
rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın dı şın da,
O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar.

O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat -
mış tır. On ların korun ması O'na güç gel mez. O, pek

yücedir, pek büyük tür. 

(Bakara Suresi, 255)

Ger çek şu ki, di ril ten ve öl dü ren Bi ziz, Biz. Ve dö nüş
de Bi ze dir. O gün yer, on lar dan çat la yıp-ay rı lır da (on -

lar,) hız la ko şar lar. İş te bu, Bi ze gö re ol duk ça-ko lay
olan bir ha şir (si zi bir ara da top la ma)dır. 

(Kaf Su re si, 43-44)
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KA BID
Sı kan, da ral tan

Al lah'a kar şı lı ğı nı çok art ır ma ile kat kat art ı ra ca ğı gü zel bir bor -
cu ve re cek olan kim dir? Al lah, da ral tır ve ge niş le tir ve siz
O'na dön dü rü le cek si niz. (Ba ka ra Su re si, 245)

Gök le rin, ye rin ve bu iki si ara sın da bu lu nan la rın Ya ra tı cı sı olan
Al lah, ev ren de ki her şe yin tek sa hi bi dir. O, tüm var lık la rı ya rat mış ve
dün ya yı da in sa nın ya şa ya bi le ce ği ni met ler le do nat mış tır. Kul la rı nın
sa hip ol du ğu her tür lü zen gin lik Al lah'a ait tir; mül kün tek sa hi bi
O'dur. Al lah dün ya day ken di le di ği in san la rı zen gin, di le di ği ni de fa kir
kı lar. Ama mal-mülk sa hi bi ola nın da, hiç bir şe ye sa hip ol ma ya nın da
unut ma ma sı ge re ken bir şey var dır: Sa hip olu nan her şe yi ve ren ve
bun la rın ger çek sa hi bi olan Al lah'tır. 

Al lah, di le di ği ki şi nin im kan la rı nı art ı ra rak şük re dip et me ye ce ği ni,
di le di ği nin de im kan la rı nı da ral ta rak nan kör lük edip et me ye ce ği ni
de ner. Do la yı sıy la in san la rın sa hip ol du ğu ve ya ola ma dı ğı şey ler ken -
di le ri için bir ka zanç de ğil dir. Bun lar sa de ce ge çi ci dün ya ha ya tı nı mı
ger çek yurt olan ahi re ti mi is te dik le ri ni de ne mek için Al lah'ın ya rat -
tı ğı im ti han lar dır.

Eğer ki şi bu ger çe ğin far kı na var maz ve elin de ki her şe yi ken di si -
nin zan ne dip cim ri lik ya par, Al lah'ın di le di ği şe kil de har ca maz sa o za -
man Al lah elin de ki im kan la rı da ral ta bi lir. Tam ak si ola rak elin de ki
her şe yin ken di si ne Al lah'ın rı za sı nı ka za na cak şe kil de kul la nıl ma sı için
ve ril di ği ni bi len ki şi le rin de im kan la rı nı ar tı rır, dün ya da da ahi ret te de
on la ra en gü ze liy le kar şı lık ve rir. Ayet ler de bu ger çe k şöy le ha ber
ve ril mek te dir:

Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Al lah'tan kor kup-sa -
kı nın, din le yin ve ita at edin. Ken di nef si ni ze ha yır (en
bü yük ya rar) ol mak üze re in fak ta bu lu nun. Kim nef si -
nin ben cil-tut ku la rın dan (ya da cim ri tu tu mun dan) ko -
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ru nur sa; iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. Eğer
Al lah'a gü zel bir borç ve re cek olur sa nız, onu si zin için
kat kat art ı rır ve si zi ba ğış lar... (Te ga bün Su re si, 16-17)

An cak el bet te ki Al lah'ın dün ya ha ya tın da in san lar için ya rat tı ğı ni -
met ler sa de ce mad di ko nu lar da de ğil dir. Rab bi miz ma ne vi an lam da
da in san la ra sa yı sız ni met ver mek te dir. Al lah di le di ğin de in sa nı bu
yön de ki ek sik lik ler le de de ne ye bi lir. Rab bi miz'e olan tes li mi yet ve
te vek kül le rin de ka rar lı lık gös ter me le ri için Al lah böy le bir du rum ya -
ra ta bi lir. İn kar eden le re ise Al lah, in kar da di ret me le ri ne de niy le dün -
ya ha ya tın da böy le bir kar şı lık ve re bi lir. Bu se bep le in sa nın kal bin de
ma ne vi an lam da bir sı kın tı ya da dar lık his si olu şa bi lir. Bu, Al lah'ın
Ka bıd is mi nin bir te cel li si dir. Böy le bir du rum da in sa nın dü şün me si
ge re ken, ken di si ni her tür lü sı kın tı dan ve zor luk tan kur ta ra cak ola -
nın yi ne yal nız ca Rab bi miz ol du ğu dur. Al lah sı kan ve da ral tan ol du ğu
gi bi, ay nı za man da da Ba sıt, ya ni "açan ve ge niş le ten"dir. Al lah, Ken -
di si'ne sa mi mi yet le yö ne len, yar dı mı yal nız ca O'ndan bek le yen ih las
sa hi bi kul la rı nın kal bi ne hu zur, gü ven ve ge niş lik duy gu su ve rir. On -
la rı yar dı mıy la, sev gi siy le ve rah me tiy le des tek ler, iş le ri ni ko lay laş tı -
rır. Al lah Ku ran'da kalp le rin yal nız ca Rab bi miz'e sı ğın mak la hu zur bu -
la ca ğı nı şöy le ha tır lat mak ta dır:

De ki: "On dan ve her tür lü sı kın tı dan si zi Al lah kur tar -
mak ta dır…" (Enam Su re si, 64)

Bun lar, iman eden ler ve kalp le ri Al lah'ın zik riy le mut -
ma in olan lar dır. Ha be ri niz ol sun; kalp ler yal nız ca
Al lah'ın zik riy le mut ma in olur. (Rad Su re si, 28)



KA BİL
Ka bul eden, ica bet eden, ba ğış la yan

Kul la rın dan tev be yi ka bul eden, kö tü lük le ri af fe den ve iş le -
dik le ri ni zi bi len O'dur. (Şu ra Su re si, 25)

İn san son de re ce aciz bir var lık tır. Ya şa ma sı için ge rek li şart la rın
tü mü sağ lan ma dı ğı sü re ce ha ya tı nı sür dür me si müm kün de ğil dir. An -
cak tüm bu aciz li ği ne rağ men ken di ni bü yük gör me, az gın laş ma ve
Al lah'a kar şı nan kör lük et me eği li mi var dır. İn sa nın bu özel li ği ile il -
gi li ola rak Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:

Ger çek şu ki, Biz ema net le ri gök le re, ye re ve dağ la ra
sun duk da on lar bu nu yük len mek ten ka çın dı lar ve on -
dan kor ku ya ka pıl dı lar; onu in san yük len di. Çün kü o,
çok za lim, çok ca hil dir. (Ah zap Su re si, 72)
Ger çek ten in san, Rab bi ne kar şı nan kör dür. (Adi yat Su -
re si, 6)

İn sa nı ya ra tan Al lah kuş ku suz onun için de ta şı dı ğı kö tü lük le ri de
bil mek te dir. İn sa nın her an ha ta ya pa bi le ce ği, nan kör lük, ca hil lik ede -
bi le ce ği O'nun bil gi si da hi lin de dir. Ve kuş ku suz O, kul la rı na kar şı son
de re ce şef kat li ve mer ha met li dir. Bu mer ha me tin den do la yı da in san -
lar için kur tu luş ola cak bir yol gös ter miş tir; tev be et mek.

Za lim, ca hil ve nan kör olan in sa na nef sin de ki bu kö tü lük ler den
ko ru na bil mek ve yap tı ğı ha ta la rı te la fi ede bil mek için bü yük bir im -
kan ve ril miş tir. İn san her tür lü kö tü lü ğü iş le miş ola bi lir, her tür lü ha -
ta ya dü şe bi lir, Al lah'a hiç umul ma dık şe kil de nan kör lük et miş de ola -
bi lir. An cak eğer sa mi mi, Al lah'a iç ten bağ lı ve O'nun azap lan dır ma -
sın dan içi tit re ye rek kor kup sa kı nan bir in san sa tev be eder ve bu şe -
kil de kur tu luş bu lur. Zi ra Al lah sa mi mi ya pı lan tev be le ri ka bul ede -
ce ği ni, Ken di si'n den kor kan kul la rı nın kö tü lük le ri ni af fe de ce ği ni va at
et miş tir.
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Kuş ku suz Al lah'ın 'Ka bil' sı fa tı in san lar üze rin de ki şef ka ti nin ve
mer ha me ti nin açık bir gös ter ge si dir. Al lah'ın hiç bir şe ye ih ti ya cı yok -
tur. Di le sey di in san la rın tüm bu yap tık la rı nın hiç bi ri ni ka bul et mez di.
Fa kat Al lah son suz rah me tiy le, in san la rın bun la ra ih ti ya çla rı nın ol du -
ğu nu bil miş ve sa mi mi bir kalp le ya pı lan tev be le ri ka bul ede ce ği ni ha -
ber ver miş tir. Al lah ba ğış la yan ol du ğu nu bir ayet te şöy le bil dir mek -
te dir:

On lar bil mi yor lar mı ki, ger çek ten Al lah kul la rın dan
tev be le ri ka bul ede cek ve sa da ka la rı ala cak olan O'dur.
Şüp he siz, tev be le ri ka bul eden, esir ge yen O'dur. (Tev -
be Su re si, 104)

Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz
ek si ğin de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı -
ğı nı bi lir; se nin le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da
(böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir

eder. Si zin bu nu sa ya maya ca ğı nı zı bil di, böy le ce tev be -
ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal de Kur'an'dan

ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du ğu nu,
baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar -
pı şa cak la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko -
lay ge le ni oku yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin
ve Al lah'a gü zel bir borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne -
fis le ri niz için ön ce den tak dim et ti ği niz şey le ri da ha ha -
yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola rak Al lah Ka -
tın da bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he siz

Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(Müzzemmil Suresi, 20)



KA Dİ
Hük mü nü ye ri ne ge ti ren, işi ni bi ti ren

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır. O, bir işin
ol ma sı na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "Ol" der, o da he men
olu ve rir. (Ba ka ra Su re si, 117)

Al lah son suz kuv vet ve kud ret sa hi bi dir. Ayet ler de de bil di ril di ği
gi bi bir şe yin ol ma sı nı is te di ği za man ona yal nız ca 'Ol' der ve di le di -
ği şey he men ger çek le şir. Şüp he siz bu, Al lah'ın aza me ti nin, ka inat
üze rin de ki ha ki mi ye ti nin apa çık bir te cel li si dir.

İn san lar yer yü zün de bir ta kım se bep-so nuç iliş ki le ri ne ba ğım lı ola -
rak ya şar lar. Ör ne ğin dün ya yü ze yin de sa bit du ra bil me le ri için yer
çe ki mi ne, ge mi le ri ni su da yüz dü re bil me le ri için su yun kal dır ma kuv -
ve ti ne ve da ha sa yı sız se be be, ka nu na ba ğım lı dır lar. Oy sa Al lah bü -
tün bun lar dan mü nez zeh olan dır. Çün kü tüm se bep le ri ve bun lar dan
do ğan tüm so nuç la rı ya ra tan O'dur. Al lah, her şe yi be lir li ka nun lar,
se bep-so nuç iliş ki le ri çer çe ve sin de ya rat mak ta ve bu şe kil de in san la -
rı de ne mek te, ki min ger çek ten kul luk ede ce ği ni ki min de baş ka ilah -
lar edi ne rek Ken di si’ ni in kar ede ce ği ni ayır et mek te dir. Hiç şüp he siz
Al lah için se bep siz ya rat mak son de re ce ko lay dır. Ni te kim Ku ran'da
Al lah'ın in san la ra gös ter di ği mu ci ze ler den bah se dil miş tir. Ör ne ğin
Hz. İsa'nın ba ba sız do ğu mu bun la ra bir ör nek tir:

"Rab bim, ba na bir be şer do kun ma mış ken, na sıl bir ço -
cu ğum ola bi lir?" de di. (Fa kat) Al lah ne yi di ler se ya ra tır.
Bir işin ol ma sı na ka rar ve rir se, yal nız ca ona "Ol" der, o
da he men olu ve rir. (Al-i İm ran Su re si, 47)

Ayet te de gö rül dü ğü gi bi Al lah 'Ol' de dik ten son ra ger çek leş me -
ye cek hiç bir olay yok tur. Al lah'ın son suz kud ret sa hi bi, tüm ka ina tın
ma li ki, tüm in san la rın ha ki mi  ol du ğu ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek -
te dir.

121

Harun Yahya (Adnan Oktar)



122

ALLAH’IN İSİMLERİ 

Şüp he siz, Al lah Ka tın da İsa'nın du ru mu, Adem'in du ru -
mu gi bi dir. Onu top rak tan ya rat tı, son ra ona "Ol" de -
me siy le o da he men olu ver di. (Al-i İm ran Su re si, 59)
O, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya ra tan dır. O'nun "Ol" de -
di ği gün (her şey) olu ve rir, O'nun sö zü hak tır. Sur'a üfü -
rül dü ğü gün, mülk O'nun dur. O, gay bı ve mü şa he de
edi le bi le ni bi len dir. O, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır,
ha ber dar olan dır. (Enam Su re si, 73)
Bir şe yi di le di ği za man, O'nun em ri yal nız ca: "Ol" de -
me si dir; o da he men olu ve rir. (Ya sin Su re si, 82)
Di ril ten ve öl dü ren O'dur. Bir işin ol ma sı na hük met ti
mi, ona yal nız ca: "Ol" der, o da he men olu ve rir. (Mü -
min Su re si, 68)

Al lah'ın ço cuk edin me si ola cak şey de ğil. O yü ce dir. 
Bir işin ol ma sı na ka rar ve rir se, an cak ona: "Ol" der, 

o da he men olu ve rir.

Ger çek şu ki, Al lah be nim de Rab bim, si zin de 
Rab bi niz dir. Öy ley se O'na kul luk edin. Dos doğ ru yol

bu dur. (Mer yem Su re si, 35-36)

Biz, gök le ri, ye ri ve her iki si nin ara sın da ki le ri ni hak kın
dı şın da (her han gi bir amaç la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz
o sa at de yak la şa rak-gel mek te dir; öy ley se (on la ra kar -

şı) gü zel dav ra nış lar la dav ran. (Hicr Su re si, 85)
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KA DİM
Ön ce den ya pan, ön ce den bil di ren

(Al lah bu yu rur:) "Be nim hu zu rum da çe ki şip-dur ma yın. Ben si -
ze da ha ön ce 'ke sin bir uya rı' gön der miş tim." (Kaf Su re -
si, 28)

Al lah son suz ada let sa hi bi dir. Ken di si 'ne kul luk et me le ri için ya -
rat tı ğı in san la ra el çi ler yol la mış, el çi le ri va sı ta sıy la on la rı uya rıp kor -
kut muş tur. Yi ne el çi le ri ne in dir di ği hak ki tap lar la on la ra doğ ru yu
yan lış tan ayı ra cak bir an la yış ver miş, yap ma la rı ge re ken iba det le ri
açık la mış, hoş nut ola ca ğı ah la kı ta rif et miş tir. Ve yi ne ki tap la rın da
gayb tan ha ber ler ver miş; ölü mün in san la rı apan sız ya ka la ya bi le ce ği ni,
tüm ka ina tın yok ola ca ğı nı, kı ya me tin yak la şa rak  gel mek te ol du ğu nu,
he sap gü nün de tüm in san la rın 'hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka dar
bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma dan' he sap ve re cek le ri ni, dün ya da Ken di si 'ne
kul luk et me yen le rin ahi ret te ce hen nem aza bıy la kar şı la şa cak la rı nı
bil dir miş tir.

Kuş ku suz tüm bu bil di ri len ler Al lah'ın in san la rı ön ce den uyar ma -
sı dır. Ni te kim Al lah "Ha yır; çün kü o (Kur'an), bir öğüt tür. Ar -
tık di le yen, onu 'dü şü nüp-öğüt al sın." (Abe se Su re si, 11-12)
ayet le riy le, in san la rın Ku ran ile öğüt alıp doğ ru yo lu bu la bi le cek le ri -
ne dik kat çek miş tir. Ay rı ca Al lah di ğer ayet le rin de nan kör lük eden -
le rin uğ ra ya cak la rı so nu ve geç miş ka vim ler de ya şa mış in kar cı la rın
baş la rı na ge len le ri de tay la rıy la ta rif et miş ve on la rın bu du ru mun dan
kul la rı nın ib ret al ma sı ge rek ti ği ni bil dir miş tir. Ayet ler de şöy le buy -
rul mak ta dır:

Ya lan la mak ta olan ni met (re fah ve ser vet) sa hip le ri ni
sen ba na bı rak ve on la ra az bir sü re ta nı. Çün kü Bi zim
ya nı mız da bu ka ğı lar ve ca yır ca yır ya nan bir ateş var dır:
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Bo ğa zı tı ka yıp ka lan bir ye mek ve acı bir azab var dır.
(Öy le) Bir gün ki, yer yü zü ve dağ lar tit re me ye-tu tu lur
ve dağ lar gö çü ve ren bir kum yı ğı nı olur. Şüp he siz si ze,
üze ri ni ze şa hid ola cak bir el çi gön der dik; Fi ra vun'a  bir
el çi gön der di ği miz gi bi. Fa kat Fi ra vun el çi ye is yan et ti,
Biz de onu pek va him bir tarz da (azab la) ya ka la yı ver -
dik. Eğer in kar ede cek olur sa nız, ço cuk la rın saç la rı nı
ağar tan bir gün de ken di ni zi na sıl ko ru ya cak sı nız? Bu
ne den le gök bi le ya rı lıp-çat la mış tır; (ar tık) O'nun va'di
ger çek leş ti ri lip-ye ri ne ge ti ril miş tir. Şüp he siz, bu bir
öğüt tür. Ar tık di le yen Rab bi ne bir yol bu la bi lir. (Müz -
zem mil Su re si, 11-19)

El bet te Al lah'ın uya rıp kor kut ma la rı so nu cun da yu ka rı da ki ayet te
de bil di ril di ği gi bi 'di le yen Rab bi mi z'e bir yol bu la bi lir'. Ama tüm bun -
la ra rağ men yüz çe vir mek te olan lar için  de acık lı bir azap hak ol muş -
tur. Çün kü Al lah en adil şe kil de kar şı lık ve ren dir.

Ken di si için bir uya rı cı ol mak sı zın, Biz hiç bir ül ke yi yı -
kı ma uğ rat mış de ği liz. On la ra) Ha tır lat ma (ya pıl mış -
tır); Biz zul me di ci de ği liz. Onu (Kur'an'ı) şey tan lar in -

dir me miş tir. Bu, on la ra ya raş maz ve güç de ye ti re mez -
ler. Çün kü on lar, (vah ye di le ni) işit mek ten ke sin ola rak
uzak tu tul muş lar dır. Al lah ile be ra ber baş ka bir İlah’a

yal va rıp-ya kar ma, son ra azaba uğ ratılan lar dan olur sun.
(Şuara Suresi, 208-213)
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KA DİR
İs te di ği ni is te di ği gi bi yap ma ya gü cü ye ten

O'nun ayet le rin den bi ri de, se nin ger çek ten yer yü zü nü hu şu
için de (sol muş, boy nu bü kül müş ve kup ku ru) gör men dir. Ama
Biz onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man, dep re nir ve ka ba rır.
Şüp he siz onu di ril ten, ölü le ri de el bet te di ril ti ci dir. Çün kü O,
her şe ye güç ye ti ren dir. (Fus si let Su re si, 39)

Ku ran'ın pek çok aye tin de bil di ril di ği gi bi ger çek le şen her olay
Al lah'ın bil gi si da hi lin de dir ve O'nun "Ol" de me siy le mey da na ge lir.
Yer yü zün de her yap ra ğın dü şü şü O'nun iz niy le dir, yi ne hiç bir di şi
O'nun iz ni ol ma dan ge be ka la maz ve hiç bir can lı O'nun bil gi si dı şın-
da do ğu ra maz. Ka inat ta ger çek le şen her olay an cak O'nun di le me -
siy le vu ku bu lur. O, iman et me yen bir kav min ye ri ne he men ye ni si-
ni ge ti re bi le cek güç te dir. Di le di ği ne gö rül me miş bir mülk ve rir, di le -
di ğin den bü tün mül kü nü çe kip alır. İman et me yen bir kav me, azap hiç
um ma dık la rı bir an da ve hiç um ma dık la rı bir şe kil de ge lir. Al lah di -
ler se yer yü zü nün tüm be re ke ti ni çe kip alır, onu ku ru tur ve üze rin de
ya şa ma da ir hiç bir iz bı rak maz. Gök ler de ve yer de Al lah'ı aciz bı ra -
ka cak hiç bir kuv vet yok tur. O, is te di ği ni is te di ği gi bi yap ma ya güç ye -
ti ren dir. Al lah'ın son suz güç ve kud re ti ayet ler de şöy le bil di ri lir:

Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den
ön ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler; üs te -
lik on lar kuv vet ba kı mın dan ken di le rin den da ha güç lüy -
dü ler. Gök ler de ve yer de Al lah'ı aciz bı ra ka cak hiç bir
şey yok tur. Şüp he siz O, bi len dir, güç ye ti ren dir. (Fa tır
Su re si, 44)
Ar tık, do ğu la rın ve ba tı la rın Rab bi ne ye min ede rim; Biz
ger çek ten güç ye ti re niz; On la rın ye ri ne ken di le rin den
da ha ha yır lı la rı na ge ti rip-de ğiş tir me ye. Üs te lik Bi zim
önü mü ze ge çi le mez. (Me aric Su re si, 40-41)



Rab bi miz in kar eden bir kav mi azap lan dır dı ğı gi bi, mü min kul la rı -
na da di le di ği rah me ti ulaş tır ma ya ka dir dir. Ku ran'da Al lah'ın her şe -
ye güç ye ti ren ol du ğu na da ir pek çok ör nek ve ril miş tir. Al lah her za -
man iman eden kul la rı na yar dım et miş, en zor ve kur tu lu şun en im -
kan sız gö rün dü ğü du rum lar da bi le Ka dir is mi ni te cel li et ti re rek on -
la ra bir çı kış yo lu gös ter miş tir. Hz. İb ra him'i ateş çu ku run dan, Hz.
Yu suf'u bir ku yu nun de rin lik le rin den, Hz. Yu nus'u ba lı ğın kar nın da ki
ka ran lık lar dan kur tar mış tır. Ay nı şe kil de Al lah, ka rı sı kı sır ve ken di si
de yaş ça iler le miş ol du ğu hal de Hz. Ze ke ri ya'ya bir ço cuk ih san ede -
rek, gü cü nün her şe ye yet ti ği ni in san la ra gös ter miş tir. Ta rih bo yun ca
Al lah tüm el çi le ri ni ve iman eden le ri des tek le miş, te vek kül ve sa bır -
la rı na kar şı lık on la ra kud re ti ni ve rah me ti ni ba ğış la mış tır.

KA Fİ 
Ye ter li, var lı ğı mev cu da tın bü tün 

ih ti yaç la rı na ye ten

Al lah, ku lu na ye ter li de ğil mi? Se ni O'ndan baş ka la rıy la kor -
ku tu yor lar. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için bir yol gös te ri-
ci yok tur. (Zü mer Su re si, 36)

Al lah'a ke sin bil giy le iman et me yen in san lar için yer yü zün de kor -
ku du ya cak la rı pek çok olay ve var lık mev cut tur. Ki mi in san lar dan
ge le bi le cek za rar lar dan kor kar, ki mi do ğa olay la rın dan, ki mi elin de ki
mal la rın yok ol ma sın dan, ki mi sev di ği bir ya kı nı nı kay bet mek ten...

Oy sa Al lah ke sin bil giy le iman eden in san la ra Ku ran'da şöy le bu -
yur mak ta dır: 

"Eğer ke sin bir bil giy le ina nı yor sa nız (Al lah), gök le rin,
ye rin ve bu iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi dir. O'ndan
baş ka ilah yok tur; di ril tir ve öl dü rür. Si zin de Rab bi niz -
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dir, geç miş ata la rı nı zın da Rab bi dir." (Du han Su re si, 7-
8)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi gök ler de ve yer de tek ilah Al lah'tır.
Mü min ler bi lir ler ki, O'ndan baş ka hiç bir var lık ken di le ri ne bir za rar
ver me ye ve ya bir ya rar sağ la ma ya güç ye ti re mez. Eğer bir zor luk la
kar şı la şır lar sa Al lah'a yö ne lip dö ner ler ve O'nun ken di le ri ne yar dım
ede ce ği ni, du ala rı na ica bet ede ce ği ni bi lir ler. Ve as la Al lah'tan baş ka -
sın dan bir yar dım, bir fay da um maz lar. Çün kü yer yü zün de tek güç
sa hi bi olan O'dur ve hiç bir var lı ğın O'nun di le me si dı şın da bir za rar
ver me ve ya fay da ge tir me ka bi li ye ti yok tur. 

Do la yı sıy la ger çek ten iman eden bir in san için Al lah, yar dım di le -
ne cek, kor ku la cak tek ma kam dır. Ni te kim yu ka rı da ki ayet ler de ha -
ber ve ri len, 'Al lah ku lu na ye ter li de ğil mi?' şek lin de ki so ru dan son ra -
ki ayet ler şöy le de vam eder:

Al lah, ki mi hi da ye te er di rir se, onun için bir sap tı rı cı
yok tur. Al lah, in ti kam sa hi bi, güç lü ve üs tün olan de ğil
mi dir?.. (Zü mer Su re si, 37)

...De ki: "Gör dü nüz mü-ha ber ve rin; Al lah'tan baş ka
tap tık la rı nız, eğer Al lah ba na bir za rar di le ye cek ol sa,
O'nun za ra rı nı kal dı ra bi lir ler mi? Ya da ba na bir rah -
met ver me yi is te se, O'nun rah me ti ni tu tup-ön le ye bi le -
cek ler mi" De ki: "Al lah, ba na ye ter..." (Zü mer Su re si,
38)

... De ki: "Şim di Al lah, si ze bir za rar is te ye cek ya da bir
ya rar di le ye cek ol sa, si zin için Al lah'a kar şı kim her han -

gi bir şey le güç ye ti re bi lir? Ha yır, Al lah yap tık la rı nı zı
ha ber alan dır." (Fetih Suresi, 11) 



KAH HAR
Kah re den, her şe ye, her is te di ği ni ya pa cak   

su ret te ga lip ve ha kim olan

Ye rin baş ka bir ye re, gök le rin de (baş ka gök le re) dö nüş tü rül dü -
ğü gün, on lar tek olan, kah har olan Al lah'ın hu zu ru na çı ka(rı -
la)cak lar dır. (İb ra him Su re si, 48)

Al lah in san lar dan na sıl sı kın tı yı gi der me  gü cü ne ve on la rın kalp le -
ri ne fe rah lık ver me ye ka dir se, on la rı bü yük bir azap la kah ret me ye de
ka dir dir. Ku ran'da Al lah'ın Ken di Ka tın dan gön der di ği azap lar la he lak
ol muş ka vim ler den ör nek ler ve ri lir. Bu in san lar hak din ah la kın dan
yüz çe vir dik le ri ve Al lah'a baş kal dır dık la rı için sa bah vak ti, hiç şu -
urun da de ğil ler ken, üzer le rin de do la şan bü yük bir fe la ket le yok edil -
miş ler dir. Al lah in kar eden top lu luk la rın üze ri ne ev le ri ni ye rin den
sö ken ka sır ga lar gön der miş, üzer le ri ne bal çık tan taş lar yağ dır mış tır.
Uyar dı ğı in san la rın üze ri ne on la rın için de otur duk la rı şe hir le ri yer le
bir eden sa ğa nak lar isa bet et tir miş tir. Top ra ğın al tı nı üs tü ne ge ti ren
dep rem le ri üst le ri ne gön der miş, tek bir çığ lık la hep si ni ye rin di bi ne
ge çir miş tir. Açık ça gö rül dü ğü gi bi Al lah'ın bir in sa nı kah ret me si hiç -
bir şey le kı yas la na maz.

Fa kat bü tün bu sa yı lan lar Al lah'ın dün ya ha ya tın da in san la ra tat -
tır dı ğı acı lar dır. Ve on la rı yap tık la rın dan do la yı dün ya da ya şar ken
kah ret me si dir. Ama asıl olan, in sa nın ce hen nem de gö rül me miş bir
azap la kah re dil me si dir. Al lah'ın son suz rah me ti ne kar şı lık O'nun kad -
ri ni tak dir ede me yen ve nan kör lük eden in san lar ahi ret te ce hen nem
aza bıy la kar şı la şa cak lar dır. Dün ya da iş le dik le ri suç la rın tam kar şı lı ğı
ahi ret te ken di le ri ne ve ri le cek tir. 

Al lah on la rı ce hen ne min en dar ye ri ne at tı ğın da, in kar cı la ra da ha
ön ce hiç kar şı laş ma dık la rı bir acı tat tı rır; ce hen nem ate şiy le ya nan
de ri le ri ni ye ni le riy le de ğiş ti rir ve on la rın üze ri ne ateş ten du var lar
örer. Öy le ki in sa nın dün ya da çek ti ği acı lar ce hen nem de kar şı laş tık -
la rı nın ya nın da çok ha fif ka lır. Ni te kim Ku ran'da ce hen ne me gi ren in -
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san la rın Al lah'ın ken di le ri ni öl dür me si ve azap tan kur tar ma sı için yal -
var dık la rı ha ber ve ri lir. Al lah dün ya ha ya tın da Ken di si'n den yüz çe vi -
ren le ri ce hen nem de son suz gü cüy le kah re de cek tir. Al lah'ın ke sin
ola rak ger çek le şe cek olan bu va adi ayet ler de şöy le ha ber ve ri lir:  

O, kul la rı  üze rin de kah re di ci olan dır. O, hü küm ve hik -
met sa hi bi olan dır, ha ber dar olan dır. (Enam Su re si, 18)
De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki:
"Al lah'tır." De ki: "Öy ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi -
le ya rar da, za rar da sağ la ma ya güç ye ti re me yen bir ta -
kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?" De ki: "Hiç gör me -
yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola bi lir mi? Ve -
ya ka ran lık lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a,
O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak lar bul du lar da, bu
ya rat ma, ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti? De ki:
"Al lah, her şe yin Ya ra tı cı sı 'dır ve O, tek tir, kah re di ci
olan dır." (Rad Su re si, 16)
O gün, or ta ye re çı kar lar. On lar dan hiç bir şey Al lah'a
kar şı giz li kal maz. (Al lah so rar:) "Bu gün mülk ki min dir?
Bir olan, Kah har olan Al lah'ın dır." (Mü min Su re si, 16)

Al lah "kah re di ci" sı fa tı nı in kar da di re tip, ahi re te ka dar iman et -
me mek te ka rar lı dav ra nan kim se le re yö nelt mek te dir. Yok sa Al lah
tüm kul la rı na kar şı son suz af fe di ci, son suz mer ha met li ve esir ge yi ci
olan dır. Sa mi mi tev be edil di ğin de Al lah kul la rı nın tüm gü nah la rı nı ba -
ğış la mak ta dır. İman eden kul la rı na dün ya da ve ahi ret te yar dım et -
mek te, on la rı rah me tiy le, hu zur ve gü ven duy gu la rıy la des tek le mek -
te dir. Al lah Ku ran'da sa mi mi kul la rı na azap edi ci ol ma dı ğı nı ve mü -
min ler üze rin de ki ih sa nı nı şöy le bil dir mek te dir:

Eğer şük re der ve iman eder se niz, Al lah aza bı nız la ne
yap sın? Al lah şük rün kar şı lı ğı nı ve ren dir, bi len dir. (Ni sa
Su re si, 147)
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KA İM
İda re edip ayak ta tu tan

Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, Ka im dir. (Al-i İm ran
Su re si,  2)

Ba zı in san lar ka inat ta ki ku sur suz sis te min bir kez var edil di ği ni ve
bun dan son ra da iş le yi şi ne ken di ken di ne de vam et ti ği ni dü şü nür ler.
Bu çar pık inanç sü rek li di le ge ti ril me se de in san la rın bi lin çalt la rın da
ha kim olan ge nel ka nı bu dur. Ken di le ri ni Al lah'a kar şı so rum lu his -
set mek is te me yen, Al lah'ın ken di le rin den is te dik le ri ni ye ri ne ge tir -
me yi ka bul len me yen in san lar ara sın da bu dü şün ce, bir ne vi ka çış yo -
lu dur. Böy le dü şün dük le rin de Rab bi mi z'e kar şı olan so rum lu luk la rı -
nın aza la ca ğı gi bi yan lış bir fik re ka pı lır lar.

An cak var lı ğın te me lin de o ka dar in ce ve has sas de tay lar la be zen -
miş ka nun lar, se bep ler var dır ki, her an üs tün bir gü cün kont ro lü ol -
ma dan bun la rın iş le yi şi ni sür dür me si müm kün de ğil dir. Gö ren, du yan
ve gö rüp duy duk la rın dan ba si ret le so nuç çı ka ra bi len in san la r bu bü -
yük ger çe ği he men far k eder ler. Ni te kim Fa tır Su re si'nin 41. aye tin -
de Al lah gök le ri ve ye ri Ken di si' nin tut tu ğu nu şöy le bil di rir:

Şüp he siz Al lah, gök le ri ve ye ri ze val bu lur lar di ye (her
an kud re ti al tın da) tu tu yor. An dol sun, eğer ze val bu la -
cak olur lar sa, Ken di si'n den son ra ar tık kim se on la rı tu -
ta maz. Doğ ru su O, Ha lim'dir, ba ğış la yan dır. (Fa tır Su -
re si, 41)

Yu ka rı da ki ayet te de gö rül dü ğü gi bi ka ina tı Al lah ya rat mış tır ve
her an de ne ti mi al tın da tut mak ta dır. Ya şa mın sür me si, ev ren de ki
has sas den ge le rin, ola ğa nüs tü in ce lik ler le ya ra tıl mış sis tem le rin de -
vam et me si de Al lah'ın kont ro lüy le müm kün dür. O'nun di le me si dı -
şın da hiç bir şey var lı ğı nı sür dü re mez. Al lah'ın yok tan var et ti ği ev ren
yi ne O'nun 'Ka im' sı fa tı ile ayak ta dur mak ta dır. Bu ger çe ği ha ber ve -
ren ayet ler şöy le dir:
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Al lah... O'ndan baş ka İlah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu
uyuk la ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa
hep si O'nun dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Ka tın da şe fa at te
bu lu na cak kim dir? O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni
bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın dı şın da, O'nun il min -
den hiç bir  şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar. O'nun kür sü sü,
bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır. On la rın ko -
run ma sı O'na güç gel mez. O, pek Yü ce dir, pek bü yük -
tür. (Ba ka ra Su re si, 255)
(Ar tık bü tün) Yüz ler, di ri, ka im ola nın önün de eğik dur -
muş tur ve zu lüm yük le nen ise yok olup git miş tir. (Ta -
ha Su re si, 111)

Biz gö ğü 'bü yük bir kud ret le' bi na et tik ve şüp he -
siz Biz, (onu) ge niş le ti ci yiz. Ye ri de Biz dö şe yip-
yay dık; ne gü zel dö şe yi ci(yiz). Ve Biz, her şe yi iki
çift ya rat tık. Umu lur ki, öğüt alıp-dü şü nür sü nüz.
Öy ley se, Al lah'a doğ ru (yö ne lip, şirk ten ve bo zul -
ma lar dan) ka çın. Ger çek ten ben si zi, O'ndan ya -
na açık ça uya rı yo rum. Al lah ile be ra ber baş ka bir

ilah(ı or tak) kıl ma yın. Ger çek ten sizi, O'ndan
yana açık ça uyarıyorum.
(Zariyat Suresi, 47-51)
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KA RİB
Ya kın olan

Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on la ra)
pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na ce vap
ve ri rim. Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve Ba -
na iman et sin ler. Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar.
(Ba ka ra Su re si, 186)

Al lah'ı ge re ği gi bi ta nı ma yan lar ve Ku ran ayet le rin den uzak ya şa -
yan lar, Al lah'ın var lı ğı hak kın da çok pus lu, ger çek ten ye ter siz bil gi ve
dü şün ce le re sa hip tir ler. Bu kim se le re so rul du ğu za man "ye ri ve gök le -
ri ya ra tan Al lah'tır" der ler. Fa kat in sa nı en in ce ay rın tı sı na ka dar plan -
la yıp, en gü zel su ret te ya ra tan Al lah'ın gök ler de ol du ğu nu ve ken di le -
rin den çok uzak ta bu lun du ğu nu zan ne der ler. Hal bu ki Al lah Ka tın dan
gön der di ği ayet ler le Ken di si'ni kul la rı na ta nı tır. İn sa na ne ka dar ya kın
ol du ğu nu Kaf Su re si'nin 16. aye tin de şöy le bil di rir:

An dol sun, in sa nı Biz ya rat tık ve nef si nin ona ne ves ve se -
ler ver mek te ol du ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın dan
da ha ya kı nız. (Kaf Su re si, 16)

Öy le ki "iki ki şi ko nu şur ken üçün cü sü Al lah'tır, üç ki şi ko nu şur ken
dör dün cü sü Al lah'tır." Bir in san fı sıl da sa da Al lah onu du yar, ye rin den
kı pır da sa bi le onu gö rür. Al lah ki şi nin için den ge çen her dü şün ce yi bi -
lir. O uyur ken de, yü rür ken de, ko nu şur ken de Al lah ya nın da dır. O
bü tün bun la rı ya par ken Al lah'ı ya nın da gö re mez, fa kat Al lah onu gö -
rür.

... Öy ley se O'ndan ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be
edin. Şüp he siz be nim Rab bim, ya kın olan dır, (du ala rı)
ka bul eden dir." (Hud Su re si, 61)
De ki: "Eğer ben sa pa cak ol sam, ar tık ken di nef sim
aley hi ne sap mış olu rum; eğer hi da ye ti bu la cak ol sam,
bu da Rab bi min ba na vah yet mek te ol du ğu (Kur'an) sa -
ye sin de dir. Şüp he siz O, işi ten dir, ya kın olan dır." (Se be
Su re si, 50)
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KA SİM
Kı sım lan dı ran, rı zık la rı, ni met le ri ada let,

hik met ve rah met için de tak sim edip 
her ke se na si bi ni ve ren

Se nin Rab bi nin rah me ti ni on lar mı pay laş tı rı yor lar? Dün ya ha -
ya tın da ma işet le ri ni ara la rın da Biz pay laş tır dık ve on -
lar dan bir bö lü mü (di ğer) bir bö lü mü nü 'tes hir et me si için, bir
bö lü mü nü bir bö lü mü üze rin de de re ce ler le yük selt tik. Rab bi nin
rah me ti; top la yıp-yığ dık la rın dan da ha ha yır lı dır. (Zuh ruf Su re si,
32)

Ama zon'da yüz ler ce se ne dim dik du ran ağaç lar, ku zey kut bun da
her ta ra fı buz lar la çev ri li bir ada da ya şa yan pen gu en sü rü sü, çöl de 30
se ne dir hiç kı pır da ma dan du ran bir kak tüs, yağ mur or man la rın da ta -
şı dık la rı yap rak lar dan üret tik le ri man tar la bes le nen ka rın ca lar ve
bun lar gi bi mil yon lar ca yıl dır ya şam la rı nı sür dü ren can lı lar or du su...

Yu ka rı da sa yı lan ve sa yı la ma yan can lı la rın hep si ya şa mak için bes -
len me ye muh taç tır. Ki mi ke sin lik le su ya ih ti yaç du yar ken, ki mi se ne -
ler ce hiç su is te mez, bi ri si sı ca ğı se ver ken di ğe ri sı cak ta ya şa ya maz.
Üs te lik hep si nin bi ra ra da ya şa ma sı için bun lar gi bi bir çok şar tın ay nı
an da oluş ma sı ge re kir. Tüm bu can lı la rı ya ra tan Al lah, her  bi ri nin ih -
ti yaç la rı nı ay rı ay rı dü zen le miş tir. 

100 se ne dir or ma nın için de du ran ağa cı ve bu ra da is mi anı lan ve -
ya anıl ma yan tüm can lı la rı bes le mek te ve ko ru mak ta dır. Üs te lik hep -
si ni ay nı top rak tan rı zık lan dı rır. Top ra ğın için de ki tüm mi ne ral le ri,
gök ten in dir di ği yağ mu ru can lı lar ara sın da eşit pay laş tı rır. 

Al lah ya rat tı ğı her şe yin ih ti ya cı nı kar şı la ma sı ve rah me ti ni ya rat -
tı ğı can lı lar ara sın da pay laş tır ma sıy la son suz şef ka ti ni, mer ha me ti ni
gös te rir. El bet te bu can lı lar ara sın da in san da var dır. Al lah in sa nın ya -
şa ya bil me si için çe şit çe şit ni met var et miş, ih ti ya cı olan her şe yi ken -
di si ne ver miş tir. Ni te kim bu önem li ger çe ğe Ku ran'da şöy le dik kat
çe kil mek te dir:
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Si ze her is te di ği niz şe yi ver di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni
say ma ya kal kı şır sa nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç ye ti re -
mez si niz. Ger çek şu ki, in san pek za lim dir, pek nan kör -
dür. (İb ra him Su re si, 34)

Şu hal de Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?
O, iki do ğu nun da Rab bi dir, iki ba tı nın da Rab bi dir. Şu
hal de Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?
Bir bir le riy le ka vuş mak üze re iki de ni zi sa lı ver di. İki si

ara sın da bir en gel (ber zah) var dır; bir bir le ri nin sı nı rı nı
geç mez 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 den de in ci ve mer can çı kar. Şu hal de
Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz? De niz de

ko ca dağ lar gi bi yük se len ge mi ler O'nun dur. Şu hal de
Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz? (Yer)

Üze rin de ki her şey yok olu cu dur; Ce lal ve ik ram sa hi bi
olan Rab bi nin yü zü (ken di si) ba ki ka la cak tır.  Şu halde

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
Göklerde ve yerde olan ne varsa O'ndan ister. O, her

gün bir iştedir. (Rahman Suresi, 16-29)

Yeryüzünde hiç  bir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait
olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulun-

duğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü apaçık bir kitapta
(yazılı)dır. (Hud Suresi, 6)



KA Vİ
Pek güç lü olan

Fi ra vun ai le si nin ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi Al lah'ın
ayet le ri ni in kar et ti ler de, Al lah da on la rı gü nah la rın dan do la yı
ya ka la yı ver di. Şüp he siz, Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir,
so nuç lan dır ma sı pek şid det li dir. (En fal Su re si, 52)

Ta rih bo yun ca Al lah çe şit li ka vim le re el çi ler gön der miş, on lar va -
sı ta sıy la in san la ra uy ma la rı ge re ken doğ ru yo lu bil dir miş tir. Gön de -
ri len el çi ler de tek ila hın Al lah ol du ğu nu, yal nız ca Al lah'tan kor kup
sa kın mak ve O'nun emir le ri ni ye ri ne ge tir mek ge rek ti ği ni ka vim le ri -
ne teb liğ et miş ler dir. An cak "Çün kü ger çek ten on lar, Re sul le ri
ken di le ri ne apa çık bel ge ler ge ti rir di; fa kat on lar in kar eder -
ler di. Bu yüz den  Al lah, on la rı (azab la) ya ka la yı ver di. Şüp -
he siz O, kuv vet li olan dır, ce za lan dır ma sı şid det li dir." (Mü -
min Su re si, 22) aye tin de bil di ril di ği üze re, ka vim le rin ço ğu in ka ra
sap mış, el çi le ri ya lan la mış ve Al lah'ın aza bı nı hak et miş ler dir.

Her dö nem de Al lah'ın gön der di ği el çi le ri in kar eden, on la ra
müm kün ol du ğu ka dar zor luk çı ka ran, sı kın tı ver me ye ça lı şan in kar -
cı lar, Al lah'ın aza bı nı gö rün ce ye ka dar bu tu tum la rın dan vaz geç me -
miş ler dir. On lar, yer yü zün de ik ti dar, güç ve ser vet sa hi bi ol duk la rı nı
dü şün dük le ri için ken di le ri ni hak lı gör müş, bü yük len mek ten vaz geç -
me miş ler dir. Oy sa unut tuk la rı çok önem li bir ger çek var dır: Al lah,
en bü yük güç sa hi bi  olan dır.

Bu önem li ger çe ği kav ra ya ma yan in kar cı lar, as la eri şe me ye cek le -
ri bir bü yük lük he ve si içe ri sin de ol muş lar dır. Al lah'ın di le di ğin de tek
bir fır tı nay la tüm mal la rı nı yok ede bi le ce ği ni, şid det li bir yağ mur la
ekin le ri ni he lak ede bi le ce ği ni, bir mik rop la tüm ya kın la rı nı öl dü re bi -
le ce ği ni ve da ha bu nun gi bi el le rin de ki gü cü, ser ve ti yok ede bi le cek
sa yı sız se be bi göz ar dı et miş ler dir. So nuç ola rak yer yü zün de de,
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ölüm den son ra ahi ret te de Al lah'ın aza bı ile yüz  yü ze gel miş ler dir.
Al lah in kar cı la rla il gi li ola rak Ku ran'da şöy le bu yur mak ta dır:

İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak' tu tan -
lar var dır ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se ver ler.
İman eden le rin ise Al lah'a olan sev gi le ri da ha güç lü dür.
O zul me den ler, aza ba uğ ra ya cak la rı za man, mu hak kak
bü tün kuv ve tin tü müy le Al lah'ın ol du ğu nu ve Al lah'ın
ve re ce ği aza bın ger çek ten şid det li ol du ğu nu bir bil se -
ler di. (Ba ka ra Su re si, 165)
On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Şüp -
he siz Al lah, güç sa hi bi dir, Aziz dir. (Hac Su re si, 74)
Al lah, in kar eden le ri kin ve öf ke le riy le ge ri çe vir di, on -
lar hiç bir hay ra va ra ma dı lar. Sa vaş ta Al lah (yar dım cı ve
za fer na sib edi ci ola rak) mü'min le re yet ti. Al lah çok
güç lü dür, üs tün ve ga lib olan dır. (Ah zab Su re si, 25)

Al lah, Ken di si'nin üs tün ah la kı nı, yü ce li ği ni ve bü yük lü ğü nü ge re -
ği gi bi tak dir ede bi len kul la rı na kar şı ise son suz rah met sa hi bi olan -
dır. Ku ran'da mü min le rin Al lah'ın rah me tiy le müj de len dik le ri şöy le
bil di ril mek te dir:

İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar da, Rab le ri
on la rı iman la rı do la yı sıy la al tın dan ır mak lar akan, ni -
met ler le do na tıl mış cen net le re yö nel tip-ile tir (hi da yet
eder). Ora da ki du ala rı: "Al lah'ım, Sen ne Yü ce sin"dir
ve ora da ki dir lik te men ni le ri: "Se lam"dır; du ala rı nın so -
nu da: "Ger çek ten, hamd alem le rin Rab bi olan Al lah'ın -
dır." (Yu nus Su re si, 9-10)
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KE BİR
Pek bü yük

O, gay bı da, mü şa he de edi le ni de bi len dir. Pek bü yük tür, Yü -
ce dir. (Rad Su re si, 9)

Al lah ev ren de ki tüm can lı la rı kont ro lü al tın da tu tan dır; top ra ğın
içi ne atı lan bin ler ce to hu mun ne za man fi liz le ne ce ği ni, bir kuy ruk lu -
yıl dı zın dün ya nın kaç ki lo met re uza ğın dan ge çe ce ği ni, han gi can lı nın
ne za man do ğa ca ğı nı ve ne za man öle ce ği ni, ato mun çe kir de ği nin et -
ra fın da dur mak sı zın dö nen elekt ron la rın yö rün ge le ri ni ve bu ra da sa -
ya rak bi ti re me ye ce ği miz her şe yi bi lir. Al lah son suz bü yük lü ğü ile yer -
yü zün de ya şa yan tüm in san la rın ak lın dan ge çen dü şün ce le re, hep si -
nin bi lin çal tı na, yap tık la rı iş le rin de ki ni yet le ri ne de ha kim dir. 

Al lah hep si nin ka de ri ni en in ce ay rın tı sı na ka dar be lir ler. Gay bın
bil gi si yal nız ca Ken di si 'ne ait tir. Al lah'ın son suz ak lı, il mi, bil gi si, af fe -
di li ci li ği, mer ha me ti ve aza bı in sa nın kav ra yı şı nın çok üze rin de dir.
Al lah di le di ği her şe ye güç ye ti rir. 

Hiç kim se O'nun ka rar la rı na en ufak bir mü da ha le de bu lun ma ya
güç ye ti re mez. Al lah, ka inat ta ki her han gi bir can lı için bir za rar di le -
ye cek ol sa onu kal dı ra bi le cek yok tur, bir rah met di le di ğin de de
O'nun rah me ti ni en gel le ye bi le cek olan yok tur.

İn sa nın yap ma sı ge re ken ise, an cak ve an cak böy le si ne bü yük bir
gü cün kar şı sın da say gı do lu bir kor ku ile sec de et mek, her şe yin ha -
ki mi olan Rab bi mi z'e sı ğı nıp ken di si ne mer ha met et me si ni is te mek -
tir. Çün kü Al lah mer ha met et me di ği sü re ce in sa nın kur tu luş bul ma sı
müm kün de ğil dir. Al lah'ın bü yük lü ğü ve O'ndan baş ka ilah ol ma dı ğı
ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

İş te böy le; çün kü Al lah, hak kın ta Ken di si' dir. O'nun dı -
şın da, on la rın tap tık la rı ise, şüp he siz ba tı lın ta ken di si -
dir. Ger çek ten Al lah, Yü ce dir, bü yük tür. (Hac Su re si,
62)
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İş te-böy le; şüp he siz Al lah, O, Hak olan dır ve şüp he siz
O'nun dı şın da tap tık la rı (tan rı lar) ise, ba tıl dır. Şüp he siz
Al lah, Yü ce dir, bü yük tür. (Lok man Su re si, 30)

O'nun Ka tın da izin ver di ği nin dı şın da (hiç kim se nin) şe -
fa ati ya rar sağ la maz. En so nun da kalp le rin den kor ku gi -
de ri lin ce (bir bir le ri ne:) "Rab bi niz ne bu yur du?" der ler,

"Hak ola nı" der ler. O, çok yü ce dir, çok bü yük tür.

De ki: "Si zi gök ler den ve yer den rı zık lan dı ran kim?" De
ki: " Al lah, ger çek ten ya biz, ya da siz her hal de bir hi -

da yet üze rin de yiz ve ya apa çık bir sa pık lık ta."

De ki: "Siz, bi zim iş le miş bu lun du ğu muz suç tan so ru la -
cak de ğil si niz ve biz de si zin yap mak ta ol duk la rı nız dan

so ru la cak de ği liz."

De ki: "Rab bi miz (kı ya met gü nü) bi zi bir ara da top la ya -
cak, son ra da hak ile ara mı zı ayı ra cak tır. O, (ger çek

hük mü nü ve re rek hak ile ba tı lın ara sı nı) açan dır, (her
şe yi hak kıy la) bi len dir."

De ki: "O'na (kul luk et me de) ek le mek te ol du ğu nuz or -
tak la rı ba na gös te rin. As la (on lar ona ger çek or tak ola -
maz lar); ha yır, O, güç lü ve üs tün olan, hü küm ve hik -

met sa hi bi olan Al lah'tır." (Sebe Suresi, 23-27)



KE RİM
Ke re mi bol, cö mert olan

... Kim şük re der se, ar tık o ken di si için şük ret miş tir, kim nan kör -
lük eder se, ger çek ten be nim Rab bim Ga ni (hiç bir şe ye ve kim -
se ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ke rim olan dır. (Neml Su re si, 40)

Ev re ni en in ce ay rın tı sı na ka dar Al lah ya ra tmış ve Ken di sı fat la -
rıy la şe kil len dir miş tir. Var olan her şey, O'ndan dır. Tüm gü zel lik ler,
in ce lik ler O'nun ak lı nın te cel li le ri dir. Di ğer tüm var lık lar gi bi in san lar
da O'nun di le me si ile yer yü zü ne ge lir ler. An ne kar nın da bir çiğ nem
et par ça sı olan in san do ğar, bü yür, gü zel bir yü ze sa hip olur ve böy -
le ce Al lah'ın sa na tı nı yan sı tır. Ni te kim ayet ler de in sa nın üs tün lü ğü
şöy le bil di ril miş tir:

Ey in san, 'üs tün ke rem sa hi bi' olan Rab bi ne kar şı se ni
al da tıp-ya nıl tan ne dir? Ki O, se ni ya rat tı, 'sa na bir dü -
zen için de bi çim ver di' ve se ni bir iti dal üze re kıl dı. Di -
le di ği bir su ret te se ni ter tib et ti. (İn fi tar Su re si, 6-8)

An cak ba zı in san lar dü şü ne bil me ye te ne ği ne sa hip ol duk la rı hal -
de, böy le mü kem mel dü zen len miş bir dün ya ya na sıl gel dik le ri ni, çev -
re le rin de ki sa yı sız ni me tin kim ta ra fın dan ve ril di ği ni dü şün mez ler.
Ku ran'da bu in san lar için şöy le den il mek te dir:

Ger çek şu ki, in sa nın üze rin den, da ha ken di si anıl ma ya
de ğer bir şey de ğil ken, uzun za man lar dan (dehr) bir sü -
re (hin) ge lip-geç ti. Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık olan
bir dam la su dan ya rat tık. Onu de ni yo ruz. Bun dan do la -
yı onu işi ten ve gö ren yap tık. Biz ona yo lu gös ter dik;
(ar tık o,) ya şük re di ci olur ya da nan kör. (İn san Su re si,
1-3)

Ken di si ne ve ril miş olan ye te ne ği ni kul la nan ve gö rüp ak le den bir
in san ise; kim ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı nı, ken di ba şı na el de et me ye as la
güç ye ti re me ye ce ği sa yı sız ni me ti ki min ver di ği ni, al gı la ma, dü şü ne -
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bil me, ak le de bil me ka bi li yet le ri ne na sıl sa hip ol du ğu nu dü şü nür. Bun -
la rı dü şü nen in sa nın kar şı sı na çı kan ger çek tek tir: İn sa nı var eden ve
as la güç ye ti re me ye ce ği üs tün ni met le ri ona ba ğış la yan, son de re ce
cö mert olan Al lah'tır ve Rab bi miz Ku ran'da in san la ra şöy le bu yur -
mak ta dır:

Ya ra tan Rab bin adıy la oku. O, in sa nı bir alak'tan ya rat -
tı. Oku, Rab bin en bü yük ke rem sa hi bi dir; Ki O, ka lem -
le (yaz ma yı) öğ re ten dir. İn sa na bil me di ği ni öğ ret ti. Ha -
yır; ger çek ten in san, azar. Ken di ni müs tağ ni gör dü ğün -
den. Şüp he siz, dö nüş yal nız ca Rab bi ne dir. (Alak Su re si,
1-8)

Yu ka rı da ki ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi ken di si ni ya ra tan 'en bü -
yük ke rem sa hi bi' Al lah'a kar şı in sa na dü şen gö rev şük ret mek tir.
Al lah in sa na sa yı sız ni met ler ver miş ve kar şı lık ola rak da yal nız ca
Ken di si’ ne kul luk edil me si ni, bü yük len il me me si ni is te miş tir. Bu
Al lah'ın sa mi mi kul la rı nın üze rin de ta şı dı ğı ah lak tır. On lar da dün ya-
da gös ter dik le ri bu fa zi let li ta vır la rı nın kar şı lı ğı nı ahi ret te da ha üs tü -
nüy le ala cak lar dır.

Size her is te di ği niz şe yi ver di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni say -
ma ya kal kı şır sa nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç ye ti re mez si -

niz. Ger çek şu ki, in san pek za lim dir, pek nan kör dür.
(İb rahim Suresi, 34)

Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şa cak olur sa nız, onu
bir ge nel le me ya pa rak bi le sa ya maz sı nız. Ger çek ten
Allah, ba ğış la yan dır, esir geyen dir. (Nahl Suresi, 18)



KUD DÜS
Ha ta dan, gaf let ten ve her tür lü ek sik lik ten

çok uzak, pek te miz.

Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü, Me lik, Kud düs, Aziz, Ha kim
olan Al lah'ı tes bih eder. (Cu ma Su re si, 1)

Al lah yer yü zün de, gök yü zün de, uza yın de rin lik le rin de, top ra ğın
al tın da bu lu nan her şe yin, kı sa ca sı mik ro ve mak ro alem ler de ki her -
şe yin tek Ya ra tı cı sı' dır. İn sa nın gö zü nü çe vi rip et ra fı na bak tı ğın da gö -
re bil di ği ve çıp lak göz le gö re me di ği her yer de bu lu nan dü zen, ka nun -
lar, is tik rar lı gi di şat ta ma men Al lah'a ait tir. "Şüp he siz Al lah, gök -
le ri ve ye ri ze val bu lur lar di ye (her an kud re ti al tın da) tu tu -
yor. An dol sun, eğer ze val bu la cak olur lar sa, Ken di si'n den
son ra ar tık kim se on la rı tu ta maz..." (Fa tır Su re si, 41) aye tiy le
bil di ril di ği gi bi var olan tüm sis te min dü zen le yi ci si ve ko ru yu cu su
O'dur.

Al lah'ın son de re ce aciz ola rak ya rat tı ğı in san lar ha ta ya par, unu -
tur, ya nı lır, gaf le te dü şer ler. Ay nı za man da hem be de ni, hem ru hi
yön den son de re ce ek sik lik ve acz için de dir ler. Ömür le ri bo yun ca
be den le ri ne bak mak, ya şa ya bil mek için ona sü rek li ih ti mam gös ter -
mek zo run da dır lar. Be den le ri ni bi raz faz la ça lış tır sa lar, bir kaç gün
uy ku suz, bir gün su suz bı rak sa lar son de re ce aciz bir du ru ma dü ş -
müş olur lar. An cak her şe yin Ya ra tı cı sı ve 'en gü zel isim le rin sa hi bi'
olan Al lah el bet te tüm ek sik lik ler den mü nez zeh tir. Al lah'ın son suz
gü cü, Yü ce li ği, ak lı ve sı nır sız il mi Ku ran'da in san la ra bil di ril miş tir. Bir
ayet te Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu
uyuk la ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa
hep si O'nun dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Ka tın da şe fa at-
te bu lu na cak kim dir? O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki -
ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın dı şın da, O'nun il -
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min den hiç bir  şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar. O'nun kür -
sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır. On la -
rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek Yü ce dir, pek
bü yük tür. (Ba ka ra Su re si, 255)

Ey in san lar, (si ze) bir ör nek ve ril di; şim di onu din le yin.
Si zin, Al lah'ın dı şın da tap mak ta ol duk la rı nız -hep si bu -

nun için bir ara ya gel se ler da hi- ger çek ten bir si nek bi le
ya ra ta maz lar. Eğer si nek on lar dan bir şey ka pa cak ol sa,
bu nu da on dan ge ri ala maz lar. İs te yen de güç süz, is te -

nen de. On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di -
ler. Şüp he siz Al lah, güç sa hi bi dir, aziz dir. Al lah, me lek -
ler den el çi ler se çer ve in san lar dan da. Şüp he siz Al lah,
işi ten dir, gö ren dir. O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni
bi lir. Bü tün iş ler Al lah'a dön dü rü lür. Ey iman eden ler,

rü ku edin, sec de ye va rın, Rab bi ni ze iba det edin ve ha yır
iş le yin, umu lur ki kur tu luş bu lur su nuz. 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 Suresi, 73-78)



LA TİF
Lü tuf sa hi bi, lüt fe di ci olan

Al lah, kul la rı na kar şı lü tuf sa hi bi dir; di le di ği ni rı zık lan dı rır. O,
kuv vet li dir, aziz dir. (Şu ra Su re si, 19)

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi dün ya üze rin de iki tür in san ya -
şar: Al lah'a tes lim olan lar ve O'nu in kar eden ler. Al lah çok sa yı da in -
san ya rat mış an cak bun lar dan çok az bir kıs mı nı Ken di si 'ne tes lim
olan lar dan kıl mış tır. Ku ran'da pek çok ayet te in san la rın ço ğu nun
iman sa hi bi ol ma ya ca ğın dan, doğ ru yo la ula şa ma ya ca ğın dan bah se dil -
miş tir. Bu in san lar şey ta nın yo lu na ta bi ol duk la rı, Al lah'ı unut tuk la rı,
'vic dan la rı ka bul et ti ği hal de' in kar et tik le ri için ce hen nem eh li ol ma -
yı hak et miş ler dir.

Al lah'a tes lim olan, O'nun rı za sı için ya şa yan in san lar ise dün ya da
ve ahi ret te hoş nut luk için de bir ya şam sü rer ler. Kuş ku suz in san la rın
el çi ler le, ki tap lar la uya rıl ma la rı ve böy le ce doğ ru yo lu bu lma im ka nı -
na sa hip ol ma la rı Al lah'ın lü tuf la rın dan bi ri dir. Ku ran'da Al lah'ın mü -
min le re olan lüt fu şöy le bil di ril miş tir:

An dol sun ki Al lah, mü'min le re, iç le rin de ken di le rin den
on la ra bir pey gam ber gön der mek le lü tuf ta bu lun muş -
tur. (Ki O) On la ra ayet le ri ni oku yor, on la rı arın dı rı yor
ve on la ra Ki ta bı ve hik me ti öğ re ti yor. On dan ön ce ise
on lar apa çık bir sa pık lık için dey di ler. (Al-i İm ran Su re -
si, 164)

La tif olan Al lah mü min kul la rı na her tür lü zor du rum da yar dım
ede rek de lüt fu nu gös te rir. Ku ran'da geç miş ka vim ler den bil di ri len
kıs sa lar da Al lah'ın sa mi mi kul la rı na des tek çi ol ma sı, on la ra lü tuf ta bu -
lun ma sı ile il gi li çe şit li ör nek ler ve ril miş tir. Ör ne ğin Al lah Hz. Mu -
sa'nın kav mi ni Fi ra vun'un zul mün den kur tar mış ve on la rı yer yü zü ne
mi ras çı kıl mış tır. Bu ger çek ayet ler de şöy le bil di ri lir:
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Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len -
miş ve ora nın hal kı nı bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş -
tü; on lar dan bir bö lü mü nü güç ten dü şü rü yor, er kek ço -
cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü
o, boz gun cu lar dan dı. Biz ise, yer yü zün de güç ten dü şü -
rü len le re lü tuf ta bu lun mak, on la rı ön der ler yap mak ve
mi ras çı lar kıl mak is ti yo ruz. (Ka sas Su re si, 4-5)

Al lah iman eden le rin dün ya da tek dos tu ve ve li si ol du ğu gi bi ahi -
ret te de on la ra yar dım ede cek, kö tü lük le ri ni iyi lik le re çe vi re cek ve
on la ra lü tuf ta bu lu na cak tır. Ni te kim mü min le rin cen net te ki ifa de le ri
bu ger çe ği şöy le bil di rir:

De di ler ki: "Biz doğ ru su da ha ön ce, ai le miz (ya kın ak -
ra ba la rı mız) için de en di şe edip-kor kar dık. Şim di Al lah,
bi ze lü tuf ta bu lun du ve 'hüc re le re ka dar iş le yen ka vu -
ru cu' azab dan ko ru du. Şüp he siz, biz bun dan ön ce O'na
dua (kul luk) eder dik. Ger çek ten O, iyi li ği bol, esir ge -
me si çok ola nın ta Ken di si' dir." (Tur Su re si, 26-28)
O, ya rat tı ğı nı bil mez mi? O, La tif'tir; Ha bir'dir. (Mülk
Su re si, 14)
Göz ler O'nu id rak ede mez; O ise bü tün göz le ri id rak
eder. O, La tif olan dır, ha ber dar olan dır. (Enam Su re si,
103)
Gör me din mi, Al lah, gök ten su in dir di, böy le ce yer yü zü
yem ye şil do na tıl dı. Şüp he siz Al lah, lüt fe di ci dir, her şey -
den ha ber dar dır. (Hac Su re si, 63)
"Ey oğ lum, (yap tı ğın iş) ger çek ten bir har dal ta ne si
ağır lı ğın da ol sa da, (bu,) is ter bir ka ya par ça sın dan ya
da gök ler de ve ya yer(in de rin lik le rin de) de bu lun sa bi -
le, Al lah onu ge ti rir (açı ğa çı ka rır). Şüp he siz Al lah, La -
tif olan dır, (her şey den) ha ber dar dır." (Lok man Su re si,
16)



MA KİR
Tu zak ku ran

Ha ni o in kar eden ler, se ni tu tuk la mak ya da öl dür mek ve ya sür -
gün et mek ama cıy la, tu zak ku ru yor lar dı. On lar bu tu za ğı ta sar -
lı yor lar ken, Al lah da bir dü zen (bir kar şı lık) ku ru yor du. Al lah,
dü zen ku ru cu la rın (tu zak la rı na kar şı lık ve ren le rin) ha -
yır lı sı dır. (En fal Su re si, 30)

Ta rih bo yun ca hak di ne kar şı hi le li dü zen ler ku ran in kar cı lar,
ken di ben cil tut ku la rı için -ik ti dar hırs la rı, ki şi sel çı kar la rı gi bi- in san -
la rı din ah la kın dan uzak laş tır ma ya ça lış mış ve on la rı ahi ret te "... siz
ge ce ve gün düz hi le li dü zen ler (ku rup) bi zim Al lah'ı in kar
et me mi zi ve O'na eş ler koş ma mı zı bi ze em re di yor du nuz."
(Se be Su re si, 33) di ye cek le ri bir ko nu ma sok muş lar dır. An cak bu ra -
da göz önün de bu lun du rul ma sı ge re ken son de re ce önem li bir nok -
ta var dır; Al lah bir aye tin de şöy le bil di rir:

On lar dan ön ce ki ler de hi le li dü zen ler kur muş lar dı; fa -
kat dü zen ku ru cu lu ğun tü mü Al lah'a ait tir... (Rad Su re -
si, 42)

Yu ka rı da ki ayet te be lir til di ği gi bi, dü zen ku ru cu lu ğun tü mü
Al lah'a ait tir; bu ne den le in kar cı la rın kur duk la rı dü ze ne kar şı lık ola -
rak en bü yük dü ze ni ku ran yi ne Al lah'tır. Al lah, İb ra him Su re si 46.
ayet te in kar cı la rın mü min le re kar şı tu zak kur ma ko nu sun da, için de
bu lun duk la rı çık maz du ru ma şöy le dik kat çek miş tir:

Ger çek şu ki, on lar hi le li dü zen ler kur du lar. Oy sa on la -
rın dü zen le ri, dağ la rı ye rin den oy na ta cak da ol sa, Al lah
Ka tın da on la ra ha zır lan mış dü zen var dır. (İb ra him Su -
re si, 46)

Ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi, mü min le re kar şı ku ru lan hi le li dü -
zen le re kar şı lık ola rak, Al lah Ka tın da mut la ka Rah ma ni, ya ni mü min -
le ri ko ru ma ya yö ne lik bir kar şı dü zen var dır. Ve bu, Al lah'a gö re çok
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ko lay dır Al lah el çi le ri ni ve mü min le ri he def alan tu zak la rın ta ma mı nı
bo şa çı ka rır ve tu zak la rı nı, da ha kur ma aşa ma sın da lar ken in kar cı la rın
ken di baş la rı na ge çi rir. Çün kü "... dü zen kur ma da (kar şı lık ver -
me de) Al lah da ha hız lı dır..." (Yu nus Su re si, 21)

Kuş ku suz Al lah her ola yı ha yır la ya rat mak ta dır. Al lah in kar cı la rın
tüm bu ça ba la rıy la iman eden le ri de ne me den ge çir mek te dir. Ya rat -
tı ğı olay lar da ki ha yır ve gü zel lik le ri gö re bi len kul la rı na yar dı mı nı ulaş -
tır mak ta ve tüm bun la rı on la rın leh le ri ne çe vir mek te dir.

O ül ke ler hal kı, ge ce le ri uyur ken, on la ra zor lu aza bı mı -
zın gel me ye ce ğin den gü ven de miy di ler? Ya da o ül ke ler
hal kı, kuş luk vak ti eğ len ce ye dal mış ken, on la ra zor lu-

aza bı mı zın gel me ye ce ğin den gü ven de miy di ler? (Ve ya)
On lar, Al lah'ın tu za ğın dan gü ven de mi idi ler? Al lah'ın bir

tu zak kur ma sın dan, hüs ra na uğ ra yan bir top luluk tan
baş kası (akıl sız ca) güven de ol maz.

(A’raf Suresi, 97-99)

Şüp he siz Al lah, (müş rik le rin sal dı rı ve sin si tu zak la rı nı)
iman eden ler den uzak laş tır mak ta dır. Ger çek ten Al lah,

ha in ve nan kör olan kim se yi sev mez.
(Hac Suresi, 38)



MA LİK-İ YEV MİD-DİN 
Din gü nü nün sa hi bi

Din gü nü nün ma li ki dir. (Fa ti ha Su re si, 3)

İn san la rın öl dük ten son ra di ri le cek le ri, bi ra ra ya ge le rek he sap
ve re cek le ri gün, din gü nü dür. O gün in sa nın baş ka la rıy la, hat ta ken -
di an ne si, ba ba sı, eşi ve ço cuk la rıy la bi le il gi len me ye ne ha li, ne fır sa tı
var dır. Din gü nü nün şid de ti ve ola ğa nüs tü kor ku su, her ke si ken di
der di ne dü şü rür. Al lah o di ri liş gü nü nü di ğer adıy la din gü nü nü Ku -
ran'da şöy le ta rif et mek te dir:

Din gü nü nü sa na bil di ren şey ne dir? Ve yi ne din gü nü nü
sa na bil di ren şey ne dir? Hiç bir nef sin bir baş ka nef se
her han gi bir şey le güç ye ti re me ye ce ği gün dür; o gün
emir yal nız ca Al lah'ın dır. (İn fi tar Su re si, 17-19)

O gün dün ya ha ya tın da ki şi nin en çok de ğer ver di ği şey le rin
Al lah'ın aza bı kar şı sın da hiç bir öne mi nin ol ma dı ğı gö rü lür. Ar tık in -
san lar ara sın da ki dün ye vi ya kın lık la rın, soy bağ la rı nın hiç bir an la mı
kal ma mış tır. Tek de ğer, ki şi nin ima nı dır. Hiç kim se kim se ye yar dım
ede mez. İçin de bu lun du ğu bu zor du rum dan onu an cak Al lah kur ta -
ra bi lir. O da yi ne Al lah'ın di le me si ne bağ lı dır.

Ki şi din gü nü nün tek sa hi bi olan Al lah'ın hu zu run da ilk ya ra tıl dı -
ğın da ol du ğu gi bi yal nız dır. Dün ya da ki ya şa mı sü re sin ce her yap tı ğı,
her dü şün dü ğü din gü nün de göz ler önü ne se ri lir. En ufak bir ay rın tı
da hi unu tul maz. Al lah aza met ve şa nı na ya ra şır bir or tam var eder ve
ya rat tı ğı kul la rın dan he sap so rar. An cak, ki mi di ler se rah me tiy le kur -
ta rır. 

İn kar cı la rın kah re di ci bir piş man lı ğa sü rük len di ği bu gün de mü -
min ler ise se vinç li ve coş ku lu dur lar. "... O gün Al lah, pey gam be -
ri ve onun la bir lik te iman eden le ri kü çük dü şür me ye cek -
tir..." (Tah rim Su re si, 8). Çün kü Al lah Ku ran'da, "el çi le ri ne ve
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iman eden le re, hem dün ya ha ya tın da hem de şa hit le rin (şa -
hit lik için) du ra cak la rı gün yar dım ede ce ği ni" va at et miş tir. 

İş te o gü nün sa hi bi yal nız Al lah'tır ve emir O'nun dur. Ayet ler de
şöy le buy rul mak ta dır. 

İş te o, yal nız ca bir tek çığ lık tan iba ret tir; ar tık ken di le -
ri (di ril til miş ola rak) ba kıp du ru yor lar.
Der ler ki: "Ey vah lar bi ze; bu, din gü nü dür." 
"Bu, si zin ya lan la dı ğı nız (mü'mi ni ka fir den, hak lı yı hak -
sız dan) ayır ma gü nü dür." (Saf fat Su re si, 19-21)
O gün, ya lan la mak ta olan la rın vay ha li ne.
Ki on lar, din gü nü nü ya lan la mak ta dır lar.
Oy sa onu, 'sı nır ta nı maz, sal dır gan', gü nah kar olan dan
baş ka sı ya lan la maz. (Mu taf fi fin Su re si, 10-12)

Ve der ler ki: "Eğer doğ ru söy lü yor sa nız bu teh dit
(et mek te ol du ğu nuz yı kım ve azab) ne za man mış?" On -
lar, yal nız ca tek bir çığ lık tan baş ka sı nı gö zet mez ler, on -
lar bir bir le riy le çe ki şip-du rur ken o ken di le ri ni ya ka la yı -
ve rir. Ar tık ne bir tav si ye de bu lun ma ya güç ye ti re bi lir -

ler, ne ai le le ri ne dö ne bi lir ler. Sur'a üfü rül müş tür; böy le -
ce on lar ka bir le rin den (di ril ti lip) Rab le ri ne doğ ru (dal ga -
lar ha lin de) sü zü lüp-gi der ler. De miş ler dir ki: "Ey vah lar
bi ze, uy ku ya-bı ra kıl dı ğı mız yer den bi zi kim di ril tip-kal -
dır dı? Bu,  Rah man (olan Al lah)ın va'det ti ği dir, (de mek
ki) gön de ri len (el çi)ler doğ ru söy le miş". O, yal nız ca bir
tek çığ lık tan baş ka sı de ğil dir; ar tık on la rın hep si top lan -

mış ola rak hu zu ru mu za ge ti ril miş ler dir.
(Yasin Suresi, 48-53)
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MA LİK-ÜL MÜLK 
Mül kün ebe di sa hi bi

De ki: "Ey mül kün sa hi bi Al lah'ım, di le di ği ne mül kü ve rir sin
ve di le di ğin den mül kü çe kip-alır sın, di le di ği ni aziz kı lar, di le di ği ni
al çal tır sın; ha yır Se nin elin de dir. Ger çek ten Sen, her şe ye güç ye -
ti ren sin." (Al-i İm ran Su re si, 26)

Şu an bu lun du ğu nuz yer den et ra fı nı za bak tı ğı nız da gör dü ğü nüz
her şe yin sa hi bi var dır. Otur du ğu nuz kol tuk atom lar dan oluş mak ta dır.
Bu atom la rın her bi ri nin Ya ra tı cı sı Al lah'tır. Sak sı da du ran çi çek, Rab -
bi mi z'in ona sağ la dı ğı im kan lar la (gü neş, su vs.) bü yü mek te dir. Pen ce -
re den gö rü nen de niz ve için de ki tüm can lı lar Al lah di le di ği için ora da
bu lun mak ta dır.

Ve hat ta ken di be de ni niz de siz den ta ma men ba ğım sız ola rak si zi
var ede n Al lah'ın kont ro lün de dir. Tüm uzuv la rı nız, da mar la rı nız, si nir
sis te mi niz, hüc re le ri ni zin her bi ri Rab bi mi z'in il mi nin ve üs tün ak lı nın
eser le ri dir. Bu sa yı lan la rın hiç bi ri si zin sa hip ol ma yı dü şü nüp ta sar la dı -
ğı nız, son ra da var et ti ği niz şey ler de ğil dir. 

Siz dün ya ya gö zü nü zü aç tı ğı nız da hem ken di be de ni niz de ki ku sur -
suz sis tem le, hem de için de bu lun du ğu nuz dün yay la ve hat ta tüm ev -
ren le kar şı laş tı nız. An cak bun dan ön ce bun la rın hiç bi ri ne sa hip de ğil di -
niz ve bun dan son ra da ken di ira de niz le bun la ra sa hip ol ma nız müm -
kün de ğil dir. El bet te bu ger çek tüm in san lar için ge çer li dir. O hal de
her şe yin mül kü, her şe yin Ya ra tı cı sı ve sa hi bi olan Al lah'a ait tir.

Bu açık ger çe ğe rağ men in san bun la rı gör mez den ge lir ve Al lah'ın
apa çık var lı ğı nı gö z ar dı ede rek elin de ki her şe yin ken di si ne ait ol du -
ğu zan nı na ka pı lır. Tüm aciz li ği ne rağ men ken di ni üs tün gör me ya nıl -
gı sı için de olan in san bü yük le nir ve in ka ra kal kı şır. Fa kat bu in kar yal -
nız ca ken di si ne za rar ve rir; çün kü Hz. Mu sa'nın söy le di ği gi bi; "...
Eğer siz ve yer yü zün de ki le rin tü mü in kar ede cek ol sa nız bi -
le şüp he siz Al lah hiç bir şe ye muh taç de ğil dir, övül müş tür."
(İb ra him Su re si, 8)
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ME CİD
Şa nı bü yük ve yük sek

Ar şın sa hi bi dir; Me cid (pek Yü ce)dir. (Bü ruc Su re si, 15)

Al lah'ın şa nı tüm ka inat ta ken di ni apa çık de lil ler le gös ter mek te dir.
O'nun şa nı nın Yü ce li ği ni ta nı ma yan hiç bir in san yok tur. O'nu in kar
eden ler, "inan mı yo ruz" di yen ler bi le O'nun ya rat tık la rı na şa hit ol duk -
la rı için as lın da gü cü nü ve şa nı nı ta nı yıp bi lir ler. An cak iç le rin de ki bü -
yük len me ar zu su se be biy le in kar eder ler.

Al lah'ın ka inat ta ya rat tı ğı muh te şem gü zel lik ler de, ku sur suz sis -
tem ler de O'nun şa nı na ya ra şır şe kil de dir. Gök yü zün de ton lar ca ağır -
lı ğın da su ta şı yan bu lut lar, mil yon lar ca ışık yı lı uzak lık ta bu lu nan yıl dız -
lar, bü yük bir gü rül tüy le ve ina nıl maz bir güç le akan şe la le ler, uç suz bu -
cak sız ge niş lik te ki ok ya nus lar, zir ve si kar lar la kap lı olan bin ler ce met -
re yük sek lik te ki dağ lar, için de bir bi rin den de ği şik renk te ve ses te sa yı -
sız can lı tür le ri ba rın dı ran or man lar, Al lah'ın ya rat tı ğı gü zel lik ler den
yal nız ca bir kaç ta ne si dir. 

Bir kaç sa ni ye de bir şeh ri yer le bir eden dep rem, bir an da pat la ya -
rak bin ler ce de re ce lik ısı da ki lav la rı nı bo şal tan bir vol kan, her şe yi önü -
ne ka tıp gö tü ren sel, düş tü ğü an da isa bet et ti ği ye re ölüm ge ti ren yıl -
dı rım, her şe yi yı kıp ge çen bir tay fun yal nız ca Al lah'ın gü cü nün gös ter -
ge le ri nden dir. Al lah hep si ni şa nı na ya ra şır şe kil de ya rat mış tır. 

Sa yı lan lar ve bu ra da da ha sa yı la ma yan mil yon lar ca ör nek yal nız ca
Al lah'ın şa nı nın bü yük lü ğü nün ev ren de ki de lil le rin den dir. Al lah ayet ler -
de şöy le bu yur mak ta dır:

"El bet te, Rab bi mi z'in şa nı Yü ce dir. O, ne bir eş edin miş -
tir, ne de bir ço cuk." (Cin Su re si, 3)
De di ler ki: "Al lah'ın em ri ne mi şa şı yor sun? Al lah'ın rah -
me ti ve be re ket le ri si zin üze ri niz de dir, ey ev hal kı şüp -
he siz O, övül me ye la yık olan dır, Me cid'tir." (Hud Su re si,
73)



MEL CA
Ken di si ne sı ğı nı lan

(Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le ki, bü tün
ge niş li ği ne rağ men yer yü zü on la ra dar gel miş ti, ne fis le ri de ken -
di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti ve O'nun dı şın da (yi ne) Al lah'tan
baş ka bir sı ğı na cak ol ma dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra tev -
be et sin ler di ye on la rın tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Al lah, (yal -
nız ca) O, tev be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (Tev be Su re si,
118)

İn san la rın ta ma mı dua et me ye muh taç tır. Dua eden in san, kar şı -
sı na çı ka bi le cek zor ya da ko lay her tür lü du ru mu, tüm olay la rı, ka -
ina tın Ya ra tı cı sı ve ha ki mi olan Al lah'a yö nelt miş, O'na sı ğın mış de -
mek tir. Bir prob le mi çöz me nin ya da bir za ra rı ön le me nin bü tün yol -
la rı nın ev ren de ki tüm kud re tin sa hi bi olan Al lah'a da yan dı ğı nı bil mek,
tüm iş ler de O'nu ve kil tut mak ve sa de ce O'na sı ğın mak kul lar için
bü yük bir gü ven kay na ğı dır.

Bu sı ğın ma, gü cü sı nır lı ve son lu bir var lık olan in sa nın, gü cü sı -
nır sız bir kud ret kar şı sın da aciz li ği ni or ta ya ko ya rak, is tek te bu lun -
ma sıy la ger çek le şir. İn sa nı sa de ce bir dam la su dan ya ra tan, tüm var-
lık ale mi ni yok tan var eden Al lah için her han gi bir ki şi nin sı kın tı sı nı
ya da ih ti ya cı nı gi der mek çok ko lay dır. Onun dı şın da ise sı ğı nı la cak
hiç kim se, hiç bir mer ci yok tur. Gök te ve yer de ne var sa Al lah'tan is -
ter. Al lah'ın dı şın da me det umu lan lar, yar dım bek le nen ler ken di ne -
fis le ri ne bi le güç ye ti re mez ler. İs te yen aciz ol du ğu gi bi ken di sin den
is te nen de ay nı ko num da dır, aciz dir. Al lah, Ken di si'n den baş ka me -
det umu lan var lık la rın, iç le rin de bu lun duk la rı za val lı ve güç süz du ru -
mu aşa ğı da ki aye tin de bir ör nek le şöy le açık la mış tır:

Ey in san lar, (si ze) bir ör nek ve ril di; şim di onu din le yin.
Si zin, Al lah'ın dı şın da tap mak ta ol duk la rı nız -hep si bu -
nun için bi ra ra ya gel se ler da hi- ger çek ten bir si nek bi le
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ya ra ta maz lar. Eğer si nek on lar dan bir şey ka pa cak ol sa,
bu nu da on dan ge ri ala maz lar. İs te yen de güç süz, is te -
nen de. (Hac Su re si, 73)

İn san la rın tü mü zor bir du rum la kar şı kar şı ya kal dık la rın da,
Al lah'tan baş ka sı ğı na cak bir güç ol ma dı ğı nı an lar lar ve Al lah'tan yar -
dım umar lar ki bu ger çek Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir:

De ki: "Si zi ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan kim
kur tar mak ta dır ki, siz (açık tan ve) giz li den giz li ye ona
yal va ra rak dua et mek te si niz: -An dol sun, bi zi bun dan
kur ta rır san, ger çek ten şük re den ler den olu ruz." (Enam
Su re si, 63)

İn sa nın, zor bir anın da yal nız ca Al lah'ı ak lı na ge tir me si, as lın da tek
sı ğı na ca ğı var lı ğın Al lah ol du ğu nu bil di ği an la mı na da gel mek te dir. O
hal de in san geç kal ma dan ayet te ha ber ve ril di ği üze re Rab bi mi z'e sı -
ğın ma lı dır:

Al lah'tan, ge ri çev ril me si ol ma yan bir gün gel me den
ev vel, Rab bi ni z'e 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, 47)

Kör olanla (basiretle) gören bir olmaz; iman edip salih
amellerde bulunanlarla kötülük yapan da. Ne az öğüt

alıp-düşünüyorsunuz. Şüphesiz kıyamet-saati, yaklaşarak
gelmektedir; bunda hiç bir kuşku yok. Ancak insanların
çoğu iman etmiyorlar. Rab bi niz de di ki: "Ba na dua edin,
si ze ica bet ede yim. Doğ ru su Ba na iba det et mek ten bü -

yük le nen (müs tek bir)ler; ce hen ne me bo yun bük müş
kim se ler ola rak gi re cek ler dir."

(Mümin Suresi, 58-60)
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ME LİK
Bü tün ka ina tın sa hi bi ve mut lak su ret te 

hü küm da rı 

De ki: İn san la rın Rab bi ne sı ğı nı rım. İn san la rın ma li ki ne, in san -
la rın (ger çek) ila hı na; (Nas Su re si, 1-3)

Al lah'ın 'Me lik' sı fa tı O'nun var olan her şe yin sa hi bi ol du ğu an la -
mı na ge lir. Bi zim gör dü ğü müz ve gö re me di ği miz var lık la rın her bi ri -
nin için de ya şa dı ğı alem le rin Ya ra tı cı sı ve tek sa hi bi Al lah'tır. Ya şa dı -
ğı mız ev re nin eze li ve ebe di hü küm da rı da O'dur. Tüm yıl dız lar, in -
san lar, hay van lar ve bit ki ler, gö re me di ği miz alem ler de ya şa yan cin ler,
şey tan lar, me lek ler ve da ha bi le me di ği miz pek çok var lık Al lah'ın em -
ri al tın da dır. Sa yı sız ale min mül kü nü elin de bu lun du ran ve bu ra lar da
hü küm sü ren ola ğa nüs tü dü ze nin ha yat bul ma sı nı sağ la yan yal nız ca
alem le rin Rab bi olan Al lah'tır.

Son suz kud ret sa hi bi olan Ya ra tı cı mı z'a ta bi ol du ğu nu bi len bir in -
sa nın, ken di si ni ba şı boş gör me si müm kün de ğil dir. Al lah her şey den
ha ber dar, her şe ye güç ye ti ren, her şe yi gö ren ve işi ten dir. Bu nu bi len
bir in san, ken di si ni Ya ra ta na kar şı so rum lu ol du ğu nu da bil me li dir.
Ni te kim mü min le rin için de bu lun duk la rı bu dü ze nin tek bir sa hi bi nin
ol du ğu nu bil me le ri, on la rı do ğal ola rak yap tık la rı her iş te her şe ye ve
her ke se ha kim olan, her di le di ği ni ye ri ne ge ti ren Al lah'a yö nel tir. Bu
ko nu ile il gi li ola rak Ku ran'da ha ber ve ri len ayet ler den bir kaç ta ne si
şöy le dir:

Hak olan, bi ri cik hü küm dar olan Al lah Yü ce dir. Onun
vah yi sa na ge lip-ta mam lan ma dan ev vel, Kur'an'ı (oku -
ma da) ace le et me ve de ki: "Rab bim, il mi mi art tır."
(Ta ha Su re si, 114)
Hak me lik olan Al lah pek Yü ce dir, On dan baş ka ilah
yok tur; Ke rim olan Arş'ın Rab bi dir. (Mü mi nun Su re si,
116)
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O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud -
dûs'tur; Se lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir;
Ceb bar'dır; Mü te keb bir'dir. Al lah, (müş rik le rin) şirk
koş tuk la rın dan çok Yü ce dir. (Haşr Su re si, 23)

Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü, Me lik; Kud düs;
Aziz; Ha kim olan Al lah'ı tes bih eder. O, üm mî ler için -
de, ken di le rin den olan ve on la ra ayet le ri ni oku yan, on -
la rı arın dı rıp-te miz le yen ve on la ra ki tap ve hik me ti öğ -

re ten bir el çi gön de ren dir. Oy sa on lar, bun dan ön ce
ger çek ten açık ça bir sa pık lık için de idi ler. Ve he nüz

ken di le ri ne ula şıp-ka tıl ma mış olan di ğer le ri ne de (pey -
gam ber gön de ril miş tir); O (Al lah), üs tün ve güç lü dür,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. Bu, Al lah'ın di le di ği ne ver -
diği fazl (lütuf ve ih san)ıdır. Al lah, büyük fazl sahibidir.

(Cum’a Suresi, 1-4)

Hak me lik olan Al lah pek yü ce dir, On dan baş ka ilah
yok tur; Ke rim olan Arş'ın Rab bi dir. Kim Al lah ile be ra -
ber ona iliş kin ge çer li ke sin bir ka nıt (bur han)ı ol mak sı -
zın baş ka bir ila ha ta par sa, ar tık onun he sa bı Rab bi nin
Ka tın da dır. Şüp he siz in kar eden ler kur tu lu şa ere mez -

ler. (Mü’mi nun Su re si, 116-117)



ME TİN
Çok sağ lam olan

Hiç şüp he siz, rı zık ve ren O, me tin kuv vet sa hi bi olan
Al lah'tır. (Za ri yat Su re si, 58)

İn kar cı la rın en çok ya nıl gı ya düş tük le ri ko nu Al lah'ın var lı ğı de ğil,
Al lah'ın sı fat la rı dır. Ki mi si Al lah'ın her şe yi en baş ta ya ra tıp bı rak tı ğı -
nı, da ha son ra olay la rın ken di ba şı na ge li şip de vam et ti ği ni, ki mi si
Al lah'ın in sa nı ya rat tı ğı nı fa kat hiç bir şey den so rum lu ol ma dı ğı nı sa -
vu nur. 

So nuç ta iman sız lı ğın te me lin de Al lah'ın var lı ğı nı red det me ol du ğu
gi bi bu nun ya nı sı ra, "On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir
ede me di ler..." (Hac Su re si, 74) aye tin de de be lir til di ği gi bi, Al lah'ı
ge re ği gi bi tak dir ede me me so ru nu ya tar. Ne var ki, dün ya ha ya tın-
da her tür lü de li li gör me le ri ne rağ men Al lah'ın kud re ti ni tak dir ede -
me yen in san la rın Al lah'ın kuv ve ti ni as la in kar ede me ye cek le ri öy le
bir gün ge le cek tir ki, o gün Al lah'ın aza me ti ni, kud re ti ni çok bü yük
bir şid det le his se de cek ler dir. Al lah'ın kuv ve tiy le yer yü zün de ki en
sağ lam ya pı lar olan o hey bet li, sar sıl maz dağ lar yer le rin den oy na tı lıp
yü rü tü lür, kök le rin den sav ru lur, pa ram par ça edi lir ler.

Ar tık sur'a tek bir üfü rü lüş le üfü rü le ce ği. Yer yü zü ve

dağ lar yer le rin den oy na tı lıp kal dı rı la ca ğı, ar dın dan tek

bir çarp ma ile bir bir le ri ne çar pı lıp par ça par ça ola ca ğı

za man. İş te o gün, va kıa (bir ger çek olan kı ya met) ar -

tık vu ku bul muş (ger çek leş miş)tur. Gök ya rı lıp-çat la -

mış tır; ar tık o gün, 'sark mış-za'fa uğ ra mış tır.' (Hak ka

Su re si, 13-16)
O gün mey da na ge le cek yı kım Al lah'ın şa nı na, kud re ti ne ya kı şa -

cak şe kil de dir. Dün ya da ki en bü yük küt le ve en bü yük ha yat kay na ğı
olan ok ya nus lar su yun kay na ma sı gi bi kay nar, tu tu şur. 
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İn sa nın bil di ği, alış tı ğı ve son su za dek sü re ce ği ni san dı ğı bü tün
var lık lar ve dü zen ler te me lin den bo zul ma ya uğ rar, dar ma da ğın olur -
lar. Mil yon lar ca yıl dır var olan yer ve gök, on la rı in şa eden son suz
güç ta ra fın dan pa ram par ça edi lir. Yi ne mil yon lar ca yıl dır ışık sa çan
ha yat kay na ğı Gü neş kö rel ti le rek ger çek bir sa hi bi nin ol du ğu göz ler
önü ne se ri lir. Böy le lik le her şe yin üs tün de ki tek ve ger çek kuv vet sa -
hi bi nin Al lah ol du ğu, ye ga ne ha ki mi ye tin ve gü cün de Rab bi mi z'e ait
ol du ğu tüm açık lı ğıy la or ta ya çı kar. Bir ayet te bu ger çek şöy le ta rif
edi lir:

On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Oy -
sa kı ya met gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cu (kab za -
sı)nda dır; gök ler de sağ eliy le dü rü lüp-bü kül müş tür. O,
şirk koş tuk la rın dan mü nez zeh ve Yü ce dir. (Zü mer Su -
re si, 67)

Rab bi miz kı ya met gü nü ya şa na cak olan bu olay lar la son suz kud -
re ti ni tüm in san la ra gös te re cek tir. Dün ya ha ya tı nı in kar la ge çi ren
kim se ler o gün Al lah'ın son suz gü cü nü id rak ede cek ler dir. İman
eden ler ise, tüm ha yat la rı nı Rab bi miz'in rı za sı nı ka zan ma ya yö ne lik
ge çir me le ri nin mü ka fa tı ola rak Al lah'ın rah me tiy le kar şı lık gö re cek -
ler dir. Ku ran'da mü min le rin o gün ya şa ya cak la rı se vinç şöy le bil di ril -
mek te dir:

O gün, öy le yüz ler var dır ki apay dın lık tır; Gü ler ve se -
vinç için de dir. (Abe se Su re si, 38-39)

... Ve ken di si ne çe tin bir sert lik ve in san lar için (çe şit li)
ya rar lar bu lu nan de mi ri de in dir dik; öy le ki Al lah, ken -
di si ne ve el çi le ri ne gayb ile (gör me dik le ri hal de) kim le -
rin yar dım ede ce ği ni bil sin (or ta ya çı kar sın). Şüp he siz

Al lah, bü yük kuv vet sahibidir, üs tün olan dır. 

(Hadid Suresi, 25)
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MEV LA
Dost, sa hip, mü min le rin dos tu olan, on la ra ha yır

yol la rı açan ve on la rı 
mu vaf fak kı lan.

Ha yır, si zin mev la nız Al lah'tır. O, yar dım eden le rin en ha yır -
lı sı dır. (Al-i İm ran Su re si, 150)

Mü min, her ke sin ve her şe yin va ro lu şu nu Al lah'a borç lu ol du ğu nu
bi lir. Ken di si de da hil tüm var lık la rı Al lah ayak ta tut mak ta dır ve di le -
di ği an da yok edip or ta dan kal dı ra bi lir. Çün kü var olan her şe yin ger -
çek sa hi bi Al lah'tır. Bu yüz den de mü mi nin ye ga ne dos tu Al lah'tır. Ve
O'nu ve kil edin me sin den do la yı ya şa mı bo yun ca her tür lü sı kın tı ve
üzün tü den de uzak tır. Her şey den ön ce Rab bi mi z'in, en bü yük dos tu -
nun yar dı mı ve des te ği ken di siy le be ra ber dir. Al lah da ve li si ol du ğu
ku lu nun üze ri ne "gü ven duy gu su ve hu zur" (Tev be Su re si, 26)
in dir miş tir. 

Bu hu zur, mü mi nin; her na maz da, her sa lih amel de, Al lah rı za sı
için yap tı ğı kü çük bü yük her iş te Rab bi mi z'in ken di si ni gör dü ğü nü ve
bun la rın kar şı lı ğı nı kat kat faz la sıy la ve re ce ği ni bil me sin den do ğar. Yi -
ne Al lah'ın ken di si ni gö rün me yen or du lar la ve me lek ler le des tek le -
di ği ni, "önün den ve ar ka sın dan iz le yen le ri" ol du ğu nu ve bun la -
rın ken di si ni "Al lah'ın em riy le gö ze tip ko ru mak ta" (Rad Su re -
si, 11) ol duk la rı nı, O'nun yo lun da ya pı lan mü ca de le de ga lip ge le cek
olan la rın, cen net le müj de le nen le rin hep mü min ler ol du ğu nu bil me -
sin den kay nak la nan bir gü ven duy gu su dur. İman eden bir in san, mev -
la mız olan Al lah'ın kim se ye güç ye ti re ce ğin den faz la sı nı yük le me ye -
ce ği ni de bi lir. Ka de re ve her işi evi rip çe vi re nin Al lah ol du ğu na ke -
sin bir bil giy le iman eder ve böy le ce yal nız Al lah'a te vek kül eder. Mü -
min le rin için de bu lun duk la rı bu ruh ha li ne Ku ran'da şu ifa dey le dik -
kat çe kil miş tir:

De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da, bi ze ke sin -



158

ALLAH’IN İSİMLERİ 

lik le hiç bir şey isa bet et mez. O bi zim Mev la mız dır. Ve
mü'min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler."
(Tev be Su re si, 51)

Kuş ku suz Al lah'ın dost lu ğu in san la rın ki ne ben ze mez. O ki mi dost
edin miş se, o ki şi yi dün ya da ve ahi ret te ola bi le cek en üs tün ni me te
ka vuş tur muş tur. Her şe yi ya ra tan Rab bi mi z'in, ya rat tı ğı nı dost edin -
me si ise çok bü yük bir lü tuf tur. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin (ça ba har ca yın). 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)
"... Rab bi miz, unut tuk la rı mız dan ve ya ya nıl dık la rı mız -
dan do la yı bi zi so rum lu tut ma. Rab bi miz, bi ze, biz den
ön ce ki le re yük le di ğin gi bi ağır yük yük le me. Rab bi miz,
ken di si ne güç ye ti re me ye ce ği miz şe yi bi ze ta şıt ma. Bi -
zi af fet. Bi zi ba ğış la. Bi zi esir ge, Sen bi zim Mev la mız sın.
Ka fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et." (Ba ka ra Su -
re si, 286)
Son ra da ger çek mev la la rı olan Al lah'a dön dü rü lür ler.
Ha be ri niz ol sun; hü küm yal nız ca O'nun dur. Ve O, he -
sap gö ren le rin en sü rat li ola nı dır. (Enam Su re si, 62)
Ge ri dö ner ler se, bi lin ki ger çek ten Al lah, si zin Mev la -
nız dır. O, ne gü zel Mev la dır ve ne gü zel yar dım cı dır.
(En fal Su re si, 40)



MU AH HİR / MU KAD DİM
İs te di ği ni ge ri ko yan, ar ka ya bı ra kan

is te di ği ni ile ri ge çi ren, öne alan

Eğer Al lah, in san la rı zu lüm le ri ne de niy le sor gu ya çe ke cek ol say -
dı, onun üs tün de (yer yü zün de) can lı lar dan hiç bir şey bı rak maz -
dı; an cak on la rı adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te le mek -
te dir. On la rın ecel le ri ge lin ce ne bir sa at er te le ne bi lir ler,
ne de öne alı na bi lir ler. (Nahl Su re si, 61)

Al lah di le di ği ni er te le yen, ge ri de bı ra kan, di le di ği ni de öne alan,
ile ri ge çi ren dir. Her şe yin tek Ya ra tı cı sı ol du ğu için ka inat üze rin de ki
her tür lü can lı ve can sız var lık üze rin de di le di ği ni ya pa bil me gü cü ne
sa hip tir. Dün ya üze rin de ger çek le şen her ola yın za ma nı, Al lah Ka tın -
da ön ce den tes pit edil miş tir. Her şe yin var lı ğı nın ve yaz gı sı nın ger çek
sa hi bi olan Al lah, bu var lık la rın ya şam la rı sü re sin ce gö rüp ge çi re cek -
le ri tüm olay la rı sü re siy le be lir le miş tir. Gü nü, sa ati hat ta sa ni ye si gel -
di ğin de ger çek le şe cek olan mut la ka ger çek le şir. Ve bu ger çek le şen
olay an cak Al lah'ın di le me siy le olur; O'nun dı şın da hiç  kim se her han -
gi bir ola yı öne ala maz ve ya er te le ye mez. Ni te kim bu ger çe ğe Ku -
ran'da şöy le dik kat çe kil miş tir:

Her üm met için bir ecel var dır. On la rın ecel le ri ge lin -
ce, ne bir sa at er te le ne bi lir ler ne de öne alı na bi lir ler
(tam za ma nın da çö ker ler.) (Araf Su re si, 34)

Ta yin edi len bu va kit le ri Al lah'tan baş ka kim se bil mez. Al lah'ın
tak dir et ti ği an gel me den ön ce bir yap rak da hi düş mez. Var olan her -
şey do ğu mun dan ölü mü ne bu ila hi za man la ma ya ta bi dir. Hiç  kim se
Al lah'ın ken di si için ta yin et ti ği vak tin dı şı na çı ka maz, hiç bir ola yı er -
te le me ye ya da öne al ma ya güç ye ti re mez. Sa de ce Al lah tak dir eder -
se, di le di ği ni er te ler, di le di ği ni de öne alır. Al lah ayet le rin de bu nu
şöy le bil dir mek te dir:
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(Ey Mu ham med,) Al lah'ı sa kın zul me den le rin yap mak -
ta ol duk la rın dan ha ber siz san ma, on la rı yal nız ca göz le -
rin deh şet le be li re ce ği bir gü ne er te le mek te dir. (İb ra -
him Su re si, 42)
Hiç bir üm met, ken di ece li ni ne öne ala bi lir, ne de on lar
er te le ne bi lir ler. (Hicr Su re si, 5)

Bu du rum da Al lah'a iman eden bir ku la dü şen ise, Al lah'ın ne yi
ile ri al dı ğı nı ne yi er te le di ği ni araş tır ma dan O'na ya kın laş ma ya ça lış -
mak, Al lah'ın ken di si ne ver dik le rin den ke sin ola rak ra zı ol mak tır.
Çün kü ayet ler de de bil di ril di ği gi bi in san 'ace le ci dir'. (İs ra Su re si,
11) Ki mi za man bir ola yın he men ger çek leş me si ni is ter, ki mi za man
da bir ola yın he men bit me si ni is ter. Ama in san için en ha yır lı ola nı bi -
len, tes bit eden Al lah'tır. İn sa nın ha yır lı gör dü ğü bir şey ken di si için
bir şer ola bi lir. Do la yı sıy la mü min için önem li olan Al lah'ın tak dir et -
ti ği olay lar dan ta ma men ra zı ol ma sı dır.

Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den
ön ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler; üs te lik
on lar kuv vet ba kı mın dan ken di le rin den da ha güç lüy dü -
ler. Gök ler de ve yer de Al lah'ı aciz bı ra ka cak hiç bir şey

yok tur. Şüp he siz O, bi len dir, güç ye ti ren dir.

Eğer Al lah, ka zan dık la rı do la yı sıy la in san la rı (azab ile)
ya ka la yı ve re cek ol say dı, (ye rin) sır tı üze rin de hiç bir

can lı yı bı rak maz dı, an cak on la rı, adı ko nul muş bir sü re -
ye ka dar er te le mek te dir. Sonun da ecel leri gel diği

zaman, ar tık şüp hesiz Al lah Ken di kul larını gören dir.
(Fatır Suresi, 44-45)
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MU AZ ZİB
Azap lan dı ran

Ar tık o gün hiç kim se (Al lah'ın) ve re ce ği azab gi bi azab -
lan dı ra maz. Onun vu ra ca ğı ba ğı hiç kim se vu ra maz. (Fecr Su -
re si, 25-26)

Et raf la rın da ki tüm de lil le re rağ men Al lah'a iman et me yen, O'nun
bü yük lü ğü nü, kud re ti ni ta nı ma mak ta di re nen in san lar kuş ku suz bü -
yük bir aza bı da hak et miş ler dir. Çün kü Al lah in sa nı ya rat mış, yer yü -
zü ne yer leş tir miş ve ora da ih ti ya cı olan her şe yi ken di si ne ver miş tir.
An cak Al lah'ın ver di ği tüm bu ni met le re rağ men ba zı in san lar in kar-
da ıs rar et mek te dir ler. Hat ta bir kıs mı bü yük bir az gın lık la Al lah'a
iman eden mü min le re düş man lık bes le mek te, Al lah'ın di ni ni en gel le -
ye bil mek için ça lış ma lar yü rüt mek te dir ler. El bet te Al lah bu in san la ra
hak et tik le ri kar şı lı ğı dün ya da da, ahi ret te de ve re cek tir.

Al lah dün ya üze rin de ki hük mü nü el çi le ri ara cı lı ğıy la yü rü tür. Do -
la yı sıy la in kar eden le re tat tı ra ca ğı dün ya aza bı nın bir kıs mı da el çi le -
ri nin ve si le siy le ol muş tur. Al lah, el çi le ri nin el le riy le in kar cı la rın ön de
ge len le ri ni azap lan dır dı ğı nı ayet le rin de şöy le bil di rir:

An dol sun, eğer mü na fık lar, kalp le rin de has ta lık bu lu -
nan lar ve şe hir de kış kır tı cı lık ya pan (ya lan ha ber ya -
yan)lar (bu tu tum la rı na) bir son ver me ye cek olur lar sa,
ger çek ten se ni on la ra sal dır tı rız, son ra ora da se nin le
pek az (bir sü re) kom şu ka la bi lir ler. (Ah zab Su re si, 60) 

(Bu,) Da ha ön ce den ge lip-ge çen ler hak kın da (uy gu la -
nan) Al lah'ın sün ne ti dir. Al lah'ın sün ne tin de ke sin ola -
rak bir de ği şik lik bu la maz sın. (Ah zab Su re si, 62)

İn kar cı la rın ahi ret te ta nı şa cak la rı azap ise -Al lah'ın di le me si dı şın -
da- son su za dek son bul ma ya cak kor kunç bir azap tır. Al lah ora da in -
sa nı hem fi zik sel, hem de psi ko lo jik yön den azap lan dı ra cak çok çe -
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şit li yön tem ler var et miş tir. Çün kü Al lah ya rat tı ğı kul la rı nın za af la rı -
nı en iyi bi len dir ve bu za af lar doğ rul tu sun da en çok acı yı da yi ne Yü -
ce Al lah ve re cek tir. Mu az zib olan Al lah ahi ret te in kar cı la ra ve re ce ği
aza bı Ku ran'da pek çok ayet le bil dir miş tir. Ayet ler de şöy le buy ru lur:

Fa sık olan lar için se, ar tık on la rın da ba rın ma ye ri ateş -
tir. Ora dan her çık mak is te dik le rin de, ge ri çev ri lir ler ve
on la ra: "Ken di si ni ya lan la dı ğı nız ateş aza bı nı ta dın" de -
nir. An dol sun, Biz on la ra bel ki (in kar cı lık tan) dö ner ler
di ye o bü yük (uh re vi) azab dan ön ce, ya kın (dün ye vi)
azab tan da tad dı ra ca ğız. (Sec de Su re si, 20-21)
Ha ber ver kul la rı ma; şüp he siz Ben, Ben ba ğış la ya nım,
esir ge ye nim. Ve şüp he siz aza bım; o acık lı bir azap tır.
(Hicr Su re si, 49-50)
On lar dan ön ce ki ler, hi le li-dü zen ler kur muş lar dı da,
Al lah(ın azab em ri) on la rın kur duk la rı ya pı la rın te mel -
le ri ne gel di, böy le ce üst le rin de ki ta van te pe le ri ne çök -
tü; azab on la ra şu urun da ol ma dık la rı yer den gel miş ti.
(Nahl Su re si, 26)

An cak unu tul ma ma lı dır ki Al lah dün ya ha ya tın da in san için sa yı sız
fır sat lar ya rat mak ta dır. Her in san için öle ne ka dar tev be et me,
Al lah'ın rah me ti ne sı ğın ma im ka nı var dır. Böy le bir du rum da ha ya tı
bo yun ca ne ka dar ha ta yap mış olur sa ol sun, ki şi Al lah'ın di le me siy le
Rab bi miz'i çok esir ge yen ve çok ba ğış la yan ola rak bu la cak tır. Al lah
sa mi mi tev be eden kul la rı nı Ku ran'da son suz rah me tiy le şöy le müj -
de le mek te dir:

An cak kim iş le di ği zu lüm den son ra tev be eder ve (dav -
ra nış la rı nı) dü zel tir se, şüp he siz Al lah onun tev be si ni
ka bul eder. Mu hak kak Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen -
dir. (Ma ide Su re si, 39)
Ger çek ten Ben, tev be eden, ina nan, sa lih amel ler de bu -
lu nup da son ra doğ ru yo la eri şen kim se yi şüp he siz ba -
ğış la yı cı yım. (Ta ha Su re si, 82)



MU HİT
Ku şa tan

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)

Din ah la kın dan uzak ya şa yan in san lar, giz li ce yap tık la rı sah te kar -
lık la rı, söy le dik le ri ya lan la rı kar şı la rın da ki in san la rın far k et me di ği ni
dü şün dük le rin den iç le rin de ga rip bir he ye can du yar lar. Yap tık la rı nı
çok bü yük bir kar ola rak gö rür hat ta bun dan do la yı 'akıl sız ca' bir bü -
yük lük his si ne ka pı lır lar. Oy sa ya pı lan tüm sah te kar ca ey lem ler ki şi -
nin ken di aley hi ne dir. Ne var ki in kar  eden ki şi za rar da ol du ğu nun
far kın da bi le de ğil dir. Fa kat he sa ba kat ma dı ğı bir  nok ta da ha var dır:
Her şe yin üze rin de şa hit olan, işi ten, gö ren Al lah ken di si ni her yön -
den sa rıp ku şat mak ta dır. 

İn kar cı lar Al lah'ı yap tık la rın dan ha ber siz sa nır lar. Bu ger çek aşa -
ğı da ki ayet te şöy le bil di ril miş tir:

On lar, in san lar dan giz ler ler de Al lah'tan giz le mez ler.
Oy sa O, ken di le ri, söz den (plan ola rak) hoş nut ol ma ya -
ca ğı şe yi 'ge ce le ri dü zen le yip ku rar lar ken' on lar la be ra -
ber dir. Al lah, yap tık la rı nı ku şa tan dır'. (Ni sa Su re si,
108)

Hiç bir dü şün ce, hiç bir fı sıl tı Al lah'tan giz li kal maz. O tüm in san la -
rın si ne le ri nin özün de sak lı ola nı bi lir, on la ra 'şah da mar la rın dan da ha
ya kın'dır. Al lah in san la rı ve yap tık la rı nı ku şat tı ğı gi bi tüm ka ina tı da
ku şat mış tır. O'nun ha kim ol ma dı ğı tek bir var lık yok tur. Al lah cin le -
rin ve me lek le rin bu lun du ğu ve da ha bil me di ği miz alem le ri de Ya ra -
tan ve il miy le ku şa tan dır. Al-i İm ran Su re si'nde bu ger çe ğe şöy le dik -
kat çe ki lir:

Si ze bir iyi lik do ku nun ca ta sa la nır lar, si ze bir kö tü lük
isa bet et ti ğin dey se bu na se vi nir ler. Eğer siz sab re der ve
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sa kı nır sa nız, on la rın 'hi le li dü zen le ri' si ze hiç bir za rar
ve re mez. Şüp he siz, Al lah, yap mak ta ol duk la rı nı ku şa -
tan dır. (Al-i İm ran Su re si, 120)

Al lah'ın mes cid le rin de O'nun is mi nin anıl ma sı nı en gel le -
yen ve bun la rın yı kıl ma sı na ça ba har ca yan dan da ha za -

lim kim ola bi lir? On la rın (du ru mu) iç le ri ne kor ka rak gir -
mek ten baş ka sı de ğil dir. On lar için dün ya da bir aşa ğı -

lan ma, ahi ret te bü yük bir azab var dır.

Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da. Her ne re ye dö ner se niz
Al lah'ın yü zü (kıb le si) ora sı dır. Şüp he siz ki Al lah, ku şa -

tan dır, bi len dir.

De di ler ki: "Al lah oğul edin di." O, (bu ya kış tır ma dan)
yü ce dir. Ha yır, gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun -

dur, tü mü O'na gö nül den bo yun eğ miş ler dir.

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır. O,
bir işin ol masına karar verir se, ona yal nız ca "Ol" der, o

da hemen olur. (Bakara Suresi, 114-117)

Size bir iyi lik do ku nun ca ta sa la nır lar, si ze bir kö tü lük
isa bet et ti ğin dey se bu na se vi nir ler. Eğer siz sab re der ve

sa kı nır sa nız, on la rın 'hi le li dü zen le ri' si ze hiç bir za rar
ve re mez. Şüp he siz, Al lah, yap mak ta ol duk la rı nı ku şa -

tan dır. (Al-i İm ran Su re si, 120)



MUB Kİ / MUD HİK
Ağ la tan / gül dü ren

Doğ ru su, gül dü ren ve ağ la tan O'dur. (Necm Su re si, 43)

Mü min ya şa dı ğı her şe yi Al lah'ın ya rat tı ğı nı bi lir ve bu ne den le her
tür lü olay kar şı sın da Al lah'tan ra zı olur. En bü yük sı kın tı yı bi le te -
vekk kül le kar şı lar. Dün ya ya ait her şe yin ge çi ci ol du ğu nu bil di ği için
bun la rın kay bın dan üzün tü duy maz. Çün kü bi lir ki, bu dün ya da elin -
den çı kan her şey gü zel ah lak gös ter di ği için ahi ret te ken di si ne mis -
liy le ge ri ve ri le cek tir. Üs te lik Al lah ina nan la ra dün ya da da en gü zel
ha ya tı va at et miş tir.

İn kar  eden kim se ler için ise du rum el bet te böy le de ğil dir. On lar,
sa de ce dün ya ha ya tı nı ken di ne amaç edi nir ve ya şa dı ğı tüm olay la rı,
kar şı laş tı kla rı tüm in san la rı Al lah'tan ba ğım sız ola rak de ğer len dir dik -
le ri için ru hla rı üze rin de yo ğun bir bas kı ya şar lar. Sü rek li çev re le rin -
de ki in san la rı ra zı et me ye ça lış ma nın, dün ya hırs la rı na ka vuş mak için
ça ba la ma nın do ğur du ğu bir kor ku ve te laş için de dir ler. Al lah'ı dost
ve yar dım cı edin me di kle ri için, her şe yi ken di dü şün mek, he sap et -
mek du ru mun da dır lar. Ama hiç bir şe ye güç ye ti re me zler. Yal nız ca
Al lah'a te vek kü le ve ima na gö re ya ra tıl mış olan in sa nın ne ru hu, ne
de be de ni do ğal ola rak bu yü kü kal dı ra maz. Ni te kim ağ la ma, hü zün,
sı kın tı da bu nok ta da or ta ya çı kar. Çün kü söz ko nu su ki şi ler
Al lah'tan yüz  çe vir mek le en bü yük zul mü yap mış lar dır. Al lah bu ki şi -
le re hem dün ya da hem de ahi ret te ve re ce ği  kar şı lı ğı şu şe kil de ha ber
ver mek te dir:

Öy ley se ka zan dık la rı nın ce za sı ola rak az gül sün ler, çok
ağ la sın lar. (Tev be Su re si, 82)

Bu, yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi Al lah'ın in kar cı la ra tak dir et ti ği
bir be la dır. Ağ la ya cak la rı her ola yı, her se be bi Al lah ya ra tır ve vak ti-
ni de o ta yin eder. 
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Al lah in kar cı la rı ağ la tır ken mü min kul la rı na Ken di Ka tın dan ne şe,
ra hat lık ve hu zur ve rir; yüz le ri ni sü rek li gül dü rür. On la rın ve li si ve
dos tu ol du ğu için hüz nü ve kö tü lü ğü on lar dan gi de rir. Zor luk la, sı -
kın tıy la kar şı laş sa lar bi le on la ra sa bır ve güç ve rir, ne şe le ri ni ek silt -
mez. Mü min ler an cak sec de dey ken Rab bi mi z'in bü yük lü ğü kar şı sın da
duy duk la rı haş yet do lu kor ku dan do la yı ağ lar lar. Bu nun dı şın da Al lah
di le me dik çe hiç bir olay on la rı ağ la ta maz. Al lah'ın on lar için hük mü
dün ya da da, ahi ret te de pı rıl tı lı bir se vinç tir. Mü min le rin hoş nut luk -
la rı ayet ler de şöy le bil di ri lir:

Böy le ce iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; ar tık on -
lar 'bir cen net bah çe sin de' 'se vinç için de ağır la nır lar'.
(Rum Su re si, 15)
Ger çek şu ki, bu gün cen net hal kı, 'se vinç ve mut lu luk
do lu' bir meş gu li yet için de dir ler. (Ya sin Su re si, 55)
"Ey kul la rım, bu gün si zin için kor ku yok tur ve siz mah -
zun ol ma ya cak sı nız. Ki on lar, be nim ayet le ri me iman
eden ler ve Müs lü man olan lar dır. Siz ve eş le ri niz cen ne -
te gi rin; 'se vinç için de ağır la na cak sı nız." (Zuh ruf Su re si,
68-70)
Hiç şüp he siz mut ta ki ler, cen net ler de ve ni met için de -
dir ler; Rab le ri nin ver dik le riy le 'se vinç li ve mut lu dur lar'.
Rab le ri, ken di le ri ni 'çıl gın ca ya nan ce hen ne min' aza bın -
dan ko ru muş tur. (Tur Su re si, 17-18)

Kuş ku suz ahi ret te in kar cı lar la mü min ler bir bir le rin den yüz le rin -
de ki ifa dey le de ay rı la cak lar dır. Al lah mü min ler le in kar cı lar ara sın da -
ki ay rı mı ayet ler de şöy le bil dir miş tir:

O gün, öy le yüz ler var dır ki apay dın lık tır; gü ler ve se -
vinç için de dir. Ve o gün, öy le yüz ler de var dır ki üze ri-
ni toz bü rü müş tür. Bir ka rar tı sa rıp-kap la mış tır. İş te
on lar da, ka fir, fa cir olan lar dır. (Abe se Su re si, 38-42)



MU VEF Fİ
Ah di ni ye ri ne ge ti ren, tas ta mam 

ve ren, öde yen

Ar tık on la rın tap mak ta ol duk la rı şey ler ko nu sun da, sa kın kuş ku -
da ol ma. Da ha ön ce le ri, ata la rı na sıl ta pı yor idiy se ler, bun lar da
an cak böy le ta pı yor lar. Şüp he siz Biz, on la rın pay la rı nı ek silt -
mek si zin on la ra öde ye cek olan la rız. (Hud Su re si, 109)

İn sa nın ya şa mı bo yun ca her yap tı ğı her dü şün dü ğü Al lah Ka tın da
ya zı lır. En ufak bir ay rın tı bi le unu tul maz. Aye te gö re ya pı lan iş,
"...ger çek ten bir har dal ta ne si ağır lı ğın da ol sa da, (bu,) is ter
bir ka ya par ça sın dan ya da gök ler de ve ya yer(in de rin lik le -
rin de) de bu lun sa bi le, Al lah onu ge ti rir (açı ğa çı ka rır). Şüp -
he siz Al lah, la tif olan dır, (her şey den) ha ber dar dır." (Lok man
Su re si, 16)

He sap gü nü ge lin ce ise her kes ken di amel def te rin den ne yi ha zır -
la dı ğı nı öğ re nir ve bu na uy gun ola rak da kar şı lık gö rür. Al lah Ku -
ran'da şöy le bil di rir:

O gün in san lar, amel le ri ken di le ri ne gös te ril sin di ye,
bö lük bö lük fır la yıp-çı kar lar. Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca
ha yır iş ler se, onu gö rür. Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca bir
şer (kö tü lük) iş ler se, onu gö rür. (Zel ze le Su re si, 6-8)

O gün ki tap lar da ki amel ler, he sap gü nü için özel ola rak ha zır lan -
mış du yar lı te ra zi ler de tar tı lır. Al lah'ın ada le ti kar şı sın da kim se zer re
ka dar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz.

Biz ise, kı ya met gü nü ne ait du yar lı te ra zi ler ko ya rız da
ar tık, hiç bir ne fis hiç bir şey le hak sız lı ğa uğ ra maz. Bir
har dal ta ne si bi le ol sa ona (te ra zi ye) ge ti ri riz. He sap
gö rü cü ler ola rak Biz ye te riz. (En bi ya Su re si, 47)

Dün ya ha ya tın da ya pı lan her amel, en kü çük ay rın tı lar bi le ek sik
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kal mak sı zın bu tar tı ya ko nu lur. Ki şi ye ve ri le cek kar şı lık bu has sas te -
ra zi nin ağır bas tı ğı ta ra fa gö re olur.

İş te, ki min tar tı la rı ağır ba sar sa, Ar tık o, hoş nut olu nan
bir ha yat için de dir. Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa, Ar tık
onun da ana sı (son du ra ğı) "ha vi ye"dir (uçu rum). Onun
ne ol du ğu nu (ma hi ye ti ni) sa na bil di ren ne dir? O, kız gın
bir ateş tir. (Ka aria Su re si, 6-11)

Böy le lik le her ke sin yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı tam ola rak al ma sı ile
bir lik te Al lah'ın ada le ti ye ri ni bu lur. Di ğer yön den Al lah'ın in san la ra
du ala rı na ve amel le ri ne gö re kar şı lık ver me si dün ya da da te cel li eder.
Ne var ki bu, mü min ler için bü yük bir lü tuf ken, in kar cı lar için ise kor -
ku ve ri ci bir tu zak tır. Al lah aye tle rin de bu al da nı şı şöy le bil di rir:

Kim dün ya ha ya tı nı ve onun çe ki ci li ği ni is ter se, on la ra
ya pıp et tik le ri ni on da tas ta mam öde riz ve on lar bun da
hiç bir ek sik li ğe uğ ra tıl maz lar. İş te bun la rın, ahi ret te
ken di le ri için ateş ten baş ka sı yok tur. On la rın on da (dün -
ya da) bü tün iş le dik le ri bo şa çık mış tır ve yap mak ta ol -
duk la rı şey ler de ge çer siz ol muş tur. (Hud Su re si, 15-16)

Yok sa siz, içi niz den cehd eden le ri (ça ba har ca yan la rı)
ve Al lah'tan ve Re sû lü’nden ve mü'min ler den baş ka sır-
dos tu edin me yen le ri Al lah 'bi lip (or ta ya) çı kar ma dan'
bı ra kı lı ve re ce ği ni zi mi san dı nız? Al lah yap tık la rı nız dan

ha ber dar dır. 

Şirk ko şan la rın, ken di in kar la rı na biz zat ken di le ri şa hid -
ler iken, Al lah'ın mes cid le ri ni onar ma la rı na (hak ve
yet ki le ri) yok tur. İş te bun lar, yap tık la rı bo şa git miş

olan lar dır. Ve bun lar ateş te sü re siz ka la cak olan lar dır.
(Tev be Su re si, 16-17)
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MUH Sİ
Son suz da ol sa, her şe yin sa yı sı nı bi len

An dol sun, on la rın tü mü nü ku şat mış ve on la rı sa yı ola rak say -
mış bu lun mak ta dır. (Mer yem Su re si, 94)

"O ya rat tı ğı nı bil mez mi?" (Mülk Su re si, 14) aye tin de bil di ril -
di ği gi bi, Al lah ka inat ta ya rat tı ğı her şe yi en in ce ay rın tı sı na ka dar bi -
lir, tüm can lı la ra ha kim dir. Çün kü on la rın her  bi ri ni renk le ri ne, bi -
çim le ri ne, gö rü nüş le ri ne, özel lik le ri ne ka dar Al lah ya rat mış tır. Ya rat -
tı ğı can lı var lık lar la can sız la rın sa yı sı nı da ke sin ola rak be lir le miş tir.
Kuş ku suz bu, in sa noğ lu nun as la sa hip ola ma ya ca ğı, güç ye ti re me ye -
ce ği bir ilim dir ve yal nız ca alem le rin Rab bi olan Al lah'a mah sus tur. 

Al lah uza yın boş lu ğun da kaç ta ne ge ze gen ve kaç ta ne gök  ta şı ol -
du ğu nu, yıl dız la rın sa yı sı nı, ato mun çe kir de ği nin çev re sin de dö nen
elekt ron la rın sa yı sı nı bi lir. Dün ya da bu lu nan ağaç la rın tü mün de kaç
yap rak ol du ğu nu ve her yap rak ta ne ka dar atom bu lun du ğu nu da bi -
lir. Al lah ye rin için de ve yü ze yin de kaç ta ne kum ta ne ci ği nin bu lun -
du ğu nu, ya ğan yağ mur dam la la rı nın, dün ya da ki tüm de niz le rin di bin -
de ya şa yan ba lık la rın sa yı sı nı bi lir. Yer yü zün de kaç mil yar bit ki ve
hay van çe şi di nin ol du ğu nun bil gi si de tam ola rak yi ne Ken di si'n de giz -
li dir. Yer yü zün de Hz. Adem'den be ri ya şa yan, şu an da ya şa mak ta
olan ve kı ya me te ka dar da ya şa ya cak olan in san sa yı sı nı da yal nız ca
Al lah bi lir...

Al lah, in san la rın ha yat la rı bo yun ca her yap tık la rı nı ve tüm dü şün -
dük le ri ni ek sik siz ce bi lir ve din gü nün de bun la rı ken di le ri ne ha ber ve -
rir. Ya pı lan her amel en kü çük ay rın tı lar bi le ek sik kal mak sı zın din gü -
nün de or ta ya ge ti ri lir. Al lah bu ger çe ği bir ayet te şöy le ha ber ve rir:

Al lah, hep si ni di ril te ce ği gün, on la ra ne ler yap tık la rı nı
ha ber ve re cek tir. Al lah, on la rı (yap tık la rıy la bir bir)
say mış tır; on lar ise onu unut muş lar dır. Al lah, her şe ye
şa hid olan dır. (Mü ca de le Su re si, 6)



MUH SİN
İh sa nı olan, ve ren

... De ki: "Şüp he siz 'lü tuf ve ih san (fazl)' Al lah'ın elin de dir,
onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me ti) ge niş olan dır, bi len dir." O,
ki me di ler se rah me ti ni tah sis eder, Al lah bü yük 'lü tuf ve ih -
san (fazl)' sa hi bi dir. (Al-i İm ran Su re si, 73-74)

Hem bir mü ka fat ve şevk kay na ğı, hem de kar şı lık sız bir lü tuf ve
ih sa nın gös ter ge si ola rak sa lih kul la rı na dün ya da ni met ve gü zel lik
ver me si Al lah'ın de ğiş mez bir ka nu nu dur. 

Zen gin lik, ih ti şam ve gü zel lik cen ne tin en te mel özel lik le rin den
ol du ğu için, Al lah sev di ği kul la rı na cen ne ti ha tır la ta cak, on la rın cen -
ne te ka vuş ma ar zu ve he ye can la rı nı ar tı ra cak ni met le rin ve or tam la -
rın ben zer le ri ni bu dün ya da da ya ra tır. Bu yüz den na sıl in kar cı la rın
ebe di azap la rı da ha bu dün ya dan baş lı yor sa, sa lih mü min ler için va at
edi len ebe di gü zel lik ler de ken di le ri ne dün ya da ki ha yat la rın da gös te -
ril me ye baş la nır. 

Al lah Ken di si'n den ba ğış lan ma di le yen, tev be eden sa lih mü min -
le ri cen ne ti nin ya nı  sı ra dün ya da da gü zel bir su ret te fay da lan dı ra ca -
ğı nı ve on la ra ih san da bu lu na ca ğı nı bir ayet le rin de bil dir miş tir. Bir
ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Ve Rab bi niz 'den ba ğış lan ma di le yin; son ra O'na tev be
edin. O da si zi, adı ko nul muş bir vak te ka dar gü zel bir
me ta (fay da) ile me ta lan dır sın ve her ih san sa hi bi ne
ken di ih sa nı nı ver sin. Eğer yüz çe vi rir se niz ger çek ten
ben, si zin için bü yük bir gü nün aza bın dan kor ka rım.
(Hud Su re si, 3)

Mü min, ken di si ni ya ra tan Al lah'ın bü yük lü ğü nün bi lin cin de ol ma -
sın dan, O'nun emir ve ya sak la rı na uy ma sın dan, O'nun in san lar için
se çip be ğen di ği di n ah la kı nı ya şa ma sın dan ve en önem li si ölü mün den
son ra sı için çok bü yük umut ve bek len ti ler ta şı ma sın dan do la yı da -
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ima Al lah'ın yar dı mı ve ih sa nı ile kar şı lık gö rür. Al lah tüm yap tık la rı -
na en gü ze liy le kar şı lık ve rir. Çün kü Al lah Ken di si için ya pı lan hiç bir
ih sa nı kar şı lık sız bı rak maz. Ayet ler de şöy le buy ru lur:

İh sa nın kar şı lı ğı ih san dan baş ka sı mı dır? (Rah man Su re -
si, 60)
Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden le rin kı ya met
gü nü zan la rı ne dir? Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı bü -
yük ih san (Fazl) sa hi bi dir, an cak on la rın ço ğu şük ret -
mez ler. (Yu nus Su re si, 60)
Kü çük, bü yük in fak et ti le ri her na fa ka ve (Al lah yo lun -
da) aş tık la rı her va di, mut la ka Al lah'ın yap tık la rı nın da -
ha gü ze liy le on la ra kar şı lı ğı nı ver me si için, (bun lar) on -
lar adı na ya zıl mış tır. (Tev be Su re si, 121)
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden le rin ör ne ği ye di ba -
şak bi ti ren, her bir ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir tek ta -
ne nin ör ne ği gi bi dir. Al lah, di le di ği ne kat kat art ı rır.
Al lah (ih sa nı) bol olan dır, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 261)
Şey tan, si zi fa kir lik le kor ku tu yor ve si ze çir kin -ha ya sız -
lı ğı em re di yor. Al lah ise, si ze Ken di si'n den ba ğış la ma
ve bol ih san (fazl) va de di yor. Al lah (rah me tiy le) ge niş
olan dır, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 268)

Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden le rin kı ya met
gü nü zan la rı ne dir? Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı 

bü yük ih san (Fazl) sa hi bi dir, an cak on la rın ço ğu 
şük ret mez ler. (Yunus Suresi, 60)
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MUH Yİ
Can ba ğış la yan, sağ lık ve ren, di ril ten, ya şa tan

O, di ril tir ve öl dü rür. Ve O'na dön dü rü le cek si niz. (Yu nus Su -
re si, 56)

Bir var lı ğa can ver mek, onu yok tan ya rat mak ve onun ya şa mı nı
sür dü re bi le ce ği şe kil de dün ya şart la rı nı dü zen le mek yal nız ca son suz
güç sa hi bi olan Al lah'a mah sus bir özel lik tir.

Al lah göz le gö rü le me ye cek ka dar kü çük bir yu mur ta ile sper mi
bir leş ti rir. Sperm yu mur ta nın içi ne gi rer gir mez yu mur ta nın çev re si
bir zar la ör tü lür. Ve ha yat baş lar. Al lah bu kü çü cük hüc re yi ön ce iki -
ye, son ra dör de bö ler, bu bö lün me hız la de vam eder. Böy le lik le an -
ne nin kar nın da mu ci ze vi bir ya şam baş lar. Ay nı hüc re ler bir sü re
son ra fark lı la şa rak hem bey ni, hem si nir sis te mi ni, hem de sert ke -
mik le ri ve kı kır dak la rı oluş tu rur. Böy le lik le Al lah do kuz ay için de
yok tan, gö ren, du yan, ko nu şan ve ak le den bir in san ya ra tır. Ona can
ba ğış lar. Bi4r can lı nın olu şum aşa ma la rın da mey da na ge len bu mu ci -
ze vi olay la rı, bir yu mur tay la sper min ba şa ra ma ya ca ğı açık tır. On la rı
bir leş ti ren ve an ne kar nın da ki be be ği do kuz ay bo yun ca ko ru ya rak
bü yü ten yal nız ca Al lah'tır. İş te bu ilk ya ra tı lış ve ilk di rilt me dir.

İn sa nı dün ya ya gel dik ten son ra onun ya şa ma sı na izin ve ren de
Al lah'tır. Son ra tüm in san la ra ka der le rin de bir ölüm gü nü ta yin et -
miş tir. Bu ölüm gü nü ne ka dar da on la rı bel li bir sü re dün ya ha ya tın-
da tu ta rak im ti han eder. Ta yin edi len sü re gel di ğin de de in san la rın
ca nı nı alır ve dün ya da iş le dik le ri amel le rin kar şı lık la rı nı ver mek üze -
re, da ha ön ce yok tan va r et ti ği gi bi ölüm le rin den son ra tek rar di ril -
tir. Kuş ku suz bu, son suz gü ce sa hip Al lah için çok ko lay bir iş tir.

An cak in san la rın bir kıs mı bu di ri liş ten ya na gaf let için de dir ler ve
der ler ki:
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Ken di ya ra tı lı şı nı unu ta rak Bi ze bir ör nek ver di; de di ki:
"Çü rü müş-bo zul muş ken, bu ke mik le ri kim di ril te cek -
miş?" (Ya sin Su re si, 78)

El bet te in san la rın gaf let için de ol duk la rı, in kar et tik le ri bu ger çe -
ği Al lah va at eder ve on la rın ge tir di ği mi sa le kar şı lık en hik met li ce -
va bı Ku ran'da şöy le ve rir:

De ki: "On la rı, ilk de fa ya ra tıp-in şa eden di ril te cek. O,
her ya rat ma yı bi lir." (Ya sin Su re si, 79)
O, ya şa tan ve öl dü ren dir; ge ce ile gün dü zün ay kı rı lı ğı
(ve ya ar dar da ge li şi) da O'nun (ka nu nu)dur. Yi ne de ak -
lı nı zı kul lan ma ya cak mı sı nız? (Mü mi nun Su re si, 80)
Şim di Al lah'ın rah me ti nin eser le ri ne bak; ölü mün den
son ra yer yü zü nü na sıl di rilt mek te dir? Şüp he siz O, ölü -
le ri de ger çek ten di ril te cek tir. O, her şe ye güç ye ti ren -
dir. (Rum Su re si, 50)
O'nun ayet le rin den bi ri de, se nin ger çek ten yer yü zü nü
hu şu için de (sol muş, boy nu bü kül müş ve kup ku ru) gör -
men dir. Ama Biz onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za -
man, dep re nir ve ka ba rır. Şüp he siz onu di ril ten, ölü le ri
de el bet te di ril ti ci dir. Çün kü O, her şe ye güç ye ti ren dir.
(Fus si let Su re si, 39)

O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır, ölümün-
den sonra da yeri diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacak-
sınız. Sizi topraktan yaratmış bulunması, O'nun ayet-
lerindendir; sonra siz, (yeryüzünün her yanına) yayıl-

makta olan bir beşer (türü) oldunuz.                  
(Rum Suresi, 19-20)



MU KAL LİB
Çe vi ren (kalp le ri)

Biz on la rın kalp le ri ni ve göz le ri ni, il kin inan ma dık la rı gi -
bi ter si ne çe vi ri riz ve on la rı tuğ yan la rı için de şaş kın ca do la şır
bir du rum da ter k e de riz. (Enam Su re si, 110)

İn san Al lah'ın ken di si için se çip be ğen di ği di n ah la kı nı öğ ren me -
den ve onu ya şa ma dan, Al lah'ı ge re ği gi bi ta nı ya maz, ya ra tı lış ama cı -
nı kav ra ya maz. Ha ya tın, ölü mün, ahi re tin, cen ne tin, ce hen ne min,
şey ta nın ve me lek le rin ne den ya ra tıl dı ğı nı da tam an la mıy la kav ra ma -
sı müm kün ola maz. İçin de mil yar lar ca can lı yı ba rın dı ran ka ina tın ya -
ra tı lı şın da ki hik met le ri dü şün mez bi le. Bu in san ha ya tı bo yun ca gaf let
için de ya şa yıp yi ne gaf let için de ölür. An cak Al lah in sa nın kal bi ne
iman ver di ği tak dir de ki şi bü tün bu so ru la rın ce va bı nı bu lur. Böy le -
lik le Al lah da ha ön ce Ken di si 'ne inan ma yan bir in sa nın kal bi ni çe vi re -
rek sa mi mi olan bir ha le dön dü re bi lir. Ön ce den din hak kın da olum -
suz dü şü nen bir in san ar tık olum lu dü şün me ye, O'nun emir le rin den
yüz çe vi ren bir in san bun la rı ti tiz lik le uy gu la ma ya baş lar. 

Al lah'ı hiç zik ret mez ken sü rek li O'nu an ma ya, hiç şük ret mez ken
sü rek li şük ret me ye baş lar. Da ha ön ce Al lah'ın var lı ğı nın de lil le ri ni,
O'nun ba ğış la dı ğı ni met le ri, şef ka ti ni ve mer ha me ti ni hiç far k e de -
mez ken ar tık bun la rı açık bir şu ur la far k e der. Kı sa ca iman eden ki -
şi ade ta uy ku dan uyan mış gi bi dir. Çün kü Al lah onun kal bi ne ima nı
sin dir miş ve kü für den çe vir miş tir.

Gö rül dü ğü gi bi ima nı in sa na an cak Al lah ve rir; di le di ği an da da ge -
ri alır. İn sa nın iman sa hi bi ol ma sı ise, kal bi nin Al lah'ın ayet le ri ne kar -
şı yu mu şa ma sı na bağ lı dır. An cak Al lah'a tes lim ol muş bir kalp hi da -
yet bu lur.

İn kar cı lar iman et me dik le ri için et raf la rın da ki bü yük ger çek le ri
gö re mez ler. Tüm ka inat Al lah'ın var lı ğı nın apa çık de lil le riy le do lu dur;
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ama in kar  eden kim se bu nu far k e de mez. Al lah bu du rum la il gi li ola -
rak pek çok ayet te, in kar cı la rın kalp le ri üze rin de kav ra ma la rı nı en -
gel le yen bir per de ol du ğu nu bil di rir. Bir ayet te şöy le buy ru lur:

Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man,
sırt çe vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le -
ri)ni unu tan dan da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp -
le ri üze ri ne onu kav ra yıp an la ma la rı nı en gel le yen bir
per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır lık koy duk. Sen on la -
rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka dar as la hi da -
yet bu la maz lar. (Kehf Su re si, 57)

İn kar cı lar da ki mi za man ken di le ri ne teb liğ edi len di ni an la ma dık -
la rı nı iti raf eder ler. Ken di le ri ni hi da ye te da vet eden Hz. Şu ayb'a kar -
şı, Ku ran'da ha ber ve ri len ve "Ey Şu ayb" de di ler, "Se nin söy le -
dik le ri nin ço ğu nu biz kav ra yıp an la mı yo ruz..." (Hud Su re si,
91) di yen in kar cı lar bun la ra bir ör nek tir. 

Eğer bir in sa nın kal bi üze rin de per de var sa ve Al lah bu ki şi nin an -
la yı şı nı ka pa tı yor sa, ar tık onu doğ ru yo la çe vir mek, Al lah'ın di le me si
dı şın da müm kün de ğil dir. Al lah bu ko nu ya Ku ran'da şöy le dik kat çe -
ker:

On lar dan se ni din le ye cek ler var dır. Ama hiç duy ma yan
-sa ğır la ra -üs te lik hiç akıl la rı er mi yor sa- sen mi du yu ra -
cak sın? Ve sa na ba ka cak olan lar var dır. Ama kör olan -
la rı -üs te lik ba si ret le ri de yok sa- sen mi doğ ru yo la ulaş -
tı ra cak sın? (Yu nus Su re si, 42-43)

Al lah an cak kalp ten iman et me yi ve Ken di si 'ne ya kın ol ma yı is te -
ye nin kal bi ni yu mu şa tır, böy le bir ki şi yi sa mi mi Müs lü man la rın ara sı -
na ka tar. Sa mi mi yet siz olan la rın da kal bi ni çe vi re rek on la rı küf re ge -
ri dön dü rür. O di le di ği nin kal bi ni di le di ği an da çe vir me ye ka dir dir.
O'nun çe vir di ği kal bi tek rar ge ri dön dü re bi le cek olan da yok tur.
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MUK MİL
Ke ma le er di ren

... Bu gün in ka ra sa pan lar, si zin di ni niz den (di ni ni zi yık mak tan)
umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi ke ma le er dir dim,
üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din ola rak İs lam'ı se -
çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl maz bir ih ti yaç la
kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter mek si zin- (bu ha ram
say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir) Çün kü Al lah ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (Ma ide Su re si, 3)

İn sa nı ya ra tan Al lah'tır ve "O, ya rat tı ğı nı bil mez mi? O, la -
tif'tir; Ha bir'dir" (Mülk Su re si, 14) aye tiy le de vur gu lan dı ğı gi bi, ya -
rat tı ğı ku lu nu en iyi ta nı yan, onun is tek ve ih ti yaç la rı nı en iyi bi len dir.

Al lah, kul la rı için be lir le di ği di n ah la kı nı, fıt rat la rı na en uy gun bi -
çim de dü zen le miş tir. Amaç, in san la rın sı kın tı çek me den, fıt rat la rı na
en uy gun olan sis tem için de Al lah'ı ta nı ma la rı, O'na kul luk et me le ri
ve böy le ce ger çek kur tu luş ve mut lu lu ğa ulaş ma la rı dır. 

İs lam di ni son suz akıl sa hi bi olan Rab bi mi z'in se çip be ğen di ği bir
din dir. Kuş ku suz di ni ni ve bu di nin reh ber li ğiy le kul la rı nı ke ma le er -
di ren yal nız ca Al lah'tır.

Öy ley se sen yü zü nü Al lah'ı bir le yen (bir ha nif) ola rak
di ne, Al lah'ın o fıt ra tı na çe vir; ki in san la rı bu nun üze ri -
ne ya rat mış tır. Al lah'ın ya ra tı şı için hiç bir de ğiş tir me

yok tur. İş te dim dik ayak ta du ran din (bu dur). An cak in -
san la rın ço ğu bil mez ler.

'Gö nül den ka tık sız bağ lı lar' ola rak, O'na yö ne lin ve
O'ndan kor kup-sa kı nın, dos doğ ru namazı kılın ve müş -

rik ler den ol mayın. (Rum Suresi, 30-31)



MUK TE DİR
Kuv vet ve kud ret sa hip le ri nin üze rin de olan

On la ra, dün ya ha ya tı nın ör ne ği ni ver; gök ten in dir di ği miz su ya
ben zer, onun la yer yü zü nün bit ki le ri bir bi ri ne ka rış tı, böy le ce
rüz gar la rın sa vur du ğu ça lı-çır pı olu ver di. Al lah, her şe yin üze -
rin de güç ye ti ren dir. (Kehf Su re si, 45)

Al lah ta rih te ki mi in san la rı kud ret sa hi bi kıl mış; on la ra hem ben -
ze ri ne az rast la nır bir mülk ver miş, hem de ma kam sa hi bi yap mış tır.
Ya şa dık la rı kav min ba şı na ge çir miş, tüm in san la rın ve top rak la rın yö -
ne ti mi ni ken di le ri ne ver miş tir. Fi ra vun da bu in san lar dan bi ri dir. An -
cak Fi ra vun, Al lah'a kar şı bü yük len miş, ger çek kuv ve tin ve gü cün
ken di sin de ol du ğu nu zan net miş tir. Öy le  ki bu, ken di ni ilah ilan et me -
si ne ka dar var mış tır. Bu du rum bir ayet te şöy le ha ber ve ri lir:

Fi ra vun de di ki: "Ey ön de ge len ler, si zin için Ben den
baş ka ilah ol du ğu nu bil mi yo rum... (Ka sas Su re si, 38)
Fi ra vun, ken di kav mi için de ba ğır dı; de di ki: "Ey kav -
mim, Mı sır'ın mül kü ve şu al tım da ak mak ta olan ne hir -
ler be nim de ğil mi?.. (Zuh ruf Su re si, 51)

Bu nun üze ri ne tüm gü cün tek sa hi bi olan Al lah, Fi ra vun ve or du -
su nu su da bo ğa rak on lar dan bü yük bir in ti kam al mış tır:

O ve as ker le ri, yer yü zün de hak sız ye re bü yük len di ler
ve ger çek ten Bi ze dön dü rül me ye cek le ri ni san dı lar. Bu -
nun üze ri ne, onu ve as ker le ri ni tu tup su ya at tık. Böy le -
lik le zul me den le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir bak.
(Ka sas Su re si, 39-40)

Ha man ve Ka run da yap tık la rı do la yı sıy la Fi ra vun'la ay nı so nu
pay laş mış lar dır. Bu az gın in san lar mal la rı ve or du la rı do la yı sıy la yer -
yü zün de bü yük len dik çe bü yük len miş ler, ger çek gü cün ve kud re tin
ken di le rin de ol du ğu nu zan net miş ler dir. Böy le lik le de Al lah ger çek
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gü cün kim de ol du ğu nu tüm kav me gös ter miş tir. 

Ka run'u, Fi ra vun'u ve Ha man'ı da (yı kı ma uğ rat tık).
An dol sun, Mu sa on la ra apa çık de lil ler le gel miş ti, an cak
yer yü zün de bü yük len di ler. Oy sa on lar (azab tan kur tu -
lup) ge çe cek de ğil ler di. İş te Biz, on la rın her bi ri ni ken -
di gü na hıy la ya ka la yı ver dik. Böy le ce on lar dan ki mi nin
üs tü ne taş fır tı na sı gön der dik, ki mi ni şid det li bir çığ lık
sa rı ver di, ki mi ni ye rin di bi ne ge çir dik, ki mi ni de su da
boğ duk. Al lah on la ra zul me di ci de ğil di, an cak on lar
ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (An ke but Su re si, 39-
40)

Hal bu ki ka inat ta ki tüm ik ti dar ve kud re tin ye ga ne sa hi bi Al lah'tır.
Yer yü zün de güç ve yet ki sa hi bi olan la ra el le rin de olan mal la rı, bu lun -
duk la rı ma kam la rı ve or du la rı ve ren de Ken di si 'dir. Her  gün Gü ne ş'i
do ğu ran, ge ce yi ve gün dü zü ar dı ar dı na ge ti ren, uzay da hız la yol alan
ge ze gen le ri yö rün ge le rin de tu tan ve ka inat ta ki sa yı sız dü ze ni ku sur -
suz ca kont rol al tın da tu tan Al lah'ın gü cü or ta da dır. İn san ise elin den
ma lı alın dı ğın da, ma ka mın dan in di ril di ğin de he men tüm gü cü nü yi ti -
rir. Vü cu dun dan di ren ci çe ki lip alın dı ğın da ise gö rül me miş bir aciz lik
için de ka lır. Böy le lik le Al lah kul la rı na ger çek gü cün kim de ol du ğu nu
gös te rir. Al lah'ın her şe yin üs tün de güç sa hi bi ol du ğu Ku ran'da şöy le
bil di ri lir: 

On lar Bi zim ayet le ri mi zin tü mü nü ya lan la dı lar. Biz de
on la rı üs tün ve güç lü, kud ret li ola nın ya ka la yı şıy la ya ka -
la yı ver dik. (Ka mer Su re si, 42)
Ya da ken di le ri ne va'det ti ği miz şe yi on la ra gös te ri riz
ki, Biz ger çek ten on la rın üs tün de güç ye ti ren le riz.
(Zuh ruf Su re si, 42)
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MUN TA KİM
İn ti kam alan, suç lu la rı müs ta hak ol duk la rı 

ce za ya çar pan.

So nun da Bi zi öf ke len di rin ce, Biz de on lar dan in ti kam al dık,
böy le ce on la rı top lu ola rak su da boğ duk. (Zuh ruf Su re si, 55)

Al lah her top lu mu, için de bu lun du ğu şirk ve de je ne ras yon dan kur -
tu la bil me le ri için seç ti ği el çi le ri yo luy la uya rır. Söz ko nu su top lu mla rın
bu uya rı la rı din le me me le ri ve hat ta taş kın lık la rı nı da ha da ar tı ra rak
sür dür me le ri du ru mun da ise Al lah in ti kam alır. Al lah'ın in ti ka mı ise el -
bet te in san la rın ki ne ben ze mez:

Şüp he siz küf re den le re de (şöy le) ses le ni lir: "Al lah'ın ga -
zab lan ma sı, el bet te si zin ken di ne fis le ri ni ze ga zab lan ma -
nız dan da ha bü yük tür. Çün kü siz, ima na çağ rıl dı ğı nız za -
man in kar edi yor du nuz. (Mü min Su re si, 10)

Al lah uya rı lan ve ger çe ği öğ re nen in san lar dan he men in ti kam al ma -
ya bi lir. On la ra iman et me le ri ve gü nah la rın dan arın ma la rı için bel li bir
sü re ta nır. Oy sa in san la rın ço ğu ken di le ri ne ta nı nan bu sü re yi aleyh le -
rin de kul la na rak da ha da şı ma rıp is yan kar olur lar. Böy le lik le de azap
üzer le ri ne hak olur. Al lah ayet te şöy le bu yu rur:

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. İn san, 'ken di
ba şı na ve so rum suz' bı ra kı la ca ğı nı mı sa nı yor? (Kı ya -
met Su re si, 34-36)

Kuş ku suz in sa nın Rab bi mi z'i in kar et me si, is yan et me si, nan kör lük
yap ma sı ve bu tu tu mun da ka rar lı dav ran ma sı iş le ne bi le cek en bü yük suç -
lar dan dır. İş te  bu ra da Al lah in kar cı lar dan in ti kam ala rak da ha ön ce hiç
kar şı laş ma dık la rı azap lar la on la rı ta nış tı rır. Çün kü bu nu faz la sıy la ha k et -
miş ler dir. Al lah bir aye tin de in ti kam alı cı ol du ğu nu şöy le bil di rir:

Bü yük bir şid det le ya ka la ya ca ğı mız gün, el bet te Biz in ti -
kam ala ca ğız. (Du han Su re si, 16)
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Bu nun ya nı sı ra Al lah Ku ran'ın bir çok aye tin de Rah man ve Ra him sı -
fat la rı nı, in san lar üze rin de ki son suz esir ge yi ci li ği ni bil dir mek te dir. İn kar
eden le rin ahi ret te kar şı la şa cak la rı bu azap, yal nız ca in kar da  di ret me le ri
ne de niy le dir. Al lah bu du ru mu Ku ran ayet le rin de in san la ra ha tır lat mak-
ta, ve kul la rı na kar şı azap lan dı rı cı ve zul me di ci ol ma dı ğı nı be lirt mek te dir:

Bu, el le ri ni zin ön ce den tak dim et ti ği iş ler yü zün den dir.
Yok sa şüp he siz Al lah kul la ra zul me di ci de ğil dir. (En fal
Su re si, 51)

... Ve on lar, ba ğış lan ma di le mek te ler ken de, Al lah on la -
rı azap lan dı ra cak de ğil dir. (En fal Su re si, 33)

Bun lar sa na hak ola rak oku mak ta ol du ğu muz Al lah'ın
ayet le ri dir. Al lah, alem le re zu lüm is te yen de ğil dir. (Al-i
İm ran Su re si, 108)

Çok esir ge yen Rab bi miz tüm kul la rı nı doğ ru ya yö nelt mek ve üzer le -
rin de ki ni me ti ta mam la mak is te di ği ni ise ayet ler de şöy le bil dir mek te dir:

Al lah, si ze açık la ya rak an lat mak, si zi siz den ön ce ki le rin
sün ne ti ne ilet mek ve tev be le ri ni zi ka bul et mek is ter.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Ni sa Su re -
si, 26)

… Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu -
lur ki şük re der si niz. (Ma ide Su re si, 6)

MU SAV VİR
Tas vir eden, her şe ye şe kil ve su ret ve ren

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var
eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur.
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O,
Aziz, Ha kim dir. (Haşr Su re si, 24)
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Dün ya üs tün de yüz  bin ler ce fark lı tür de can lı ya şar. Bu tür le rin
hep si bir bir le rin den ta ma men fark lı gö rü nüş le re ve ola ğa nüs tü özel -
lik le re sa hip tir. 

Me se la bir ke le be ğin ka nat la rın da ki ku sur suz si met ri yi ele ala lım.
Her bir ka na dın üs tü tür lü şe kil ler ve et ki le yi ci renk ler le be zen miş tir.
Bu şe kil ler ve renk ler ne ka dar ka rı şık olur lar sa ol sun lar, ka nat lar da-
ki  ben zer siz si met ri as la bo zul maz. Öy le ki bü tün ke le bek ler, bir res -
sa mın fır ça sın dan çık mış gi bi, göz zev ki ne hi tap eden bir gü zel lik oluş -
tu rur lar. Bu gü zel li kte te cel li eden ak lın bir kay na ğı ol du ğu açık tır. Zi -
ra ba sit çe çi zil miş bir res min da hi bir res sa mı var dır ve res min ken di
ba şı na or ta ya çık ma sı müm kün de ğil dir. O hal de kim se, böy le si ne ku -
sur suz ya ra tıl mış ve bir sa nat ese ri ka dar es te tik olan böy le bir can lı
için te sa dü fen var ol muş di ye mez. Bun la rın tü mü nü ya ra tan, mey da na
ge ti ren, bü tün ka ina tın Rab bi olan Al lah'tır.

İn sa nı ya ra tan, be de ni nin dı şın da ki ve için de ki tüm sis tem le ri son
de re ce mü kem mel bir şe kil de var eden Al lah, bu komp leks ya pı da ki
her nok ta da üs tün ya rat ma sı nı ve iz ze ti ni gös ter mek te dir. Ör ne ğin
in san be de ni nin ça tı sı nı oluş tu ran is ke let baş lı ba şı na bir mü hen dis lik
ha ri ka sı dır. Vü cu dun ya pı sal des tek sis te mi dir ve be yin, kalp, ak ci ğer
gi bi ha ya ti or gan la rın ko run ma sı nı sağ lar, iç or gan la ra des tek olur. İn -
san vü cu du na, hiç bir ya pay ma ki na ta ra fın dan tak lit edi le me yen üs tün
bir ha re ket ka bi li ye ti ve rir. Da ha sı ke mik do ku su ço ğu kim se nin zan -
net ti ği gi bi can sız de ğil dir. Vü cu dun ih ti ya cı na gö re kal si yum, fos fat vb.
mi ne ral le ri de po eder ve ya da ha ön ce den de po et tik le ri ni vü cu da ve -
rir. Bü tün bun la rın ya nı  sı ra kır mı zı kan hüc re le ri nin üre ti mi de ke mik -
ler ta ra fın dan ya pı lır. Ve bu bah se di len çok fonk si yon lu sis tem, in san
be de nin de ki on lar ca mü kem mel sis tem den yal nız ca bir ta ne si dir. İş te
bun la rın hep si ni eş siz bir in ce lik ile ya rat mış olan ve ha la ya rat ma ya
de vam eden Al lah kud re ti nin te cel li le ri ni biz le re sü rek li gös ter mek te -
dir. Bir ayet te mü min le rin şöy le söy le dik le ri ha ber ve ril mek te dir:

De di ki: "Bi zim Rab bi miz, her şe ye ya ra tı lı şı nı ve ren,
son ra doğ ru yo lu nu gös te ren dir." (Ta ha Su re si, 50)



MÜ BEŞ ŞİR
Müj de le yen

İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na böy le
müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın lık ta sev gi
dı şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum." Kim bir iyi lik ka za nır -
sa, Biz on da ki iyi li ği art ı rı rız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır,
şük re de ne kar şı lı ğı nı ve ren dir. (Şu ra Su re si, 23)

Ku ran'da bil di ri len mü min ala met le ri ni gös te ren, Al lah'a hiç bir
şe yi şirk koş ma yan ve Al lah'ın se çip be ğen di ği din ah la kı na so nu na
dek sa dık ka la rak iman eden sa lih kul la r, dün ya da ve ahi ret te ala cak -
la rı kar şı lık lar la müj de len miş ler dir. Al lah'ın ayet le riy le bil dir di ği bir
müj de si şöy le dir:

Rab le ri on la ra Ka tın dan bir rah me ti, bir hoş nut lu ğu ve
on lar için, ken di si ne sü rek li bir ni met bu lu nan cen net -
le ri müj de ler. (Tev be Su re si, 21)

Bir baş ka ayet te ise mü min le re bir müj de ola rak şu hü küm bil di -
ril mek te dir:

Müj de, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te on la rın dır. Al lah'ın
söz le ri için de ği şik lik yok tur. İş te bü yük 'kur tu luş ve
mut lu luk' bu dur. (Yu nus Su re si, 64)

Al lah Ku ran'da mü min le ri, me lek ler va sı ta sıy la da müj de le di ği ni
açık ve net ola rak bil dir miş tir:

Şüp he siz: "Bi zim Rab bi miz Al lah'tır" de yip son ra dos -
doğ ru bir is ti ka met tut tu ran lar (yok mu); on la rın üze -
ri ne me lek ler iner (ve der ki:) "Kork ma yın ve hüz ne ka -
pıl ma yın, si ze va do lu nan cen net le se vi nin. Biz, dün ya
ha ya tın da da, ahi ret te de si zin ve li le ri ni ziz. Or da ne fis -
le ri ni zin ar zu la dı ğı her şey si zin dir ve is te di ği niz her şey
de si zin dir. Çok ba ğış la yan, çok esir ge yen (Al lah)tan bir
ağır lan ma ola rak." (Fus si let Su re si, 30-32)
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Son suz mut lu luk ve se vinç kay na ğı olan cen ne tin ya nı sı ra Al lah
dün ya ha ya tın da da mü min kul la rı na pek çok müj de ve rir. Ku ran'da
bu müj de ler sa yıl mış ve Al lah'ın du ala ra na sıl ica bet et ti ği ör nek ler le
ta rif edil miş tir. 

Al lah, pey gam ber le re az gın lık la baş kal dı ran ka vim le rin yer le bir
edi le ce ği müj de si ni ayet ler de ha ber ve ril di ği üze re ön ce den ver miş -
tir. Ay rı ca Al lah Ken di si 'ne dua ede rek ev lat is te yen pey gam ber le rin
du ala rı nı ka bul et miş, Hz. Ze ke ri ya'yı Hz. Yah ya ile, Hz. Mer yem'i
Hz. İsa ile, Hz. İb ra him'i de Hz. İs hak ve Hz. Ya kup'la müj de le miş tir.
Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

(Al lah bu yur du:) "Ey Ze ke ri ya, şüp he siz Biz se ni, adı
Yah ya olan bir ço cuk la müj de le mek te yiz; Biz bun dan
ön ce ona hiç bir adaş kıl ma mı şız." (Mer yem Su re si, 7)
Biz de onu ha lim bir ço cuk la müj de le dik. (Saf fat Su re -
si, 101)

Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan
'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. Mü'minleri

müjdele. (Saff Suresi, 13)

Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, (İs lam uğ -
run da) se ya hat eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler, iyi -
li ği em re den ler, kö tü lük ten sa kın dı ran lar ve Al lah'ın sı -
nır la rı nı ko ru yan lar; sen (bü tün) mü'min leri müj dele.

(Tev be Suresi, 112)



MÜ BEY YİN
Açık la yan

İş te Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar; ki akıl er di re si niz.
(Ba ka ra Su re si, 242)

İn san, ne den ya ra tıl dı ğı nı, ne yap ma sı ge rek ti ği ni ve öl dük ten son -
ra ne ile kar şı la şa ca ğı nı, sa de ce Al lah ken di si ne açık la dı ğı için bi le bil -
mek te dir. Yok sa in san, Al lah'ın in dir di ği ki tap lar, gön der di ği el çi ler
ve on lar ka na lıy la açık la nan bil gi ler ol ma sa, son de re ce ça re siz, aciz
ve kor ku do lu bir bek le yiş için de ya şa mak zo run da ka lır dı. Hal bu ki
kul la rı na kar şı çok şef kat li ve mer ha met li olan Al lah, tüm so ru la rı nın
ce va bı nı in san la ra gön der di ği ki ta bıy la açık la mış ve on la rı içi ne dü şe -
cek le ri ça re siz lik ten kur tar mış tır. 

Ya pı lan tüm bu açık la ma lar mü min le re ade ta ha yat ve rir. Ni te kim
Al lah'ın ge rek el çi ler, ge rek se in dir di ği ki tap lar ara cı lı ğı ile gös ter di ği
yol lar, ya sak la dı ğı ya da tav si ye et ti ği şey ler, yap tı ğı uya rı ve çağ rı lar,
dik kat çek ti ği tüm ko nu lar sa de ce in san la rın kur tu lu şu ve Al lah'ın hu -
zu run da se vinç do lu bir he sap ver me le ri için dir. 

Kul la rı için dün ya da ve ahi ret te zu lüm is te me yen Yü ce Al lah, on -
la rı son suz azap tan kur ta ra cak olan bü tün çı kış yol la rı nı de tay lı ola -
rak ta rif et miş, in sa nın kul lu ğu nu ye ri ne ge tir mek için bil me si ge re -
ken her ko nu yu açık la mış tır. Ay rı ca ken di le rin den ön ce ki le rin ha ta -
la rı nı tek rar la ma ma la rı için in san la ra geç miş ka vim ler den de ör nek -
ler ver miş ve doğ ru yo lu bu la bil me le ri için pey gam ber le rin ha yat la -
rın dan bil gi ler ilet miş tir. Öy le ki, in san lar, bil me ye as la güç ye ti re me -
ye cek le ri ve son su za ka dar da öğ re ne me ye cek le ri bir ta kım olay la rı
ve ko nuş ma la rı da an cak Al lah'ın ki ta bın da ki açık la ma lar dan öğ re ne -
bil miş ler dir. Ör ne ğin hiç  kim se Hz. Mu sa'nın kut sal va di olan Tu va'da
Al lah'la olan ko nuş ma sı na şa hit ol ma mış tır ve bu gün hiç bir in san, ta -
ri hi bir bil giy le bu ola yı öğ ren me im ka nı na sa hip de ğil dir. Ama Al lah
Ku ran'da biz le re bu ko nuş ma  il gi li ba zı de tay la rı açık la mış tır. Böy le -
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ce asır lar ön ce, Rab bi mi z'in kar şı sın da tek ba şı na ol du ğu bir an da,
Hz. Mu sa'ya söy le nen söz ler, kı ya me te ka dar ya şa ya cak her in sa na
ke li me ke li me ulaş mak ta dır. Bu nu ha ber ve ren ayet ler de şöy le buy -
rul mak ta dır:

Mu sa'ya o işi (ila hi vah yi ve rip) ger çek leş tir di ği miz za -
man, sen (Tur'un) ba tı ya nın da de ğil din ve (bu na) şa hid
olan lar dan da de ğil din. An cak Biz bir çok ne sil ler in şa
et tik de on la rın üze rin de (ni ce) ömür(ler) uza yıp geç ti.
Ve sen Med yen hal kı için de ya şa yıp da ayet le ri mi zi on -
lar dan oku ya rak öğ ren miş de ğil sin. An cak (bu bil gi le ri
sa na) gön de ren Bi ziz. (Mu sa'ya) Ses len di ği miz za man
da, sen Tur'un ya nın da de ğil din... (Ka sas Su re si, 44-46)

İn san la rın Al lah'ın ki ta bı nı oku yup öğ ren me le ri dı şın da hiç bir bil -
gi edin me im ka nla rı nın ol ma dı ğı ko nu lar dan bi ri de ahi ret ha ya tı dır.
Ölüm den son ra bir ha yat ol du ğu, dün ya da ge çen sü re nin ise sa de ce
bu ha ya ta bir ha zır lık saf ha sı ol du ğu Ku ran'da ha ber ve ril mek te dir.
Ak si tak dir de in san lar sa de ce dün ya ya ait bil gi ler le ye tin mek zo run-
da ka la cak ve ölüm den son ra ne ola ca ğıy la il gi li en ufak bir fi kir le ri
da hi ol ma ya cak tı. Bun lar Al lah'ın kul la rı na açık la dı ğı ko nu la ra sa de ce
bir kaç ör nek tir. Rab bi miz, Ku ran ara cı lı ğıy la in san la ra ih ti yaç la rı olan
her şe yi açık la mış tır. Ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

... (Bu Kur'an) 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)

Kuş ku suz Al lah'ın bi ze açık la dık la rın dan baş ka bi zim hiç bir bil gi -
miz yok tur.



MÜ DEB BİR
İda re eden, yö ne ten, bü tün ya ra tıl mış la rı    

dü zen le ve den gey le ida re eden ve bir bi ri ne 
yar dım cı eden

Şüp he siz si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan, son ra
ar şa is ti va eden, iş le ri evi rip-çe vi ren Al lah'tır.... (Yu nus Su -
re si, 3)

Al lah tüm ka ina tı kont rol al tın da tu tar. O'nun ha be ri ol mak sı zın
tek bir atom bi le ha re ket et mez. Al lah, bir toz zer re sin den, boş luk-
ta hız la yol alan ge ze gen le re ve in san gö zü nün as la gö re me ye ce ği
mik ro alem de ya şa yan mil yar lar ca can lı ya ka dar her şe yin üze rin de
ida re ci olan tek güç tür. Al lah'ın iz niy le ayak ta du ran gök yü zü, için de
bu lu nan mil yar lar ca yıl dız, bir bi ri ar dın ca iler le yen ge ze gen ler ve Gü -
neş, tam bir tes li mi yet le Al lah'a bo yun eğ miş ler dir. Ev ren de ki ku sur -
suz dü zen, tüm var lık la rın dü ze ni ni, in ti za mı nı an an kont rol eden ve
her şe yin üze rin de olan bir gü cün var lı ğı nı bi ze ka nıt lar. Bu, Al lah'ın
ku sur suz ya rat ma sı dır. 

Yer yü zü ne ba kıl dı ğın da da yi ne ola ğa nüs tü bir in ti zam la kar şı la şı -
lır. Her can lı ya Al lah bel li gö rev ler ve rmiş tir. Bun lar ken di le ri ne ve -
ri len gö rev le ri bir gün, bir da ki ka bi le ak sat ma dan ye ri ne ge ti rir ler.
Ör ne ğin ağaç lar mut la ka ha va da ki kar bon di ok si ti alıp ye ri ne ok si jen
ver mek zo run da dır lar. Top rak, mut la ka için den can lı la rın yi ye ce ği
çe şit çe şit rı zık çı ka rır. Gök ten ya ğan yağ mur, mut la ka bel li bir hız -
da ve bel li bir mik tar da ya ğar, şim şe ğin ar ka sın dan mut la ka gök  gü -
rül tü sü ge lir. Do ğa da ki den ge her za man ko ru nur, bi ri le ri ölür ken
mut la ka ye ni le ri dün ya ya ge lir. Tüm var lık ale mi ni ya ra tan Al lah, her
bir var lı ğa ken di gö re vi ni il ham ede rek ya şam la rı nı sür dür me le ri ni
sağ lar. 

Al lah ya rat tı ğı tüm can lı la rın vü cut la rı nı da bü yük bir den gey le ve
dü zen le ida re eder, tüm or gan la rı bir bi ri ne yar dım cı kı lar. Söz  ge li mi
in san vü cu du nun fonk si yon la rı nın ta ma mı na ya kı nı, in san la rın bil gi si
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ve kont ro lü dı şın da dır. Hiç  kim se kal bi nin at ma sı nı ya da ba ğır sak la -
rı nın ye dik le ri ni özüm se me si ni sağ la ya maz. Ka nın da ki ak yu var la rın
mik rop la ra kar şı ver di ği sa vaş tan ha be ri bi le ol maz. Vü cu du nu oluş -
tu ran hüc re ler de ki sa yı sız kim ya sal iş lem le rin ne far kın da dır, ne de
bun la rı de net le ye bi lir. 

Ay nı vü cu dun da ki bu iç fak tör ler gi bi, in sa nın ya şa mı nın ba ğım lı
ol du ğu sa yı sız dış fak tör de var dır. Ve bu mil yon lar ca dış fak tör den
her bi ri ni Al lah bü yük bir dü zen le ve den gey le uyum için de yö ne t -
mek te dir.

Eğer ba zı in san la rın id dia et ti ği gi bi Al lah dün ya yı ya ra tıp bı rak mış
ol say dı, kuş ku suz her şey da ha o an kor kunç bir bo zul ma ya uğ rar dı.
Ger çek şu ki iç içe geç miş bun ca sis te mi an cak Ya ra tı cı mız olan
Al lah ko ru mak ta ve ka inat an cak Rab bi mi z'in ida re siy le var lı ğı nı sür -
dü re bil mek te dir. Çün kü Al lah ka ina tın ger çek sa hi bi dir, ya ra tı lı şı
O'na ait ol du ğu gi bi yö ne ti mi de yal nız ca O'na ait tir. Bu ko nu ya Ku -
ran'da şöy le dik kat çe ki lir: 

Şüp he siz Al lah, gök le ri ve ye ri ze val bu lur lar di ye (her
an kud re ti al tın da) tu tu yor. An dol sun, eğer ze val bu la -
cak olur lar sa, Ken di si'n den son ra ar tık kim se on la rı tu -
ta maz. Doğ ru su O, Ha lim'dir, ba ğış la yan dır. (Fa tır Su -
re si, 41)

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-sakın mayacak mısınız?

(Yunus Suresi, 31)



MÜ'MİN
Em ni yet ve ri ci, emin kı lan

"O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tur; Se -
lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te -
keb bir'dir. Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok Yü ce -
dir." (Haşr Su re si, 23)

Al lah mü min le re dün ya da ve ahi ret te hoş nut luk için de bir ya şam
su nar. Bu ya şam her yö nüy le çok mü kem mel ol du ğu gi bi ma ne vi ola -
rak da mü min le rin çok güç lü ol ma la rı nı sağ la ya cak şe kil de dir. Al lah
sa lih kul la rı na ma ne vi yön den hu zur, gü ven ve emin lik ve rir. Mü min -
le rin dün ya da zor luk için de ol duk la rı dö nem ler de on la rı des tek ler,
kalp le ri ni pe kiş ti rir, Ken di si 'ne olan te vek kül le riy le hu zur lu bir ya -
şam sür me le ri ne izin ve rir. Ku ran'da Pey gam be ri miz (sav) dö ne min -
de sa vaş ta alı nan bir ye nil gi nin ar dın dan Al lah'ın mü min le re olan ma -
ne vi des te ği şöy le an la tıl mış tır:

An dol sun, Al lah bir çok yer ler de ve Hu neyn gü nün de si -
ze yar dım et ti. Ha ni çok sa yı da olu şu nuz si zi bö bür len -
di rip-gu rur lan dır mış tı, fa kat si ze bir şey de sağ la ya ma -
mış tı. Yer ise, bü tün ge niş li ği ne rağ men si ze dar gel -
miş ti, son ra ar ka nı za dö nüp ge ri sin ge ri git miş ti niz.
(Bun dan) Son ra Al lah, el çi si ile mü'min le rin üze ri ne
'gü ven duy gu su ve hu zur' in dir di, si zin gör me di ği niz or -
du la rı in dir di ve in kar eden le ri azab lan dır dı. Bu, in kar -
cı la rın ce za sı dır. Bu nun ar dın dan Al lah, di le di ği kim se -
den tev be si ni ka bul eder. Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge -
yen dir. (Tev be Su re si, 25-27)

Kuş ku suz mü min le rin kar şı sın da her za man in kar da di re nen bir
grup ol muş tur. Bu in kar cı ke sim Al lah'a sa mi mi bir kalp le yö ne len
mü min le ri doğ ru yol dan çe vir me ye, ken di din le ri ne uy ma ya ça ğır -
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mış lar dır. Bu çağ rı dan yüz çe vi ren le ri ise şid det li bir ezi yet le teh dit
et miş ler dir. An cak böy le dö nem ler de de Al lah in kar eden le rin ça ba -
la rı nı bo şa çı kar mış ve mü min le re her yön den des tek ol muş tur:

Ha ni o in kar eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy ko -
ru yu cu lu ğu'nu (ha mi ye ti), ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru -
yu cu lu ğu nu' kı lıp-kış kırt tık la rı za man, he men Al lah; el -
çi si nin ve mü'min le rin üze ri ne  '(kal bi tes kin eden) gü -
ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve on la rı "tak va sö -
zü" üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu'. Za ten on lar da,
bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi hak kıy la bi len dir.
(Fe tih Su re si, 26)

Al lah'ın tüm mü min le re, özel lik le de el çi le ri ne olan ma ne vi des -
te ği da ha pek çok ayet te ha ber ve ril miş tir. Pey gam be ri miz (sav) dö -
ne min de ki in kar cı ka vim, pey gam be rin hic ret et me si ne se be bi yet
ver di ğin de, Al lah onu her tür lü or tam da des tek le ye ce ği ni va at et miş,
in kar cı la rın sal dı rı sı nı ön le miş, ma ne vi ola rak da el çi si ne 'hu zur ve
gü ven lik duy gu su' in dir miş tir. Al lah'ın bu yar dı mı ayet ler de şöy le ha -
ber ve ril mek te dir:

Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na
yar dım et miş tir. Ha ni ka fir ler iki den bi ri ola rak O'nu
(Mek ke'den) çı kar mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da
ar ka da şı na şöy le di yor du: "Hüz ne ka pıl ma, el bet te
Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce Al lah O'na 'hu zur
ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin gör me di -
ği niz or du lar la des tek le miş, in ka ra eden le rin de ke li -
me si ni (in kar çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li -
me si, Yü ce olan dır. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (Tev be Su re si, 40)

Yu ka rı da sa yı lan la rın tü mü Al lah'ın in san la ra dün ya da ver di ği gü -
ven lik ve hu zur duy gu su dur. An cak ahi ret te olan hu zur ve gü ven lik
dün ya da ki ile kar şı laş tı rı la ma ya cak ka dar bü yük bir ni met tir. Çün kü
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ora da ki ma ne vi hu zur son su za ka dar sü re cek tir ve Al lah di le me dik -
çe yok ol ma sı müm kün de ğil dir. 

Al lah mü min le rin cen net te ya şa ya cak la rı, mad di ve ma ne vi her
yön den tat min bul muş bu ha li şöy le ta rif et mek te dir:

Ger çek ten tak va sa hi bi olan lar, cen net ler de ve pı nar
baş la rın da dır. Ora ya esen lik le ve gü ven lik le gi rin. On la -
rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü mü nü) sı yı rıp-çek -
tik, kar deş ler ola rak taht lar üze rin de kar şı kar şı ya dır -
lar. Or ada on la ra hiç bir yor gun luk do kun maz ve on lar
or dan çı ka rı la cak de ğil dir ler. (Hicr Su re si, 45-48)

Al lah, si ze ev le ri ni zi (için de) "gü ven lik ve hu zur bu la ca -
ğı nız yer ler" kıl dı; ve si ze hay van de ri le rin den hem göç
gü nün de, hem yer leş me  gü nün de ko lay lık la ta şı ya bi le -
ce ği niz ev ler; yün le rin den, ya pa ğı la rın dan ve kıl la rın dan
bir za ma na ka dar gi yim lik ler-dö şe me lik ler ve (ti ca ret
için) bir me ta kıl dı. Al lah, si zin için ya rat tı ğı şey ler den
göl ge ler kıl dı. Dağ lar da da si zin için ba rı nak lar-si per ler
kıl dı, si zi sı cak tan ko ru ya cak el bi se ler, si zi sa va şı nız da

(zor luk la ra kar şı) ko ru ya cak gi yim lik ler de var et ti. İş te
O, üze ri niz de ki ni me ti ni böy le ta mam la mak ta dır, umu -
lur ki tes lim olur su nuz. Fa kat on lar yüz çe vi rir ler se, sa -

na dü şen yal nız ca apaçık bir teb liğ dir. On lar, Al lah'ın
nimetini biliyor lar, son ra da in kar ediyor lar; on ların çoğu

in kar eden ler dir. (Nahl Suresi, 80-83)



MU CİB
Ken di ne yal va ran la rın is tek le ri ni ve ren, 

ica bet eden

Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on la ra)
pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na
ce vap ve ri rim... (Ba ka ra Su re si, 186)

Dua, Al lah ile ku lu ara sın da özel ve sı cak bir bağ lan tı dır. Kul tüm
sı kın tı la rı nı ve is tek le ri ni Al lah'a açar, O'na ya ka rır, Al lah ku lu nun is -
te ği ni işi tir ve ona ica bet eder. 

Al lah, in sa na şah da ma rın dan da ha ya kın olan, her şe yi bi len, işi -
ten dir. İn sa nın için den ge çir di ği tek bir dü şün ce bi le Al lah'tan giz li
kal maz. O hal de sa mi mi ola rak Al lah'tan bir is tek te bu lu nul ma sı için
in sa nın sa de ce dü şün me si bi le yet mek te dir. İş te Al lah'ın ica be ti bu
den li ya kın dır.

Mü min dua et ti ği za man Al lah'ın ken di si ni işit ti ğin den ve du ası na
mut la ka ica bet ede ce ğin den emin dir. Çün kü tüm olay la rın an cak
O'nun di le me siy le ol du ğu nun far kın da dır. Al lah'ın ica be ti ne kar şı
kuş ku ile yak laş mak ise Al lah'ın gü cü nü ve kud re ti ni tak dir ede me -
mek tir. Al lah için, her han gi bir ki şi nin çağ rı sı na ce vap ver mek, du ası -
na kar şı lık ver mek çok ko lay dır. Kal dı ki "du aya ica bet" bir şe yin ay -
nen ger çek leş me si an la mı na gel mez. Al lah bir ayet te bu ko nuy la il gi li
ola rak şöy le ha ber ver mek te dir:

İn san hay ra dua et ti ği gi bi, şer re de dua et mek te dir, in -
san pek ace le ci dir. (İs ra Su re si, 11)

Ki şi için ne yin şer, ne yin ha yır ol du ğu nu ise en iyi Al lah bi lir. Çün -
kü her şe yi tak dir eden O'dur. Her işin de ol du ğu gi bi du ala ra ica be -
tin de de pek çok hik met giz li dir. Bu ger çek Ba ka ra Su re si'nde şöy le
bir ör nek le ha ber ve ri lir: 
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Sa vaş, ho şu nu za git me di ği hal de üze ri ni ze ya zıl dı (farz
kı lın dı). Olur ki ho şu nu za git me yen bir şey, si zin için
ha yır lı dır ve olur ki, sev di ği niz şey de si zin için bir şer -
dir. Al lah bi lir de siz bil mez si niz. (Ba ka ra Su re si, 216)

Giz li açık her çağ rı ya da ima ica bet et me si Al lah'ın şa nın dan, Yü -
ce li ğin den dir. Al lah, dua ma hi ye tin de akıl dan ge çen tek bir dü şün ce -
yi da hi as la kar şı lık sız bı rak maz, bo şa çı kar maz. Al lah'tan baş ka du -
ala rı du yan ve on la ra ica bet ede bi len yok tur. Al lah Ken di si'n den baş -
ka hiç kim se nin du aya ica bet ede me ye ce ği ni, in san la ra yar dım ede -
me ye ce ği ni şöy le bil dir miş tir:

Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız siz ler gi bi kul lar dır. Eğer
doğ ru ise niz, he men on la rı ça ğı rın da si ze ica bet et sin -
ler. (Araf Su re si, 194)

Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne
dua eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı)

sü sü nü is te ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma.
Kal bi ni Bi zi zik ret mek ten gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di
'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)' uyan ve işin de aşırılığa

gidene itaat et me.
(Kehf Suresi, 28)

De ki: "Si zin du anız ol ma say dı Rab bim si ze de ğer ve rir
miy di? Fa kat siz ger çek ten ya lan la dı nız; ar tık (bu nun

aza bı da) ka çı nıl maz ola cak tır."
(Fur kan Su re si, 77)



MÜ HEY MİN
Gö ze ti ci ve ko ru yu cu olan

O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tur; Se -
lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te -
keb bir'dir. Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok Yü ce dir.
(Haşr Su re si, 23)

Tüm ev re nin ku sur suz bir dü zen içe ri sin de var ol ma sı nı sağ la yan
fi zik ya sa la rı, on la rı mey da na ge ti ren Al lah'ın, kul la rı üze rin de ki İla hi
ko ru ma sı na da en gü zel de lil le ri oluş tu rur lar.

Söz  ge li mi yer  çe ki mi ya sa sı nı dü şü ne lim. Bu çe kim kuv ve ti da ha
za yıf ol say dı ne ler olur du? Ön ce lik le ha fif şey ler yer yü zün de sa bit
du ra ma ya cak tı. En ufak bir esin ti de yer den kal kan toz ve kum ta ne -
le ri sa at ler ce ha va da uçu şa cak tı. Yağ mur dam la la rı nın hı zı çok ya vaş -
la ya cak, ye re in me den ye ni den bu har la şa cak lar dı. 

Ör nek ola rak ve ri le bi le cek bir baş ka ya sa New ton'un küt le sel
çe kim ka nu nu dur. Bu ya sa dün ya nın, ayın ve ge ze gen le rin yö rün ge le -
ri nin için de bu lun duk la rı has sas den ge yi açık lar. Bu den ge de mey da -
na ge le bi le cek en kü çük bir bo zul ma, Dün ya' nın ya hız la Gü ne ş'e yak -
la şıp sı cak tan kav rul ma sı na ya da Gü neş 'ten uzak la şa rak uza ya sav -
rul ma sı na ve mut lak so ğuk luk ta don ma sı na se bep ola cak tır.

Pe ki ci sim ler ve yü zey ler ara sın da sür tün me kuv ve ti ya ra tıl ma mış
bir Dün ya na sıl olur du? Ka lem in san la rın el le rin den ka yıp dü şe cek,
ki tap lar ve def ter ler ma sa nın üze rin de ka ya cak, ma sa, dö şe me üze -
rin de ka yıp bir kö şe ye çar pa cak tı; kı sa ca sı tüm ci sim ler, yan la rı bir
yü ze ye ge le ne ka dar ka ya cak ve yu var la na cak lar dı. Sür tün me siz bir
Dün ya' da tüm dü ğüm ler çö zü le cek, çi vi ler ve vi da lar yer le rin den çı -
ka cak, ara ba lar da fren tut ma ya cak, ses as la din me yip bir du var dan
öte ki ne yan kı la nıp du ra cak tı....  

Al lah'ın can lı la rın ko run ma sı na yö ne lik ya rat tı ğı özel lik ler, kuş ku -
suz sa de ce fi zik ya sa la rı ile sı nır lı de ğil dir. Bu na bir baş ka ör nek de
in sa nın üze rin de bu lun du ğu yer yü zü nün sağ lam ve gü ven lik li kı lın ma -
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sı dır. Dün ya nın mer ke zi ne doğ ru inil dik çe ısı, her ki lo met re de 30°C
ar tar. Ve çe kir dek te bu ısı 4.500°C gi bi ina nıl maz bir yük sek li ğe eri -
şir. Ye rin sa de ce 1 km aşa ğı sın da ki sı cak lı ğın 60°C'ye ya kın ol du ğu
dü şü nül dü ğün de bu nun ne ka dar bü yük bir teh li ke ol du ğu açık ça gö -
rül mek te dir. Hal bu ki tüm can lı lar bü yük bir gü ven lik için de, alt la rın -
da kay na yan mag ma dan ha ber siz ce ya şam la rı nı sür dür mek te dir ler. 

Açık ça gö rül dü ğü gi bi Al lah için de bir ateş to pu ba rın dı ran Dün -
ya 'nın yü ze yin de mü kem mel bir dü zen ya rat mış tır. Hiç bir yer için en
ufak bir ba şı  boş luk söz ko nu su ol ma mak ta dır. O, gök le ri ve ye ri
kont rol al tın da tut mak ta, ka inat ta ki tüm can lı la rı bil dik le ri ve ya bil -
me dik le ri bü yük teh li ke le re kar şı her an ko ru mak ta dır. İn sa nı ise da -
ha ce nin ha lin dey ken sa vun ma sı sağ lam olan bir ye re yer leş ti re rek
ko ru ma ya al mış tır. 

Gö rü yo ruz ki in san la rın ço ğun lu ğu nun do ğal kar şı la dı ğı pek çok
özel lik asıl ola rak Al lah'ın kul la rı na olan mer ha me ti ne ve İla hi ko ru -
ma sı na işa ret eder. Çün kü dü ze ni ve bir li ği sağ la yan yüz ler ce fi zik ya -
sa sı nın şu an ol duk la rı şe kil le riy le va r ol ma la rı için hiç bir zor la yı cı ne -
den yok tur. Al lah ko ru yu cu la rın en ha yır lı sı dır.

O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum’ (mu ta ba kat) için de ye di
gök ya rat mış olan dır. Rah man (olan Al lah)ın ya rat ma -

sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy gun suz luk’ (te fa vüt) gö re mez -
sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir; her han gi bir çat lak lık

(bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor mu sun?

Son ra gö zü nü iki ke re da ha çe vi rip-gez dir; o göz (uyum -
suz luk bul mak tan) umu du nu kes miş bir hal de bit kin

olarak sana dönecek tir. (Mülk Suresi, 3-4)



MÜ TE ALİ
Ak lın ala bi le ce ği her şey den pek Yü ce

Hak olan, bi ri cik hü küm dar olan Al lah Yü ce dir. Onun vah yi
sa na ge lip-ta mam lan ma dan ev vel, Kur'an'ı (oku ma da) ace le et -
me ve de ki: "Rab bim, il mi mi ar tır." (Ta ha Su re si, 114)

İn san la rın bir kıs mı et raf la rın da ki sa yı sız de li le rağ men Al lah'ın
ulu lu ğu nu, Yü ce li ği ni tak dir ede mez ler. Son de re ce aciz ol duk la rı hal -
de ken di le ri ni bü yük gör mek te, ken di le ri ni ya ra ta n Al lah'ı ise hiç dü -
şün me mek te dir ler. Bu bü yük len me duy gu su nun ne de ni in sa nın kö tü -
lü ğü em re den bir nef se sa hip ol ma sı dır. An cak iman eden ler Al lah'ın
Yü ce li ği kar şı sın da in sa nın ne de re ce aciz bir var lık ol du ğu nu bu ne -
den le hiç bir şe ye güç ye ti re me ye ce kle ri ni bi lir ler. Çün kü Al lah Ku -
ran'da in san la rın aciz li ği ni ve Za tı 'nın Yü ce li ği ni şöy le bir mi sal le ha -
ber ver mek te dir:

Ey in san lar, (si ze) bir ör nek ve ril di; şim di onu din le yin.
Si zin, Al lah'ın dı şın da tap mak ta ol duk la rı nız -hep si bu -
nun için bi ra ra ya gel se ler da hi- ger çek ten bir si nek bi le
ya ra ta maz lar. Eğer si nek on lar dan bir şey ka pa cak ol sa,
bu nu da on dan ge ri ala maz lar. İs te yen de güç süz, is te -
nen de.
On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Şüp -
he siz Al lah, güç sa hi bi dir, aziz dir. (Hac Su re si, 74)

Oy sa ev re nin her nok ta sı Al lah'ın bü yük lü ğü nü yan sı tır. Ama
O'nun son suz gü cü nü ve il mi ni an lat ma ya as la ka fi gel mez. Al lah her
tür lü or tak lık tan, ku sur dan, ek sik lik ten, sı nır la ma dan mü nez zeh
olan dır. Bü tün üs tün sı fat la rın ve bü tün gü zel isim le rin tek sa hi bi dir.
O'nun il mi, ak lı, gü cü, kud re ti, rah me ti, şef ka ti, ve ih sa nı son suz dur. 

'Son suz' ke li me si Al lah'ın bü yük lü ğü nü kav ra ya bil mek için üze rin -
de iyi dü şü nül me si ge re ken bir kav ram dır. Al lah ölüm le rin den son ra
in san la rı ye ni bir ya ra tı lış la ya ra ta cak ve bun dan son ra dün ya da yap -
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tık la rı nın kar şı lı ğı ola rak cen net ve ya ce hen nem de de vam ede cek olan
son suz ha yat la rı nı baş la ta cak tır. Bu ra da yüz de ğil, bin de ğil, yüz bin ve -
ya mil yar yıl da de ğil, tril yon ya da kat ril yon ke re kat ril yon yıl da de -
ğil, son su za ka dar sü re cek bir ömür den bah se dil mek te dir. Ya ni yüz
tril yon in san ol sa, ge ce gün düz hiç dur ma dan yüz tril yo nu yüz tril yon
ile çar pa rak iler le se ler, yüz tril yon ömür le ri ol sa ve ömür le ri bo yun-
ca bu iş le uğ raş sa lar yi ne de yıl sa yı sı nı he sap la ya ma ya cak lar dır.

Oy sa Al lah öy le bü yük bir il me sa hip tir ki, in sa na gö re 'son suz'
olan her şey, O'nun bil gi si da hi lin de dir. Za ma nın ilk ya ra tıl dı ğı an dan
son su za de ğin ge çe cek olan her ola yı, her dü şün ce yi, va kit le ri ve şe -
kil le ri ile be lir le yen ve bi len Al lah'tır. Bu ger çe ğe Ku ran'da şöy le dik -
kat çe ki lir:

Hiç şüp he siz, Biz her şe yi ka der ile ya rat tık. Bi zim em -
ri miz, bir göz kırp ma gi bi yal nız ca 'bir ke re dir.' An dol -
sun Biz si zin ben zer le ri ni zi yı kı ma uğ rat tık. Fa kat öğüt
alıp-dü şü nen var mı? On la rın iş le miş ol duk la rı her şey
ki tap lar da (ya zı lı)dır. Kü çük, bü yük her şey sa tır sa tır
(ya zı lı)dır. (Ka mer Su re si, 49-53)
Ama O, on la ra (Adem'in ço cuk la rı er kek ve ka dın la ra)
sa lih (bir ço cuk) ve rin ce, ken di le ri ne ver di ği şey ko nu -
sun da O'na or tak lar kıl ma ya baş la dı lar. Al lah, on la rın
şirk koş tuk la rın dan Yü ce dir.  (Araf Su re si, 190)
Ya da ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rı için de si ze yol gös -
te ren ve rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ve ri ci ler
ola rak gön de ren mi? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı?
Al lah, on la rın şirk koş tuk la rın dan Yü ce dir. (Neml Su re -
si, 63)
Al lah; si zi ya rat tı, son ra si ze rı zık ver di, son ra si zi öl -
dür mek te, da ha son ra si zi di rilt mek te dir. Or tak la rı nız -
dan bun lar dan her han gi bi ri ni ya pa cak var mı? O, şirk
koş tuk la rın dan mü nez zeh ve Yü ce dir. (Rum Su re si, 40)



MÜ TE KEB BİR
Her şey de ve her ha di se de bü yük lü ğü nü 

gös te ren

O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tur; Se -
lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te -
keb bir'dir. Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok Yü ce -
dir. (Haşr, 23)

Al lah bü yük lü ğü nü ve kud re ti ni Ku ran'da ver di ği ör nek ler le an la -
tır. Bu ör nek ler den bir ta ne si Hz. Mu sa'nın Al lah'ı gör mek is te me si -
dir. Hz. Mu sa Al lah'ı gör mek is te miş, bu yüz den de O'na ses le ne rek;
"Rab bim, ba na gös ter, Se ni gö re yim" de miş tir. Bu nun üze ri ne
Al lah, "Be ni as la gö re mez sin, ama şu da ğa bak; eğer o ye rin -
de ka rar kı la bi lir se, sen de Be ni gö re cek sin." di ye ce vap ve rir.
Al lah da ğa te cel li edin ce onu pa ram par ça eder ve Hz. Mu sa ba yı la -
rak ye re dü şer. Ken di ne gel di ğin de ilk söy le di ği  ise "Sen ne Yü ce -
sin (Rab bim)" (Araf Su re si, 143) olur.

Hz. İb ra him ise ayet ler de ha ber ve ril di ği ne gö re, "Rab bim, ba -
na ölü le ri na sıl di rilt ti ği ni gös ter" de miş tir. Bu nun üze ri ne
Al lah, "Öy ley se, dört kuş tut. On la rı ken di ne alış tır, son ra
on la rı (par ça la yıp) her bir par ça sı nı bir da ğın üze ri ne bı rak,
son ra da on la rı ça ğır. Sa na ko şa rak ge lir ler. Bil ki, şüp he siz
Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir"
(Ba ka ra Su re si, 260) şek lin de ce vap ve rir. Böy le ce Al lah ona bü yük -
lü ğü nün bir de li li ni da ha gös te rir.

Al lah, Hz. Lut'a da sa bah vak ti kav min den iman et miş ki şi ler le bir -
lik te çık ma sı nı ve kav mi ni ter k e der ken ar ka sı na bi le bak ma ma sı nı
söy ler. Sa bah vak tin de ise Hz. Lut'u ve ya kın la rı nı kur ta ra rak in kar cı
kav mi bü yük bir azap la he lak eder. 

Ate şe atı lan Hz. İb ra him'e ise ate şi esen lik kıl mış tır. Hz. İsa'nın
eliy le ölü le ri di rilt miş, kör olan la rı iyi leş tir miş tir. De ni zi ya ra rak Fi ra -
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vun'u ve or du la rı nı su da boğ muş tur. Böy le ce Al lah in san la ra her
olay da bü yük lü ğü nü ve son suz gü cü nün te cel li le rin den ba zı la rı nı
açık ça gös ter miş tir. 

Al lah her an, her yer de ve her olay da bü yük lü ğü nü ve kud re ti ni
açık ça gös te rir. Dün ya ha ya tı na ve hırs la rı na da lan in san la rın üze ri ne
sa bah vak ti bir ka sır ga gön de rir. On la rın otur duk la rı şeh rin al tı nı üs -
tün çe vi rir ve bir da ha otu ru la ma ya cak ha le ge ti rir. Mal la rı nı, mülk -
le ri ni ve sa hip ol duk la rı her şe yi el le rin den alır. 

Bir şeh ri ya lnız ca yağ mur yağ dı ra rak su la rın içi ne gö mer, bir kaç
sa ni ye sü ren bir dep rem le bir ken ti ha ri ta dan si ler. O'nun aza bıy la
ha re ket eden yer, gök, rüz gar ve yağ mur uğ ra dık la rı şeh re gö rül me -
miş bir he lak ge ti rir ler. O şeh rin hal kı da Al lah'ın sar sıl maz gü cü ne,
bü yük bir yı kım la şa hit olur.

Kuş ku suz Al lah Mü te keb bir dir. O'nun gü cü ve kud re ti kar şı sın da,
yer yü zün de bü yük le ne bi le cek kim se yok tur; O, önün de sec de edi le -
cek tek ma kam dır.

Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu
uyuk la ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa
hep si O'nun dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Ka tın da şe fa at te
bu lu na cak kim dir? O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni

bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın dı şın da, O'nun il min -
den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar. O'nun kür sü sü,
bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır. On la rın ko -
run ması O'na güç gel mez. O, pek yücedir, pek büyük -

tür. (Bakara Suresi, 255)



MU SEV VA
Şe kil len di ren, dü zen le yen

Ey in san, 'üs tün ke rem sa hi bi' olan Rab bi ne kar şı se ni al da tıp-ya -
nıl tan ne dir? Ki O, se ni ya rat tı, 'sa na bir dü zen için de bi çim
ver di' ve se ni bir iti dal üze re kıl dı. Di le di ği bir su ret te se ni
ter tib et ti. (İn fi tar Su re si, 6-8)

İn san, yu mur ta ile sper min bir leş me siy le mey da na ge len tek bir
hüc re den olu şur. Bu hüc re ayet ler de bil di ril di ği gi bi ön ce 'bir çiğ nem
et par ça sı' gö rü nü mün de dir. Da ha son ra Al lah in sa nı şe kil den şe k le
so ka rak an ne kar nın da ge liş ti rir ve bir in san ola rak yer yü zü ne ge ti -
rir. Yer yü zü ne ge len in sa nın su re ti ise şüp he siz son de re ce düz gün -
dür. Al lah in sa nın ya ra tı lı şı ile il gi li şöy le bu yur mak ta dır:

Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi -
na kıl dı; si zi su ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi -
çim ve in ce lik te) kıl dı ve si ze gü zel-te miz şey ler den rı -
zık ver di. İş te si zin Rab bi niz Al lah bu dur. Alem le rin
Rab bi Al lah ne Yü ce dir. (Mü min Su re si, 64)

El bet te in san Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, yer yü zün de ki en gü zel su -
ret li can lı dır. Ve Al lah in san be de ni nin hem için de hem de dış gö rü -
nü mün de sa yı sız iman de li li ni ser gi le mek te dir. İn san be de ni ne yal nız -
ca dış tan ba kıl dı ğın da da hi Al lah'ın mü kem mel sa na tı he men gö rü le -
bi lir. Her in san da mev cut olan vü cut si met ri si, iki ko lun, iki ba ca ğın
ol ma sı, göv de nin kol la ra, ba cak la ra ve ba şa olan oran tı sı ilk ba kış ta
dik kat çe ke cek de re ce de mun ta zam dır. Bu oran tı nın her bi ri ni Al lah
tam bir uyum ile ya ra t mış tır. Ör ne ğin, her in sa nın be den uzun lu ğu
baş uzun lu ğu nun se kiz mis li dir, yü zü bu run uzun lu ğu nun üç ka tın dan
olu şur, iki göz ara sın da bir göz bo yu me sa fe var dır, kol ve ba cak
oran tı la rı ve uzun luk la rı hem es te ti ğe hem de tam an la mıy la ih ti ya ca
yö ne lik tir.
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Yu ka rı da ve ri len si met ri ile il gi li de tay la rı gö re bil mek için et ra fı -
nız da ki in san la ra göz gez dir me niz ye ter li dir; bu özel lik le ri her bi rin -
de ay rı ay rı gö re bi lir si niz. Ve hat ta tüm bu özel lik ler şu ana ka dar ya -
şa mış yak la şık 150 mil yar in san üze rin de de gö rül müş tür ve (Al lah'ın
di le me si dı şın da) bun dan son ra ya şa ya cak olan in san lar da da gö rü le -
cek tir. Çün kü bu, Al lah'ın ya rat ma sı dır ve Al lah'ın ya rat ma sı ku sur -
suz dur. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

Gök le ri ve ye ri hak ol mak üze re ya rat tı ve si ze dü zen li
bir bi çim (su ret) ver di; su ret le ri ni zi de gü zel yap tı. Dö -
nüş O'na dır. (Te ğa bün Su re si, 3)
Döl ya tak la rın da si ze di le di ği gi bi su ret ve ren O'dur.
O'ndan baş ka ilah yok tur; üs tün ve güç lü olan dır, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (Al-i İm ran Su re si, 6)
O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz -
ca var eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim -
ler O'nun dur. Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü O'nu
tes bih et mek te dir. O, Aziz, Ha kim dir. (Haşr Su re si, 24)

Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz,
gerçek şu ki, Biz sizi topraktan yarattık, sonra bir
damla sudan, sonra bir alak'tan (embriyo), sonra

yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından;
size (kudretimizi) açıkca göstermek için. Dilediğimizi,
adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz.
Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da erginlik

çağına erişmeniz için (sizi büyütüyoruz). Sizden
kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de, bildikten

sonra hiç bir şey bilmeme durumuna gelmesi için
ömrün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilmektedir...

(Hac Suresi, 5)



MÜS TE AN
Ken di si' ne ih ti yaç olu nan ve

Ken di si'n den yar dım bek le nen

(Re su lul lah) De di ki: "Rab bim, hak ile hük met. Bi zim Rab bi miz,
si zin her tür lü ni te len dir me le ri ni ze kar şı yar dı mı na sı ğı nı lan
Rah man (olan Al lah)dır." (En bi ya Su re si, 112)

İn sa nın sa de ce yal nız ve ça re siz kal dı ğı du rum lar da de ğil, ra hat ol -
du ğu za man la rın da da Al lah'ın var lı ğı nı, gü cü nün bü yük lü ğü nü his se -
de rek dua et me ye ih ti ya cı var dır. Bir baş ka de yiş le ya ra tıl mış olan in -
sa nın, du aya muh taç ol ma dı ğı bir an bi le yok tur. Çün kü Al lah di le me -
dik çe in san hiç bir  şe ye güç ye ti re mez. Bü yük bir acz için de ya ra tıl -
mış tır. İn san an cak Al lah'ın lüt fu ve rah me ti sa ye sin de ya şa ya bi lir.

Al lah ise, Ken di si 'ne ye ga ne sı ğı nı lan, ih ti yaç olu nan İlah'tır. Ken -
di si'n den yar dım bek le ni len, me det umu lan da yal nız ca O'dur. O'nun
dı şın da kim se nin, de ğil baş ka sı na, ken di nef si ne bi le yar dım et me du -
ru mu yok tur. Al lah di le di ği ni di le di ği şe kil de yön len dir me ye, de ğiş tir -
me ye ka dir dir. O'nun "Ol" de me siy le her di le di ği olu ve rir. 

Kul la rı na rız kı tah sis eden, gök ten su yu in di ren, ni met ler ba ğış la -
yan, has ta la nın ca şi fa ve ren, gül dü ren, ağ la tan, yü cel ten ya da öne ge -
çi ren, gök ten ye re iş le ri evi rip çe vi ren yal nız ca Al lah'tır. Rab bi miz ni -
met le ri ni tut sa ya da bir mu si bet di le se in sa nı bun dan ko ru ya cak
yok tur ya da bir ha yır di le se bu nu da tu tup en gel le ye cek yok tur.
Ken di si 'ne ih ti yaç olu nan ve yar dım is te nen de yal nız ca O'dur. Ha yır
O'nun elin de dir. Yal nız in san de ğil tüm ka inat Al lah'a sı ğı nır, O'ndan
yar dım di ler.

Al lah Ken di si'n den baş ka yar dım di le ne cek hiç bir mer ci ol ma dı -
ğı nı pek çok ayet te bil dir miş tir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

Ken di le ri ya ra tı lıp du rur ken, hiç bir şe yi ya ra ta ma yan
şey le ri mi or tak ko şu yor lar?

Oy sa (bu şirk koş tuk la rı güç ler ve nes ne ler) ne on la ra
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bir yar dı ma güç ye ti re bi lir, ne ken di ne fis le ri ne yar dım
et me ğe.
On la rı hi da ye te ça ğı rır sa nız si ze uy maz lar. On la rı ça ğı -
rır sa nız da, sus kun dur sa nız da si ze kar şı (tu tum la rı)
bir dir.
Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız siz ler gi bi kul lar dır. Eğer
doğ ru ise niz, he men on la rı ça ğı rın da si ze ica bet et sin -
ler.
On la rın yü rü ye cek ayak la rı var mı? Ya da tu ta cak la rı el -
le ri mi var? Ve ya gö re cek göz le ri mi var? Yok sa işi te cek
ku lak la rı mı var? De ki: "Or tak koş tuk la rı nı zı ça ğı rın,
son ra bir dü zen (tu zak) ku run da ba na göz bi le aç tır -
ma yın."
Hiç şüp he siz, be nim ve lim Ki ta bı in di ren Al lah'tır ve O
sa lih le rin ko ru yu cu lu ğu nu (ve li li ği ni) ya pı yor.
O'ndan baş ka tap tık la rı nız ise si ze yar dı ma güç ye ti re -
mez ler, ken di le ri ne de.
Eğer on la rı doğ ru yo la ça ğı rır sa nız işit mez ler. On la rı
sa na ba kar (gi bi) gö rür sün, oy sa on lar gör mez ler bi le.
(Araf Su re si, 191-198)

On lar, yal nız ca; "Rab bi miz Al lah'tır" de me le rin den do -
la yı, hak sız ye re yurt la rın dan sür gün edi lip çı ka rıl dı lar.
Eğer Al lah'ın, in san la rın ki mi ni ki miy le de fet me si (ye -

nil gi ye uğ rat ma sı) ol ma say dı, ma nas tır lar, ki li se ler, hav -
ra lar ve için de Al lah'ın is mi nin çok ça anıl dı ğı mes cid ler,
mu hak kak yı kı lır gi der di. Al lah Ken di (di ni)ne yar dım

eden le re ke sin ola rak yar dım eder. Şüp he siz Al lah, güç -
lü olan dır, aziz olan dır. (Hac Su re si, 40)



MU TAH HİR
Te miz le yen, şirk ten, kö tü lük ten,

ma ne vi kir ler den te miz le yen

Ha ni Ken di si'n den bir gü ven lik ola rak si zi bir uyuk la ma bü rü yor -
du. Si zi ken di siy le ter te miz kıl mak, siz den şey ta nın pis -
lik le ri ni gi der mek, kalp le ri ni zin üs tün de (gü ven ve ka rar lı lık
duy gu su nu) pe kiş tir mek ve bu nun la ayak la rı nı zı (arz üze rin de)
sağ lam laş tır mak için si ze gök ten su in di ri yor du. (En fal Su re si,
11)

İn san çe şit li aciz lik ler le ya ra tıl mış bir var lık tır. Ha ya tı bo yun ca ha -
ta lar ya par. El bet te ki mü min elin den gel di ğin ce bun lar dan sa kı nır;
Al lah'ın di ni ni uy gu la ma ko nu sun da ha ta iş le me me ye ve gü na ha gir -
me me ye gay ret gös te rir. An cak, Al lah'ın aciz bir ku lu ol du ğu için, ha -
ta sız ya şa ma sı müm kün de ğil dir. Ni te kim bu ger çek bir Ku ran aye -
tin de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Eğer Al lah, ka zan dık la rı do la yı sıy la in san la rı (azab ile)
ya ka la yı ve re cek ol say dı, (ye rin) sır tı üze rin de hiç bir
can lı yı bı rak maz dı, an cak on la rı, adı ko nul muş bir sü re -
ye ka dar er te le mek te dir. So nun da ecel le ri gel di ği za -
man, ar tık şüp he siz Al lah Ken di kul la rı nı gö ren dir. (Fa -
tır Su re si, 45)

Bu İla hi hü küm ge re ği, Al lah'ın kul la rın dan bek le di ği ta vır, ha ta sız -
lık ya da gü nah sız lık de ğil dir. Mü min den bek le nen Al lah'ın hoş nut lu -
ğu nu ara ma sı ve sı nır la rı na dik kat et me si an cak iş le di ği tüm ha ta ve
gü nah lar için Al lah'a yö nel me si ve O'nun rah me ti ne sı ğın ma sı dır.
Bun dan son ra Ku ran'da bil di ril di ği ne gö re Al lah onun nef si nin pis lik -
le ri ni gi de re cek, onu gü na hla rın dan arın dı ra cak tır. Çün kü Al lah iman
eden kul la rı nı ter te miz kıl mak is te mek te dir. Rab bi miz bu nu bir ayet -
te şöy le ha ber ve rir:

... Ey Ehl-i Beyt, ger çek ten Al lah, siz den ki ri (gü nah ve
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çir kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter. (Ah -
zab Su re si, 33)

İn san bü yük gü nah lar iş le miş, bü yük is yan kar lık lar yap mış, Al lah'a
ve di ne ay kı rı uzun  bir ha yat ge çir miş ola bi lir. An cak Al lah o den li ge -
niş bir rah met sa hi bi dir ki, tek bir sa mi mi tev bey le ki şi yi geç mi şin
tüm gü nah la rın dan arın dı ra bi lir. Hat ta en ağır gü nah la rı iş le yen,
Al lah'a ve el çi si ne sa vaş aç mış olan ka fir le ri ve mü na fık la rı bi le, eğer
sa mi mi bir kalp ile Ken di si 'ne yö ne lir ler se ba ğış la ya ca ğı nı ve kö tü lük -
le rin den arın dı ra ca ğı nı bil dir miş tir. Ayet ler de şöy le buy ru lur:

Ger çek ten mü na fık lar, ate şin en al çak ta ba ka sın da dır -
lar. On la ra bir yar dım cı bu la maz sın. An cak tev be eden -
ler, ıs lah eden ler, Al lah'a sım sı kı sa rı lan lar ve din le ri ni
ka tık sız ola rak Al lah için (ha lis) kı lan lar baş ka; iş te on -
lar mü'min ler le be ra ber dir ler. Al lah mü'min le re bü yük
bir ecir ve re cek tir. (Ni sa Su re si, 145-146)

Bu hü küm ler Al lah'ın kul la rı na olan son suz rah me ti nin te cel li le ri -
dir. Kuş ku suz kul la rı nı, O'ndan baş ka şirk ten, kö tü lük ten, ma ne vi
kir ler den te miz le ye cek yok tur. Al lah, mer ha met li le rin en mer ha met -
li si dir. 

Kim cehd ederse (çaba gösterirse), yalnızca kendi nefsi
için cehd etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden 

müstağnidir. 

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise; Biz şüp he siz
on la rın kö tü lük le ri ni ör te ce ğiz ve şüp he siz yap tık la rı nın

en gü ze liy le kar şı lık vereceğiz. (An kebut Suresi, 6-7)



MÜ YES SİR
Ha yır da ve şer de ku lu nun yo lu nu 

ko lay laş tı ran, din de ko lay lık ve ren, hiç  kim se ye
gü cü nün üs tün de yük yük le me yen

... Al lah, si ze ko lay lık di ler, zor luk di le mez. (Bu ko lay lık)
sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ ru yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na
kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız için dir. Umu lur ki şük re der si niz.
(Ba ka ra Su re si, 185)

Al lah in san la rı da ima ko lay lı ğa yö nel tir. Kul la rı için se çip be ğen -
di ği İs lam di ni nin te me lin de de hep bu ko lay lık var dır. Ku ran'da di nin
ko lay lı ğı şöy le bil di ri lir:

Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin (ça ba har ca yın). 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)...
(Hac Su re si, 78)

Ku ran öğüt al mak is te yen ler için ko lay laş tı rıl mış tır. İçin de ki hü -
küm ler hep in san ya şa mın da ko lay lık sağ la ya cak şe kil de dir. Ör ne ğin
Al lah kör, to pal ya da has ta ola na so rum lu luk yük le me miş, sa va şın kı -
zış tı ğı an lar da, yol cu luk ta, aç lık ta, zor şart lar da özel lik le kul la rı na ko -
lay lık sağ la ya cak yol lar gös ter miş, in san la rı, gü nah la rı her ne olur sa
ol sun et tik le ri sa mi mi bir tev bey le ba ğış la ya ca ğı nı söy le miş tir. Ayet -
te şöy le buy ru lur:

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, 17)

Öte yan dan mü min le rin her tür lü ba şa rı ya ulaş ma sı nın ko lay lı ğı -
na da, "Ve se ni ko lay olan için ba şa rı lı kı la ca ğız." (Ala Su re si,
8) aye tiy le dik kat çek miş tir: 

İn sa nın his set ti ği ya da gö züy le gör dü ğü her ko lay lık Al lah'tan dır.
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Tüm bu ko lay lık lar Al lah'ın şa nın dan dır. O mer ha met li le rin en mer -
ha met li si dir. Ve kul la rı üze ri ne ağır yük yük le me yen dir:

Al lah (ağır yük le ri) siz den ha fif let mek is ter. (Çün kü) in -
san za yıf ola rak ya ra tıl mış tır. (Ni sa Su re si, 28)

Al lah in sa nı ya rat tı ğı gi bi onun ne le re güç ye ti rip ne le re ye ti re -
me ye ce ği ni bi lir. Bu yüz den kul la rı nın hiç bir işin de zor lu ğa rı za gös -
ter mez. Al lah Ku ran'da, "... Al lah, si ze ko lay lık di ler, zor luk di -
le mez..." (Ba ka ra Su re si, 185) aye tiy le bu ger çe ği ha ber ve rir.

Ak si ne Al lah, kul la rı nın üze rin de ki yü kü kal dı rır. On la ra en zor
şart lar da bi le mut la ka bir ko lay lık ve rir. Her zor luk tan bir çı kış yo lu
gös te rir. Bu ni me ti ni kul la rı na Ku ran'da şöy le ha tır la tır:

Biz, se nin göğ sü nü ya rıp-ge niş let me dik mi? Ve yü kü nü
in di rip-at ma dık mı? Ki o, se nin be li ni bük müş tü; Se nin
zik ri ni (şa nı nı) yü celt me dik mi? De mek ki, ger çek ten
zor luk la be ra ber ko lay lık var dır. Ger çek ten güç lük le
be ra ber ko lay lık var dır. (İn şi rah Su re si, 1-6)

Al lah mü min kul la rı na rı za sı na ve rah me ti ne ulaş ma nın yol la rı nı
ko lay laş tı rır ken, in kar cı lar için de ah lak la rı na uy gun, ha k et tik le ri şe -
kil de aza bın ko lay laş tı rı la ca ğı nı ha ber ver mek te dir:

Kim de cim ri lik eder, ken di ni müs tağ ni gö rür se,
Ve en gü zel ola nı ya lan sa yar sa,
Biz de ona en zor lu ola nı (aza ba uğ ra ma sı nı) ko lay laş tı -
ra ca ğız. (Leyl Su re si, 8-10)

... Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak ya pın. Hiç bir nef se, gü -
cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey yük le me yiz. Söy le di -
ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun. Al lah'ın ah di -
ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et ti;
umu lur ki öğüt alıp-düşünür sünüz.") (En’am Suresi, 152)
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MÜ ZEK Kİ
Her ku sur ve ayıp tan, ma ne vi kir ler den 

kul la rı nı te mi ze çı ka ran, te miz le yen

Ken di le ri ni (öv güy le) te mi ze çı ka ran la rı gör me din mi? Ha yır;
Al lah, di le di ği ni te miz le yip yü cel tir. On lar, 'bir hur ma çe -
kir de ğin de ki ip lik çik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (Ni sa
Su re si, 49)

Ha ta sız lık, ku sur suz luk yal nız Al lah'a mah sus tur. İn san ise unu ta -
bi lir, ya nı la bi lir, gaf le te dü şüp ha ta ya pa bi lir. Bu du rum in sa nın her
ko nu da aciz ol du ğu nun ve her şey de Al lah'a muh taç ol du ğu nun bir
gös ter ge si dir. Mü mi ne dü şen, ha ta ve gü na hı nı far k et ti ğin de he men
piş man lık du yup vaz geç mek, tev be ede rek ay nı gü na hı tek rar iş le me -
me ye özen gös ter mek tir. Yok sa ken di ni ha ta sız, gü nah sız gös ter mek,
te mi ze çı kar mak de ğil... Zi ra böy le yap mak baş lı ba şı na bir ha ta dır.
Bir ayet te şöy le buy ru lur:

Ki on lar, ufak te fek gü nah lar dı şın da, gü na hın bü yük
ola nın dan ve çir kin utan maz lık lar dan ka çı nır lar. Şüp he -
siz se nin Rab bin, mağ fi re ti ge niş olan dır. O, si zi da ha iyi
bi len dir; hem si zi top rak tan in şa et ti ği (ya rat tı ğı) ve siz
da ha an ne le ri ni zin kar nın da ce nin ha lin de bu lun du ğu -
nuz za man da. Öy ley se ken di ni zi te mi ze çı ka rıp-dur -
ma yın. O, sa kı na nı da ha iyi bi len dir. (Necm Su re si, 32)

Sa mi mi bir mü min ha ta la rı nın, ac zi nin bi lin cin de dir, bu yüz den sü -
rek li ola rak Al lah'tan ba ğış lan ma di ler. Al lah'ın rah me ti ni ve rı za sı nı
umar. Al lah da onun ku sur la rı nı ör ter, gü nah la rı nı ba ğış lar, ger çek
ma na da te miz le yip arın dı rır, üs tün bir ko nu ma yük sel tir.
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MÜ ZEY YİN
Süs le yen

Ve bi lin ki Al lah'ın Re sû lü içi niz de dir. Eğer o, si ze bir çok iş ler de
uy say dı, el bet te sı kın tı ya dü şer di niz. An cak Al lah si ze ima nı sev -
dir di, onu kalp le ri niz de süs le yip-çe ki ci kıl dı ve si ze in ka rı,
fıs kı ve is ya nı çir kin gös ter di. İş te on lar, doğ ru yo lu bul muş (ir -
şad) olan lar dır. (Hu cu rat Su re si, 7)

İma nı sev mek ve ima nın et ki siy le mad di ve ma ne vi lez zet ler den
zevk al mak, in kar dan ise nef ret edip onu çir kin gör mek, her ne ka -
dar do ğal bir dav ra nış gi bi gö rün se de as lın da ta ma men      Al lah'ın
lüt fu sa ye sin de ka vu şu lan bir ni met tir. Al lah bu me ta fi zik du ru mu yu -
ka rı da ki aye tiy le bil dir miş tir.

Bu na kar şın Al lah, bu bü yük lü tuf ve ih sa nın de ğe ri ni mü min le re
gös ter mek için ay nı du ru mun ter si ni de in kar eden ler için ya rat mış -
tır. İn kar  eden ler ima nın içer di ği gü zel lik le ri "mu ci ze vi bir bi çim de"
gö re mez, ak si ne din ah la kın dan uzak ya şa yan la rın ka ran lık ve sı kın tı
ve ri ci "zu lüm" sis te min den zevk alır lar. İn kar eden le rin sis te mle ri nin
içer di ği tüm pis lik le r ve kö tü lük le r, on lar için "süs lü" kıl ın mış tır.
Al lah Ku ran'da bu sır rı şöy le ha ber ve rir:

Şim di Rab bin den apa çık bir bel ge üze rin de bu lu nan
kim se, kö tü ame li ken di si ne 'süs lü ve çe ki ci gös te ril miş'
ve ken di he va (is tek ve tut ku)la rı na uyan kim se ler gi bi
mi dir? (Mu ham med Su re si, 14)

Al lah'ı ta nı yan, ve O'nun üze rin de ki rah me ti ni gö ren, O'nun sa ye -
sin de var ol du ğu nu ve se vip-hoş lan dı ğı her şe yin O'ndan gel di ği ni far k e -
den mü min ise Al lah sev gi si nin ve ima nın üs tün lü ğü ne ula şır. İman eden
bir in san Al lah'ın dı şın da hiç  kim se yi hoş nut et me ih ti ya cı duy maz ve
Al lah'tan baş ka sın dan me det um maz. Öy le ki kal bi yal nız ca Al lah'ı an -
mak la tat min bu lur. Al lah rı za sı için bir iş yap ma yı, gü zel ah lak lı ol ma yı,
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Al lah'ın emir ve ya sak la rı nı gö zet me yi, Müs lü man la ra düş kün lü ğü, ahi ret
için sa lih amel ler de bu lun ma yı se vinç ve mut lu luk ve si le si ola rak gö rür. 

Kuş ku suz böy le si ne sağ lam ve güç lü bir iman, an cak Al lah'ın mü -
min le re olan lüt fu sa ye sin de ol mak ta dır. 

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. (Al-i İm ran Su resi, 14)

Kötü ola rak iş le dik le ri ken di si ne çe ki ci-süs lü kı lı nıp da
onu gü zel gö ren mi (Al lah Ka tın da ka bul gö re cek)? Ar -
tık şüp he siz Al lah, di le di ği ni sap tı rır, di le di ği ni hi da ye te
eriş ti rir. Öy ley se, on la ra kar şı nef sin has ret le re ka pı lıp

git me sin. Ger çek ten Al lah, yap tık larını bilen dir.
(Fatır Suresi, 8)

Ölü iken ken di si ni di rilt ti ği miz ve in san lar için de yü rü -
me si için ken di si ne bir nur ver di ği miz kim se nin du ru mu,
ka ran lık lar da ka lıp ora dan bir çı kış bu la mı ya nın du ru mu
gi bi mi dir? İş te, ka fir le re yap mak ta ol duk la rı böy le 'süs lü

ve çekici' gös teril miş tir. (En’am Suresi, 122)



MÜ ZİL
Zil le te dü şü ren, hor ve ha kir eden

Bun dan böy le yer yü zün de (si ze ta nın mış bir sü re ola rak) dört ay
do la şın. Ve bi lin ki Al lah'ı aciz bı ra ka cak de ğil si niz. Ger çek ten
Al lah, in kar eden le ri hor ve aşa ğı lık kı lı cı dır. (Tev be Su -
re si, 2)

Hor ve ha kir edil me, Al lah'ın in kar cı la rı uğ rat tı ğı "dün ya aza bı"nın
bir par ça sı dır. Tüm ha yat la rı nı baş ka la rı na gös te riş yap mak, on lar dan
tak dir top la mak için sür dü ren in kar cı lar için 'hor ve aşa ğı lık kı lın ma',
son de re ce bü yük bir azap tır. Al lah Ku ran'da dün ya da ve ri len bu aza -
bın özel li ği ni şöy le bil di rir:

On lar dan ön ce ki ler de ya lan la dı; böy le ce azab on la ra
hiç şu urun da ol ma dık la rı bir yer den ge lip-çat tı. Ar tık
Al lah, on la ra dün ya ha ya tın da 'hor lu ğu ve aşa ğı lan ma -
yı' tat tır dı. Eğer bil miş ol sa lar dı, ahi re tin aza bı ger çek -
ten da ha bü yük tür. (Zü mer Su re si, 25-26)

İş te Al lah, bu hor ve aşa ğı lık kı lı cı sı fa tı nı mü min le rin ve özel lik le
de el çi nin eliy le gös te re bi lir. Bu ger çe ği, Ku ran'da şöy le ha ber ver -
miş tir:

... Al lah, on la rı si zin el le ri niz le azab lan dır sın, hor ve
aşa ğı lık kıl sın ve on la ra kar şı si ze za fer ver sin, mü'min -
ler top lu lu ğu nun göğ sü nü şi fa ya ka vuş tur sun. Ve kalb le -
rin de ki öf ke yi gi der sin. Al lah di le di ği nin tev be si ni ka bul
eder. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Tev -
be Su re si, 14-15)

Ku ran'da bi ze bil di ril di ği ne gö re, Hz. Sü ley man ken di ik ti da rın da,
in kar cı la ra kor ku sal mış ve on la rı hor ve aşa ğı lık kıl ma ko nu sun da hiç
ta viz ver me miş tir. Hz. Sü ley man in kar cı kav me yol la dı ğı me saj da şöy -
le de miş ti:

"Sen on la ra dön, Biz on la ra öy le or du lar la ge li riz ki, on -
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la rın kar şı koy ma la rı müm kün de ğil ve Biz on la rı ora dan
hor lan mış-aşa ğı lan mış ve kü çük dü şü rül müş ler ola rak
sü rüp çı ka rı rız." (Neml Su re si, 37)

Öte yan dan Al lah pek çok aye tin de, ahi ret te in kar cı la ra al çal tı cı bir
azap ol du ğu nu ha ber ve rir. Bu, in kar cı la rın dün ya ha ya tın da ki ki bir ve
bü yük len me le ri ne kar şı lık Al lah'ın tak dir et ti ği bir ce za dır. Çün kü dün -
ya ha ya tın da in kar cı la rın en bü yük he def le rin den bi ri, baş ka in san la r ta -
ra fın dan tak dir edil mek tir. Bu ne den le de ha ya tla rı nı Al lah'ı öv mek le
de ğil, ken di le ri ne öv gü top la mak la ge çi rir ler. Al lah da bu bek len ti le ri -
ne kar şı lık ola rak ce hen nem de ki azap la rı nı bu nun üze ri ne kur muş tur.
Ce hen nem de en bü yük yı kı mı ise in san la rın kar şı sın da kü çük dü şüp
aşa ğı la nın ca ya şa ya cak lar dır. Bir ayet te şöy le buy ru lur:

İn kar eden ler ate şe su nu la cak la rı gün, (on la ra şöy le de -
nir:) "Siz dün ya ha ya tı nız da bü tün 'gü zel lik le ri niz ve
zevk le ri ni zi tü ke tip-yok et ti niz, on lar la ya şa yıp-zevk sür -
dü nüz. İş te yer yü zün de hak sız ye re bü yük len me niz (is -
tik ba rı nız) ve fa sık lık ta bu lun ma nız dan do la yı, bu gün al -
çal tı cı bir azab ile ce za lan dı rı la cak sı nız." (Ah kaf Su re si,
20)

Al lah'ın ce hen nem de ha zır la dı ğı hor lan ma ve aşa ğı lan ma ben zer siz -
dir ve pek çok çe şi di var dır. Ce hen nem de ki bu aşa ğı lan ma nın in kar cı -
la rın ru hun da ya rat tı ğı kü çül müş lük, fi zik le ri ne de yan sır, yüz le ri ni bir
zil let sa rıp kap lar: Ko nuy la il gi li ayet ler şöy le dir:

O gün, öy le yüz ler var dır ki, 'zil let için de aşa ğı lan mış -

tır.' (Ga şi ye Su re si, 2)

Kö tü lük ler ka zan mış olan lar ise; her bir kö tü lü ğün kar -

şı lı ğı, ken di mis liy le dir. Bun la rı bir zil let sa rıp kap lar.

On la rı Al lah'tan (kur ta ra cak) hiç bir ko ru yu cu yok. On -

la rın yüz le ri, san ki bir ka ran lık ge ce nin par ça la rı na bü -

rün müş gi bi dir. İş te bun lar ate şin hal kı dır lar; ora da sü -

re siz ka la cak lar dır. (Yu nus Su re si, 27)



Al lah in kar eden ler üze rin de "zil le te dü şü ren, hor ve ha kir kı lan"
is mi ni te cel li et ti rir ken, iman eden ler üze rin de de Rah man ve Ra him
isim le ri ni te cel li et ti rir. Rab bi miz, cen ne ti ni ve rah me ti ni ih san ede rek
on la rı her tür lü kö tü lük ten arın dı rıp te miz le mek te dir. İn kar eden le rin
ya şa ya ca ğı hor lan ma ve aşa ğı lan ma nın tam ter si ne Al lah sa lih kul la rı na
rı za sı nı, cen ne ti ni ve ni met le ri ni ba ğış la mak ta dır.

MUĞ Nİ
İs te di ği ni zen gin eden

Doğ ru su muh taç ol mak tan O kur tar dı ve ser ma ye ve rip-hoş -
nut kıl dı. (Necm Su re si, 48)

Ger çek zen gin lik yal nız ca Al lah'a ait tir. O di le di ği ni Ken di faz lın -
dan zen gin kı lar, di le di ği ni de bel li bir sü re ye ka dar yok luk la de ner.
'Va ris' sı fa tın da da be lirt ti ği miz gi bi her şe yin va ri si yal nız ca Al lah'tır.
İn san la rın dün ya da sa hip ol duk la rı zen gin lik ler, mal-mülk de yal nız ca
Al lah'a ait tir. 

Her in san ha ya tı bo yun ca ça lı şıp ka zan dı ğı her şe yi ölü müy le bir -
lik te mu hak kak ge ri de bı rak mak ta dır. An cak tüm bun la ra rağ men ya -
şa dı ğı kı sa ha yat ta mal-mülk  sa hi bi ol mak la övü nen, zen gin li ğiy le bü -
yük le nen ve bu nun so nu cun da Al lah'ı unu tan ki şi ler için Ku ran'da
şöy le hük me dil mek te dir:

On lar sa nı yor lar mı ki, ken di le ri ne ver di ği miz mal ve
ço cuk lar la Biz on la rın ha yır la rı na ko şu yo ruz (ve ya yar -
dım edi yo ruz)? Ha yır, on lar şu urun da de ğil ler. (Mü mi -
nun Su re si, 55-56)

Al lah di le di ği kul la rı nı ise dün ya da bü yük bir mülk le ödül len dir -
miş tir. Özel lik le el çi le re ve ri len bü yük mül ke Ku ran'da pek çok ayet -
le dik kat çe kil miş tir. Hz. İb ra him, Hz. Mu ham med (sav), Hz. Da vud
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ve Hz. Yu suf, Al lah'ın dün ya da bü yük bir zen gin lik le ödül len dir di ği el -
çi le r den dir. Hz. Sü ley man ise dün ya üze rin de hiç kim se ye ve ril me -
yen bü yük bir mül kü Al lah'tan ta lep et miş ve bu na sa hip ol muş tur. 

An cak bu nok ta da unu tul ma ma lı dır ki, Al lah'ın el çi le ri ken di le ri -
ne ve ri len mül kü Rab bi mi z'i ra zı et mek, O'nun hoş nut ola ca ğı ha yır -
lar iş le mek için kul lan mış lar dır. El le rin de ki her şe yi, sa hip ol duk la rıy -
la övü nüp şı ma ran, mül kün ger çek sa hi bi ni unu tan in san lar dan çok
fark lı bir amaç la har ca mış lar dır. Çün kü on lar bi lir ler ki, mül kün tü -
mü Al lah'a ait tir, di le di ği ne mülk ve ren Al lah, di le di ğin den de mül kü -
nü ge ri ala bi lir.

Gö rül dü ğü gi bi ev ren de ki her şe yin tek ha ki mi, mül kün ye ga ne sa -
hi bi olan Al lah, dün ya da di le di ği in sa nı zen gin kıl mak ta dır. Ger çek
zen gin li ği ise ahi ret te ve re cek tir. Ken di si 'ne iman eden, tüm ha ya tı nı
sa lih amel ler iş le ye rek, O'nun rı za sı nı ka zan ma ya ça lı şa rak ge çi ren
mü min le ri, ahi ret te çok bü yük bir zen gin lik le ni met len di re cek tir. 

Al lah'ı ra zı ede rek cen ne te gir me ye hak ka za nan sa yı lı in sa nın ora -
da kar şı la şa ca ğı zen gin lik, Ku ran'da çok sa yı da ki ayet te de tay lı ola rak
ta rif edil miş tir. Ayet ler de bu ih ti şam şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Ar tık Al lah, on la rı böy le bir gü nün şer rin den ko ru muş
ve on la ra pa rıl tı lı bir ay dın lık ve bir se vinç ver miş tir.
Ve sab ret me le ri do la yı sıy la cen net le ve ipek le ödül len -
dir miş tir.
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.
(Mey ve le rin) Göl ge le ri on la ra pek ya kın ve dev şi ril me -
le ri ko lay laş tı rıl dık ça ko lay laş tı rıl mış.
Çev re le rin de gü müş ten bil lur kab lar, ku pa lar do laş tı rı lır.
Gü müş ten bil lur kap lar ki, on la rı bel li bir öl çüy le tes bit
et miş ler dir.
Ora da on la ra bir ka deh içi ri lir ki, ka rı şı mı zen ce fil dir.
Bir pı nar ki ora da "sel se bil" ola rak ad lan dı rı lır.
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Çev re le rin de (genç lik le ri ve dinç lik le ri) ebe di kı lın mış
ci van lar do la şır-du rur; sen on la rı gör dü ğün za man sa -
çıl mış bi rer in ci sa nır sın.
Her ne re ye bak san, bir ni met ve bü yük bir mülk gö rür -
sün.
On la rın üze rin de ha fif ipek ve ağır iş len miş at las tan ye -
şil el bi se ler var dır. Gü müş ten bi le zik ler le be zen miş ler -
dir. 

Şüp he siz, bu, si zin için bir mü ka fa at tır. Si zin ça ba-har -
ca ma nız şük re de ğer (meş kur:mak bul) gö rül müş tür.
(İn san Su re si, 11-22)

Ey iman eden ler, müş rik ler an cak bir pis lik tir ler; öy ley se
bu yıl la rın dan son ra ar tık Mes cid-i Ha ram'a yak laş ma sın -
lar. Eğer ih ti yaç için de kal mak tan kor kar sa nız, Al lah di -
ler se si zi Ken di faz lın dan zen gin kı lar. Şüp he siz Al lah bi -

len dir, hüküm ve hik met sahibidir. (Tev be Suresi, 28)

İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyeleriniz-
den salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah,

Kendi fazlından onları zengin eder. Allah geniş (nimet
sahibi)dir, bilendir. (Nur Suresi, 32)



NA SIR
Yar dım eden

On la ra yar dım et tik, böy le ce üs tün ge len ler ol du lar. (Saf fat
Su re si, 116)

İna nan la rın tek yar dım cı sı ve ve li si Al lah'tır. Mü min ler her tür lü
zor luk ta, her tür lü şart ta O'ndan yar dım di le miş ler ve Al lah da on -
la ra ica bet et miş tir. Pey gam ber ler bir hü küm ver me le ri ge rek ti ğin de
ada le ti sağ la ya bil mek ve dün ya da Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak ama cıy la
har ca na bi le cek mal, mülk için ay rı ca has ta lan dık la rın da şi fa bul mak
için ve bir in sa nın ha ya tı nın her anın da is te ye bi le ce ği her şey için yal -
nız ca Al lah'a yö nel miş ler dir. Al lah da on la rın bu sa mi mi is tek le ri ne
ica bet et miş ve on la ra her ko nu da yar dım et miş tir. Al lah ki ta bın da
el çi le ri ne şu va at ler de bu lun muş tur:

An dol sun, (pey gam ber ola rak) gön de ri len kul la rı mı za

(şu) sö zü müz geç miş tir: Ger çek ten on lar, mu hak kak

nus ret (yar dım ve za fer) bu la cak lar dır. (Saf fat Su re si,

171-172)

İş te böy le; Biz, her pey gam be re suç lu-gü nah kar lar dan

bir düş man kıl dık. Yol gös te ri ci ve yar dım cı ola rak Rab -

bin ye ter. (Fur kan Su re si, 31)

Al lah mü min le rin de ye ga ne yar dım cı sı dır. Ku ran'da Al lah, "...
İman eden le re yar dım et mek ise, Bi zim üze ri miz de bir
hak tır." (Rum Su re si, 47) aye tiy le tüm iman eden kul la rı na yar dım
ede ce ği ni ha ber ver miş tir. An cak Al lah'ın yar dı mı nı ka zan mak için en
önem li şart lar dan ba zı la rı, O'nun di ni ne yar dım et mek, sı nır la rı nı ko -
ru ma ko nu sun da ti tiz lik gös ter mek ve bu uğur da gay ret et mek tir.

İş te böy le sa mi mi bir ça ba nın kar şı lı ğın da mü min ler da ima
Al lah'ın yar dı mıy la kar şı lık bu lur lar. Za fer, Al lah'ın va at et ti ği gi bi, yal -
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nız ca Rab bi mi z'e ina nan la rın, O'nun rı za sı ve hoş nut lu ğu için gay ret
gös te ren le rin dir. Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu -
nan la ra va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri
na sıl 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün -
de 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kı la cak, ken di le ri için se çip be -
ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik kı lıp sağ lam laş tı -
ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven li ğe çe vi re -
cek tir. On lar, yal nız ca Ba na iba det eder ler ve Ba na hiç -
bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kar eder -
se, iş te on lar fa sık tır. (Nur Su re si, 55)

Dün ya da mü min le ri yal nız ve yar dım sız bı rak ma yan Al lah, ölüm -
le rin den son ra ahi ret ha yat la rın da da on la rın ye ga ne ve li si ve yar dım -
cı sı ola cak tır. Al lah mü min le re dün ya da ve ahi ret te yar dım ede ce ği-
ni va at et miş tir ve şüp he siz Al lah va adin den as la dön me yen dir:

Şüp he siz Biz el çi le ri mi ze ve iman eden le re, dün ya ha -
ya tın da ve şa hid le rin (şa hid lik için) du ra cak la rı gün el -
bet te yar dım ede ce ğiz. (Mü min Su re si, 51)

Sonra onlara karşı size tekrar 'güç ve kuvvet verdik',
size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak
sizi sayıca çok kıldık. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyi-

lik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz o da
(kendi) aleyhinizedir. Sonunda vaad geldiği zaman, (yine
öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi 'kötü duruma sok-
sunlar', birincisinde ona girdikleri gibi mescid (Kudüs)e

girsinler ve ele geçirdiklerini 'darmadağın edip
mahvetsinler.' (İsra Suresi, 6-7)



NUR
Alem le ri nur lan dı ran, is te di ği si ma la ra,

zi hin le re ve gö nül le re nur yağ dı ran

Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li,
için de çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de -
dir; sır ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait
ol ma yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki)
ne re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur
üs tü ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu Ken di nu ru na yö nel tip-
ile tir. Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir.
(Bu nur,) Al lah'ın, on la rın yü cel til me si ne ve is mi nin zik re dil me -
si ne izin ver di ği ev ler de dir; on la rın için de sa bah ak şam O'nu tes -
bih eder ler. (Nur Su re si, 35-36)

Al lah 'Nur' sı fa tı nın sa hi bi dir ve yu ka rı da ki ayet te de bil di ril di ği gi -
bi gök le rin ve ye rin nu ru O'dur. An cak Al lah bu sı fa tı nı in san lar üze -
rin de de te cel li et ti rir. Al lah'a iman eden, O'nun bü yük lü ğü nü ta nı yıp
tak dir eden, hak din olan İs lam'a yö ne len ve İs lam ah la kıy la ya şa yan
kul la rı na da Ken din den bir 'nu ru' ni met ola rak ve rir:

Al lah, ki min göğ sü nü İs lam'a aç mış sa, ar tık o, Rab bin -
den bir nur üze ri ne dir, (öy le) de ğil mi? Fa kat Al lah'ın
zik rin den (ya na) kalp le ri ka tı laş mış olan la rın vay ha li ne.
İş te on lar, apa çık bir sa pık lık için de dir ler. (Zü mer Su re -
si, 22)

İn kar cı la rın du ru mu ise tam zıt tı dır. On lar için yer yü zün de tek
bir 'nur' kay na ğı da hi yok tur. İçin de bu lun duk la rı ka ran lık lar dan çık -
mak için bir yol bu la bil me le ri de müm kün de ğil dir. Al lah in kar cı la rın
iç le rin de ya şa dık la rı ka ran lı ğı şöy le ta rif et miş tir:

Ya da (in kar eden le rin amel le ri) en gin bir de niz de ki ka -
ran lık la ra ben zer; onun üs tü nü bir dal ga kap lar, onun
üs tün de bir dal ga, onun da üs tün de bir bu lut var dır. Bir
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kıs mı bir kıs mı üze rin de olan ka ran lık lar; eli ni çı kar dı -
ğın da onu bi le ne re dey se gö re me ye cek. Al lah ki me nur
ver me miş se, ar tık onun için nur yok tur. (Nur Su re si,
40)

Al lah ka fir le ri ka ran lık lar için de bı rak tı ğı gi bi mü min kul la rı nı da
her iş le rin de ka ran lık tan ay dın lı ğa çı ka rır. Bu iki gru bun du rum la rı nın
bir bi rin den çok fark lı ol du ğu na ve mü min le rin ke sin bir üs tün lük
için de ol duk la rı na da ir Ku ran'da şöy le bir ör nek ve ril miş tir:

Ölü iken ken di si ni di rilt ti ği miz ve in san lar için de yü rü -
me si için ken di si ne bir nur ver di ği miz kim se nin du ru -
mu, ka ran lık lar da ka lıp ora dan bir çı kış bu la mı ya nın du -
ru mu gi bi mi dir? İş te, ka fir le re yap mak ta ol duk la rı böy -
le 'süs lü ve çe ki ci' gös te ril miş tir. (Enam Su re si, 122)

Mü min le ri doğ ru yo la, 'Ken din den olan bir nu ra' yö nelt mek için
Al lah çe şit li uya rı lar gön de rir. Ge rek el çi le ri ge rek se el çi le riy le gön -
der di ği hak ki tap la rı bi rer 'nur' kay na ğı kı lar. On la rın ge tir di ği hü -
küm le re uyan lar ise doğ ru yo la ulaş mış ve Al lah Ka tın dan bir 'nu ru'
ka zan mış lar dır. Bu ger çek ayet ler de şöy le ha ber ve ri lir:

Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz se ni bir şa hid, bir müj de
ve ri ci ve bir uya rı cı ola rak gön der dik. Ve Ken di iz niy le
Al lah'a ça ğı ran ve nur sa çan bir çe rağ ola rak (gön der -
dik). (Ah zab Su re si, 45-46)
Si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar ma sı için ku lu na apa çık
ayet ler in di ren O'dur. Şüp he siz Al lah, si ze kar şı el bet te
şef kat li olan dır, esir ge yen dir. (Ha did Su re si, 9)
Ey Ki tap Eh li, Ki tap tan giz le mek te ol duk la rı nı zın ço ğu -
nu si ze açık la yan ve bir ço ğun dan ge çi ve ren el çi miz gel -
di. Si ze Al lah'tan bir nur ve apa çık bir Ki tap gel di.
Al lah, rı za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş yol la rı na ulaş -
tı rır ve on la rı Ken di iz niy le ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır.
On la rı dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir. (Ma ide Su re si, 15-
16)

Al lah'ın sa lih kul la rı son su za ka dar hoş nut luk için de ya şa ya cak,
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nur la rıy la ta nı na cak lar dır. İn kar eden ler ise ahi ret te de son suz bir
ka ran lık için de ka la cak ve mü min le rin sa hip ol du ğu nur dan is te ye -
cek ler dir. Mü min ler le in kar cı la rın ahi ret te ki bu zıt lık la rı ayet ler de
şöy le bil di ril miş tir:

O gün, mü'min er kek ler ile mü'min ka dın la rı, nur la rı
ön le rin de ve sağ la rın da ko şar ken gö rür sün. "Bu gün si -
zin müj de niz, için de ebe di ka lı cı lar (ol du ğu nuz), al tın -
dan ır mak lar akan cen net ler dir." İş te 'bü yük kur tu luş
ve mut lu luk' bu dur. O gün, mü na fık er kek ler ile mü na -
fık ka dın lar, iman eden le re der ler ki: "(Ne olur) Bi ze bir
ba kın, si zin nu ru nuz dan bi raz cık alıp-ya rar la na lım."
On la ra: "Ar ka nı za (dün ya ya) dö nün de bir nur ara yıp-
bul ma ya ça lı şın" de ni lir. Der ken ara la rın da ka pı sı olan
bir sur çe kil miş tir; onun iç ya nın da rah met, dış ya nın da
o yön den azab var dır. (Ha did Su re si, 12-13)
Al lah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi si)dir.
On la rı ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır; in kar eden le rin ve li -
le ri ise ta ğut'tur. On la rı nur dan ka ran lık la ra çı ka rır lar.
İş te on lar, ate şin hal kı dır lar, on da sü re siz ka la cak lar dır.
(Ba ka ra Su re si, 257)
O'dur ki, si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar mak için si ze
rah met et mek te; me lek le ri de (si ze dua et mek te dir).
O, mü'min le ri çok esir ge yi ci dir. (Ah zab Su re si, 43)
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 hid ler ge ti ril di ve ara la rın da hak
ile hü küm ve ril di, on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (Zü -
mer Su re si, 69)

Al lah'a ve O'nun Re sû lü'ne iman eden ler; iş te on lar
Rab le ri Ka tın da sıd dîk lar ve şe hid ler (ve ya şa hid)ler dir.
On la rın ecir le ri ve nur la rı var dır. İn kar edip ayet le ri mi -
zi ya lan la yan lar ise; iş te on lar da ce hen nem hal kı dır.
(Ha did Su re si, 19)
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Ey iman eden ler, Al lah'tan sa kı nıp-kor kun ve O'nun el -
çi si ne iman edin, si ze Ken di rah me tin den iki kat (gü zel
kar şı lık) ver sin. Si ze ken di siy le yü rü ye ce ği niz bir nur
kıl sın ve si ze mağ fi ret et sin. Al lah çok ba ğış la yan dır,
çok esir ge yen dir. (Ha did Su re si, 28)

Ey iman eden ler, Al lah'a ke sin (na suh) bir tev be ile tev -
be edin. Ola bi lir ki, Al lah si zin kö tü lük le ri ni zi ör ter ve
al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar. O gün Al lah,
Pey gam be ri ve onun la bir lik te iman eden le ri kü çük dü -
şür me ye cek tir. Nur la rı, ön le rin de ve sağ yan la rın da ko -
şar-pa rıl dar. Der ler ki: "Rab bi miz nu ru mu zu ta mam la,

bi zi ba ğış la. Şüp hesiz Sen, her şeye güç yetiren sin."
(Tah rim Suresi, 8)

Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar
da ka fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li -
dir ler. On la rı, rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür -
sün; on lar, Al lah'tan bir fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk

ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec de izin den yüz le rin de dir.
İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur: İn cil'de ki va sıf la rı
ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken onu kuv vet -
len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze rin de

doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu
ör nek,) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç -
le rin den iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ -

fi ret ve bü yük bir ecir va'det miş tir. (Fe tih Su re si, 29)



RAB BİL ALE MİN
Alem le rin Rab bi

Şu hal de hamd, gök le rin Rab bi, ye rin Rab bi ve alem le rin
Rab bi Al lah'ın dır. Gök ler de ve yer de bü yük lük O'nun dur.
O, üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Ca si ye Su -
re si, 36-37)

Ka inat ta bir bi rin den fark lı pek çok alem var dır ve in sa nın bun la -
rın hep si nin adı nı, sa yı sı nı ve özel lik le ri ni bil me si im kan sız dır. Zi ra
ka inat ta ya ra tı lan can lı ve can sız, sa yı sız alem, ken di için de de fark lı
alem le re ay rı lır. Tek bir ba lık tü rü nün ken di si ne ben zer bin ler ce tü -
rü, tek bir mey ve nin ken di si ne ben ze yen yüz ler ce çe şi di var dır. Hay -
van la rın, bit ki le rin, eş ya la rın mil yar lar ca, rüz gar la rın ve bu lut la rın on -
lar ca çe şi di var dır. Al lah bir bi ri ne hiç ben ze me yen, fark lı ırk la ra, ten -
le re, dil le re ve kül tür le re sa hip olan mil yar lar ca in san ya rat mış tır. 

Bun la rın ya nın da Al lah göz le gö rü le me yen atom la rın dün ya sı nı,
be de ni mi zin her mi li met re si ni oluş tu ran gör kem li sis tem ler e sa hip
hüc re le ri ve yi ne in san gö züy le gö rü le me yen yüz ler ce can lı yı ya rat -
mış tır. De ni zin bin ler ce met re al tın da ya şa yan kim se nin gör me di ği
bir mer can ko lo ni si nin de Rab bi Al lah'tır. Al lah mik ro or ga niz ma la rın
oluş tur du ğu mik ro  alem den, uzay da ki gök  ci sim le ri nin oluş tur du ğu
mak ro  ale me ka dar sa ya ma ya ca ğı mız ka dar çok ale mi biz uyur ken,
uya nık ken ya da bir iş le uğ ra şır ken sü rek li kont rol eder, hep si ni yö -
ne tir, hep si ni bes ler ve ya şam la rı nı de vam et tir me le ri ne izin ve rir.
Al lah tüm alem le rin Rab bi ol du ğu nu in san la ra şöy le du yur muş tur:

Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi -
na kıl dı; si zi su ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi -
çim ve in ce lik te) kıl dı ve si ze gü zel-te miz şey ler den rı -
zık ver di. İş te si zin Rab bi niz Al lah bu dur. Alem le rin
Rab bi Al lah ne Yü ce dir. O, Hayy (di ri) olan dır. O'ndan
baş ka ilah yok tur; öy ley se di ni yal nız ca Ken di si 'ne ha lis

221

Harun Yahya (Adnan Oktar)



222

ALLAH’IN İSİMLERİ 

kı lan lar ola rak O'na dua edin. Alem le rin Rab bi ne ham -
dol sun. (Mü min Su re si, 64-65)

İn san yal nız ok ya nu sun için de ki ha ya tı ve bu ra da ya şa yan can lı la -
rın ba kım la rı nı, yi ye cek le ri ni, ken di iç le rin de ya şa dık la rı or tak ya şa -
mı, üre me le ri ni ve soy la rı nın de va mı için ko ru nan has sas den ge yi dü -
şün dü ğün de, Al lah'ın ya rat ma sın da ki son suz kud re ti tak dir ede cek tir.

Kuş ku suz Al lah yal nız ca ka ina tın için de yer alan sa yı sız ale min de -
ğil, bü tün bun la rın dı şın da apay rı bir za man da ve me kan da ya şa yan
cin le rin ve me lek le rin de Rab bi dir. Bu var lık la rın da hep si ni Al lah ya -
rat mış ve hep si ne bo yun eğ dir miş tir. Al lah'ın ya rat tı ğı alem ler in san
ak lı nın ve ha yal  gü cü nün çok öte sin de dir. Hep si O'nun ku sur suz ya -
rat ma sı nın, sa na tı nın ve son suz gü cü nün ese ri dir ler.

Al lah'ın bu Yü ce li ği ve bü yük lü ğü kar şı sın da in sa na dü şen ise, Hz.
İb ra him gi bi ken di si ne 'Tes lim ol' çağ rı sın da bu lu nan Rab bi mi z'e yi ne
Ku ran'da ha ber ve ril di ği üze re, "... Alem le rin Rab bi ne tes lim ol -
dum" (Ba ka ra Su re si, 131) ce va bıy la yö nel mek tir. Ve tüm ya şan tı sı -
nı Ku ran'da ken di si ne "De ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba -
det le rim, di ri mim ve ölü müm alem le rin Rab bi olan
Al lah'ın dır." (Enam Su re si, 162) aye tiy le em re dil di ği gi bi, yal nız ca
Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak için ya şa mak tır. Ayet ler de şöy le buy ru lur:

Böy le ce zul me den top lu lu ğun kö kü ku ru tul du. Hamd,
alem le rin Rab bi olan Al lah'adır. (Enam Su re si, 45)
Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya -
ra tan, son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur -
mak sı zın ken di si ni ko va la yan ge cey le ör ten, Gü ne ş'e,
Ay'a ve yıl dız la ra Ken di buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha -
be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir de (yal nız ca) O'nun -
dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne Yü ce dir. (Araf Su -
re si, 54)



RA Fİ
Yu ka rı kal dı ran, yük sel ten

Ki tap'ta İd ris'i de zik ret. Çün kü o, doğ ru olan bir pey gam ber di.
Biz onu Yü ce bir me kan (ma kam)a yük selt miş tik. (Mer -
yem Su re si, 56-57)

Ca hi li ye top lu mun da ya şa yan in san lar Al lah'tan uzak, O'nun emir
ve ya sak la rı nı uy gu la ma yan, ken di le ri ne ve ri len sa yı sız ni me ti tak dir
ede me yen bir ya şam sü rer ler. Dü şün me dik le ri, ak let me dik le ri, tak -
dir ede me dik le ri için de tam an la mıy la bir bil gi siz lik ve ce ha let için -
de dir ler.

İş te Al lah ta rih bo yun ca ya şa mış olan tüm top lum la ra Ken di
emir le ri ni, ya sak la rı nı ve tav si ye le ri ni ile te cek el çi ler gön der miş tir.
Bu yol la din ah la kın dan uzak ya şa yan top lum la rı, için de bu lun duk la rı
ce ha let ten, bil gi siz lik ten kur tul ma ya da vet et miş, on la ra doğ ru yo la
ulaş ma la rı için bir im kan da ha ver miş tir.

Al lah'ın gön der di ği el çi ler ay nı kav min için den çı kan, fa kat üs tün
ah lak, akıl ve yük sek vic dan la rıy la top lum için de dik kat çe ken ki şi ler -
dir. Ku ran'da pek çok kez be lir til di ği gi bi, el çi ler, Al lah'ın için de bu -
lun duk la rı kav me özel ola rak gön der di ği ve seç ti ği in san lar dır. El çi ler
ya şa dık la rı top lu mun in san la rın dan fark lı dır lar; tek baş la rı na ve ilk
ola rak Al lah'ın var lı ğı nın ve ahi re tin ke sin ya kın lı ğı nın far kı na var mış -
lar dır. El bet te bu özel lik ler el çi le rin üs tün in san lar ol duk la rı nın apa -
çık de li lle rin den dir.

Al lah'ın var lı ğı nın ve bü yük lü ğü nün bi lin cin de olan el çi ler, ken di -
le ri ne pey gam ber lik ma ka mı nın ve ril me sin den son ra için de ya şa dık -
la rı top lum la rı Ku ran ah la kı nı ya şa ma ya da vet et miş ler, on la rı ahi ret
aza bı na kar şı uya rıp-kor kut muş lar dır. İçin de bu lun duk la rı zor lu ko -
şul lar, gön de ril dik le ri in kar cı ve az gın ka vim ler, ken di le ri ne sü rek li
zor luk çı ka ran, hat ta ki mi za man can la rı na kas te den top lu luk lar, on -
la rı ke sin lik le yol la rın dan dön dür eme miş, ak si ne iman la rı nı güç len -
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dir miş tir. Ve ya ki mi za man 'iman et tik, tes lim ol duk' de dik ten son ra
zor bir du rum da ani den el çi yi yal nız bı ra kan ve 'ge ri sin ge ri dö nen'
top lu luk lar la da kar şı laş mış, an cak bu zor luk lar el çi le ri as la yıl dır ma -
mış tır. On lar Al lah'ın seç ti ği, 'Yü ce bir ma ka ma' la yık gö rül müş kul -
lar dır ve en be lir gin özel lik le ri ise Al lah'a olan sa mi mi tes li mi yet le ri
ve te vek kül le ri dir.

Bu sa mi mi yet le ri nin kar şı lı ğı nı da dün ya da ve ahi ret te seç kin kı lı -
na rak al mış lar dır. Ayet ler de Al lah şöy le ha ber ver mek te dir:

Bu, İb ra him'e, kav mi ne kar şı ver di ği miz de li li miz dir.
Biz, di le di ği mi zi de re ce ler le yük sel ti riz. Şüp he siz se nin
Rab bin, hü küm ve hik met sa hi bi dir, bi len dir. Ve ona İs -
hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik, hep si ni hi da ye te eriş -
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da -
vud'u, Sü ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u
hi da ye te ulaş tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül -
len di ri riz. Ze ke ri ya'yı, Yah ya'yı, İsa'yı ve İl yas'ı da (hi da -
ye te eriş tir dik.) On la rın hep si sa lih ler den dir. İs ma il'i,
El ya sa'yı, Yu nus'u ve Lut'u da (hi da ye te eriş tir dik). On -
la rın hep si ni alem le re üs tün kıl dık. (Enam Su re si, 83-
86)

Ken di le ri ni (öv güy le) te mi ze çı ka ran la rı gör me din mi?
Ha yır;  Al lah, di le di ği ni te miz le yip yü cel tir. On lar, 'bir
hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka dar' bi le hak sız lığa uğ -

ratıl maz lar. (Nisa Suresi, 49)



RAH MAN-RA HİM
Mer ha met eden, ver di ği ni met le ri iyi kul la nan la -
rı da ha bü yük ve ebe di ni met ler ver mek su re tiy -
le mü ka fat lan dı ran, ezel de bü tün ya ra tıl mış lar

hak kın da ha yır, rah met ve  ira de bu yu ran,
sev di ği ni sev me di ği ni ayır t et me ye rek 

sa yı sız ni met le re ka vuş tu ran

O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Gay bı da, mü şa he de edi -
le bi le ni de bi len dir. Rah man, Ra him olan O'dur. (Haşr Su -
re si, 22)

Rah man olan Al lah son suz mer ha me ti ni ve lüt fu nu gö rü nen ve
gö rün me yen her şey de te cel li et ti rir. İn san bu gö rü nen ve gö rün me -
yen ni met le rin Al lah'ın em ri ne bo yun eğ miş bir lik te li ği ile ha ya tı nı
de vam et ti rir. 

Al lah her  gün top ra ğın için den mil yon lar ca to hu mu fi liz len di ren,
bu be re ket li top rak la ye rin al tın da ki 4.500 de re ce sı cak lık ta ki dev
küt le yi sak la yıp ör ten, gök ten ton lar ca ber rak su in di ren, ay nı an da
dün ya nın her ye rin de mil yar lar ca can lı ya rı zık ve ren, her an ci ğer le -
ri mi ze do lan ok si je ni ya ra tan ve ha yat ve ren sa yı sız ni met le riy le ya -
rat tık la rı nı çev re le yen dir. 

Al lah 100 tril yon hüc re den olu şan in sa nın her bir hüc re si ni ya ra -
tan, bun la rın hep si ne ay rı ay rı gö re vi ni öğ re ten, iç le ri ne her bi ri 1
mil yon say fa lık bil gi yi içe ren DNA'la rı yer leş ti ren, bu sis te mi mi li -
met re den çok da ha kü çük bir kü pün içi ne sığ dır dı ğı pro te in, yağ ve
su mo le kül le ri ne yap tı ran ve bü tün bun lar la in sa na can ve ren ve var -
lı ğı nı her an sür dür me si ni sağ la yan dır. Tüm in san lar ana rah mi ne düş -
tü ğü an dan, top ra ğa ge ri dön dü ğü ana ka dar sa de ce Al lah'ın ya rat tı -
ğı ni met le ri ta nır, bi lir ve on lar la ya şar lar. İn san lar dan bu ni met le ri
gö ren ve ya ra tı lış ama cı nı kav ra ya rak O'na kul luk eden ler ol du ğu gi -
bi nan kör lük ede rek Al lah'a kul luk et mek ten yüz  çe vi ren ler de var -
dır. Bu na rağ men Al lah in san la rın üze rin de Rah man is mi ni en gü zel
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şe kil de te cel li et ti rir. İman et me yen ler, mü na fık lar ve müş rik ler de
dün ya ha ya tın da al dık la rı ha va, iç tik le ri su da hil ol mak üze re giz li açık
tüm ni met ler den fay da la nır lar. Al lah mü min le re ver di ği gi bi on la ra da
mal-mülk, için de otu ra cak la rı gü zel ev ler ve soy la rı nı de vam et ti re -
cek le ri ev lat lar ve rir. On la rı da gü zel rı zık lar la bes ler. On la ra da sağ -
lık, güç ve gü zel lik ve rir. Çün kü Al lah Rah man'dır.

Al lah dün ya ha ya tın da in kar eden le ri bel ki di ne dö ner ler, dü şü -
nüp ak le der ler ve Ken di si 'ne şük re der ler di ye ya rar lan dır mak ta dır.
Fa kat yüz çe vi ren ler, Al lah'ın ni met le rin den an cak göz açıp ka pa ma
vak ti ka dar olan dün ya  ha yat la rı sü re sin ce ya rar la na bi lir ler. Ahi ret te
ise bü tün ni met ler, sa hip ol duk la rı nı yal nız ca Al lah'a ya kın laş mak ve
O'nun rı za sı nı ara mak için kul la nan ve Rab bi mi z'e her an şük re den
mü min le re ait tir. Çün kü Al lah Ra him' dir ve cen ne ti yal nız ca mü min
kul la rı na müj de le miş tir. Ayet ler de şöy le buy ru lur:

Adn cen net le ri (on la rın dır) ki, Rah man (olan Al lah,

onu) Ken di kul la rı na gayb tan va det miş tir. Şüp he siz

O'nun va'di ye ri ne ge le cek tir. (Mer yem Su re si, 61)

Rah man ve Ra him dir. (Fa ti ha Su re si, 2)

De ki: "Al lah, di ye ça ğı rın, 'Rah man' di ye ça ğı rın, ne ile

ça ğı rır sa nız; so nun da en gü zel isim ler O'nun dur." Na -

ma zın da se si ni çok yük selt me, çok da kıs ma, bu iki si

ara sın da (or ta) bir yol be nim se. (İs ra Su re si, 110)

O gün, ken di sin den sap ma im ka nı ola ma yan ça ğı rı cı ya

uya cak lar. Rah man (olan Al lah)a kar şı ses ler kı sıl mış tır;

ar tık bir hı rıl tı dan baş ka bir şey işi te mez sin. (Ta ha Su -

re si, 108)

(Re su lul lah) De di ki: "Rab bim, hak ile hük met. Bi zim

Rab bi miz, si zin her tür lü ni te len dir me le ri ni ze kar şı

yar dı mı na sı ğı nı lan Rah man (olan Al lah)dır." (En bi ya

Su re si, 112)
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Ruh ve me lek le rin saf lar ha lin de du ra cak la rı gün; Rah -
man'ın ken di le ri ne izin ver dik le ri dı şın da olan lar ko nuş -
maz lar. (Ko nu şa cak olan da,) Doğ ru yu söy le ye cek tir.
(Ne be Su re si, 38)

Sen an cak, zik re (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rah man
olan (Al lah')a (kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se yi

uya rır sın. İş te böy le si ni, bir ba ğış lan ma ve üs tün bir 
ecir le müj dele. (Yasin Suresi, 11) 

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". O, yalnızca bir tek çığlıktan başkası
değildir; artık onların hepsi toplanmış olarak huzuru-
muza getirilmişlerdir. İşte bugün hiç kimseye (hiç) bir
şeyle zulmedilmez ve siz de yaptıklarınızdan başkasıyla
karşılık görmezsiniz. Gerçek şu ki, bugün cennet halkı,
'sevinç ve mutluluk dolu' bir meşguliyet içindedirler.

Kendileri ve eşleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerinde
yaslanmışlardır. Orada taptaze-meyveler onların ve
istek duydukları her şey onlarındır. Çok esirgeyen

Rabb'dan onlara bir de sözlü "Selam" (vardır).
(Yasin Suresi, 52-58)



RA KIB 
Bü tün var lık lar üze rin de göz cü olan,

bü tün iş ler kont ro lü al tın da tu tan

Ey in san lar si zi tek bir ne fis ten ya ra tan, on dan eşi ni ya ra tan ve
her iki sin den bir çok er kek ve ka dın tü re tip-ya yan Rab bi niz 'den
kor kup-sa kı nın. Ve (yi ne) ken di siy le, bir bi ri niz le di lek leş ti ği niz
Al lah'tan ve ak ra ba lık (bağ la rı nı ko par mak)tan sa kı nın. Şüp he siz
Al lah, si zin üze ri niz de gö ze ti ci dir. (Ni sa Su re si, 1)

Al lah yok tan ya rat tı ğı tüm var lık la rı ko ru yup gö ze ten dir. Uza yın
de rin lik le rin de ki yıl dız lar ve sis tem ler den, dün ya yı ku şa tan at mos fer -
de ki olay la ra, in sa nın mey da na ge tir di ği top lum lar dan, yer yü zü nü
kap la yan bit ki ör tü sü ne, in san be de nin de ki komp leks ve kar ma şık
sis tem ler den, mik ro ve mak ro alem le re, göz le gö re me di ği miz tüm
bo yut la ra ka dar her şe yi her an kont rol eden, gö zet le yen, şa hit olan,
de net le yen Al lah'tır.

İn san ba şı boş bı ra kıl dı ğı nı, amaç sız ca ha ya tı nı sü rü dü re bi le ce ği ni
zan ne de bi lir. Ama han gi iş üze rin de olur sa ol sun Al lah onun üze rin -
de şa hit tir. Hiç kim se Al lah'tan bir şey giz le ye mez. Giz li an laş ma,
plan, sır, tu zak; bun lar Al lah Ka tın da as la giz le ne me ye cek olay lar dır.
Her şe yi gö ren, işi ten ve bi len Al lah'ın Za tın dan hiç bir şey giz li ka la -
ma dı ğı için, her ke sin yap tı ğı na ek sik siz bir ada let le kar şı lık ve ri lir. Bir -
çok ki şi de "Al lah'ın ka ina tı ya rat tı ğı son ra her şe yi ken di ha li ne bı rak -
tı ğı" gi bi çar pık bir dü şün ce  var dır. Oy sa bu çok bü yük bir ya nıl gı ve
zan dır.

İn sa nın çıp lak göz le hiç bir za man gö re me ye ce ği hüc re için de ki
ay rın tı la rı Al lah en in ce ay rın tı sı na ka dar bi len dir. Vü cut için de ki bir
hüc re di ğer tril yon lar ca hüc rey le bir lik te son de re ce uyum lu bir şe -
kil de ha re ket eder ken, ba zen bir den fark lı bir dav ra nış içi ne gi rer ve
bu gün tam ola rak kay na ğı ve te da vi si bu lu na ma mış olan kan ser or ta -
ya çı kar. İn san ken di için de olu şan bu ya pı dan hiç ha ber dar de ğil ken
Al lah tüm bun la rın üze rin de şa hit tir ve her ev re yi kont ro lü al tın da
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tu tar. Na sıl bir in san Al lah'ın iz ni dı şın da bir adım bi le ata maz sa, o
hüc re de Al lah'tan ha ber siz en ufak bir dav ra nış ta bu lu na maz.

Al lah her şe yi ya ra tan dır bi len dir. O, tüm bil gi le rin tek kay na ğı dır.
Hiç bir var lık O'nun il mi dı şın da bir  şey ya pa maz. Bir ayet te şöy le
buy ru lur:

... Al lah her şe yi gö zet le yip de net le yen dir. (Ah zab Su re -
si, 52)

Oy sa onun, ken di le ri ne kar şı hiç bir zor la yı cı-gü cü 
yok tu; an cak Biz ahi re te iman ede ni, on dan kuş ku için de
olan dan ayır det mek için (ona bu im ka nı ver dik). Se nin

Rab bin, her şe yin üze rin de gö ze ti ci-koruyucudur.
(Sebe Suresi, 21)

Dün ya ha ya tın da on lar için bir azab var dır, ahi re tin 
aza bı ise da ha zor lu dur. On la rı Al lah'tan (kur ta ra cak)

hiç bir ko ru yu cu da yok tur. (Ra’d Suresi, 34) 

On la rı, yak laş mak ta olan gü ne kar şı uyar; o za man 
yü rek ler gırt lak la ra da ya nır, yut ku nur du rur lar. Za lim ler
için ne ko ru yu cu bir dost, ne sö zü ye ri ne ge tirebilir bir

şefaat çi yok tur. (Mümin Suresi, 18)



RA UF
Pek esir ge yen, çok acı yan

Böy le ce Biz si zi, in san la ra şa hid (ve ör nek) ol ma nız için or ta bir
üm met kıl dık; Pey gam ber de üze ri niz de bir şa hid ol sun. Se nin
üze rin de bu lun du ğun (yö nü, Ka'be'yi) kıb le yap ma mız, el çi ye
uyan la rı, to puk la rı üze rin de ge ri sin ge ri dö nen ler den ayır t et -
mek için dir. Doğ ru su (bu,) Al lah'ın hi da ye te ilet tik le ri nin dı şın da
ka lan lar için bü yük (bir yük)tür. Al lah, ima nı nı zı bo şa çı ka ra cak
de ğil dir. Şüp he siz, Al lah, in san la ra şef kat eden dir, esir ge yen -
dir. (Ba ka ra Su re si, 143)

Al lah'ın ya rat tı ğı tüm can lı lar ku sur suz, üs tün bir ya ra tı lış ve kom-
p leks bir ya pı sa ye sin de ya şam la rı nı sür dür mek te dir. Bu, Rab bi mi z'in
mer ha me ti nin ve rah me ti nin de li lle rin den dir. Çün kü hiç bir can lı ken -
di si için en uy gun, en el ve riş li şe kil de ya şa mak için güç sarf et me miş,
sa de ce Al lah'ın üs tün ak lı na tes lim ol muş tur. Al lah ih ti yaç du ya bi le -
cek le ri her şe yi za ten on la ra ver miş tir. Me se la bü tün can lı la rın ken di -
le ri ni sa vun mak için fark lı ye te nek le ri var dır. Ki mi si son de re ce kor -
ku tu cu bir gö rü nü me sa hip tir, ki mi si ze hir li, kö tü ko ku lu ve ya ya kı cı
gaz lar püs kür tür. Ba zı la rı atik tir, düş man la rın dan hız la ka çar lar, ba zı -
la rı ise fark lı bir sa vun ma şek li ola rak da ya nık lı zırh lar la kap lı dır. Bir
kıs mı be den le ri ni düş man la rın dan sak la ya bi le cek şe kil de bir gö rün tü -
ye sa hip tir, di ğer bir bö lü mü de ölü tak li di ya pa rak düş ma nı kan dı ra -
bi le cek şe kil de ya ra tıl mış lar dır.

Şüp he siz can lı lar bü tün bu ni te lik le re te sa dü fen ya da ken di is tek -
le riy le ulaş ma mış lar dır. Her şe yi böy le si ne ku sur suz ve bü yük bir
ilim le ya ra tan Al lah, on la rın üze rin de ki şef ka ti ni, her bi ri ni ha yat la rı -
nı sür dü re bi le cek şe kil de nok san sız özel lik le re sa hip ola rak ya rat ma -
sıy la gös ter mek te dir.

Tüm bu can lı la rın sa hip ol duk la rı özel lik ler ya nın da in san la rın hiz -
me ti ne ve ri len im kan lar ise çok da ha üs tün dür. Öy le ki in san mad di
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ve ma ne vi sa hip ol du ğu tüm özel lik le ri dü şün dü ğün de, ha ya tı nı sür -
dü re bil me si için özel ola rak ya ra tıl mış bir dün ya da ya şa dı ğı nı çok açık
bir şe kil de far k e de bi lir. Var lı ğı nı sür dü re bil mek için ih ti yaç duy du ğu
her şe yi ya kı nın da bul ma sı da Al lah'ın rah me ti nin çok bü yük de lil le -
rin den dir. Fa kat tüm bun lar dan çok da ha önem li bir nok ta var dır: İn -
sa nın gö re bil me si, işi te bil me si, ko nu şa bil me si... Tüm bun la rı ya pa bil -
me si için göz, ku lak ve di li ya ra tan Al lah, ay nı za man da ver di ği dü şün -
me ka bi li ye tiy le de in sa nı yer yü zün de ki tüm can lı lar dan üs tün kıl mış -
tır. Al lah'ın Ra uf sı fa tı Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:

Her bir nef sin ha yır dan yap tık la rı nı ha zır bul du ğu ve
her ne kö tü lük iş le diy se onun la ken di si ara sın da uzak
bir me sa fe ol ma sı nı is te di ği o gü nü (dü şü nün). Al lah, si -
zi Ken di si'n den sa kın dı rır. Al lah, kul la rı na kar şı şef kat li
olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 30)
Gör me din mi, Al lah, yer de ki le ri ve de niz de onun em -
riy le akıp gi den ge mi le ri, si zin ya ra rı nı za ver di. Ve iz ni
ol ma dık ça, gö ğü ye rin üs tü ne düş mek ten alı ko yar. Şüp -
he siz Al lah, in san la ra kar şı şef kat li dir, çok mer ha met li -
dir. (Hac Su re si, 65)
Si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar ma sı için ku lu na apa çık
ayet ler in di ren O'dur. Şüp he siz Al lah, si ze kar şı el bet te
şef kat li olan dır, esir ge yen dir. (Ha did Su re si, 9)

O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar 
sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.

Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün
ve güçlü olandır, esirgeyendir. (Duhan Suresi, 41-42)



REZ ZAK
Rı zık ve ren, in san la rın fay da sı na
ol mak üze re ni met le ri ni ve ren

Hiç şüp he siz, rı zık ve ren O, me tin kuv vet sa hi bi olan Al lah'tır.
(Za ri yat Su re si, 58)

Düm düz bir ze min den olu şan, için de ne dağ ne de niz olan çok
fark lı bir dün ya da göz le ri ni zi aç tı ğı nı zı dü şü nün. Üze ri ne bas tı ğı nız
top rak si yah ve kup ku ru. İçin de hiç bir bit ki ye tiş mi yor, üze rin de hiç -
bir hay van ya şa mı yor. Yal nız ca in san la rın yi ye bil me si için acı bir ot çı -
kı yor. İn san la rın bes len me si için bu ot tan baş ka hiç bir şey yok. Top -
ra ğı kaz sa nız da, ek se niz de hiç ürün ver mi yor. Ya şa dı ğı nız yer de su
da yok. Su iç mek için ki lo met re ler ce ile ri de bu lu nan bir kay na ğa git -
me niz ve ora dan su ta şı ma nız ge re ki yor. İş te siz böy le bir dün ya da
doğ du ğu nuz da ya şa mı nı zı sür dü re bil mek için ha ya tı nız bo yun ca o acı
ot tan yer si niz, su iç mek için de her gün ki lo met re ler ce yü rür sü nüz.
Bu zor luk la rın hep si ne de öle ne ka dar kat la nır sı nız. Ve bir gün bi le
"ne den bu top rak tan su lu ve gü zel ko ku lu mey ve ler, bir bi rin den lez -
zet li seb ze ler ve çe şit çe şit ye miş ler çık mı yor?" de mez si niz. Çün kü
ha ya tı nız bo yun ca kar şı laş ma dı ğı nız için top ra ğın böy le ürün ler ve re -
bi le ce ği ni bil mez si niz.

Ku lu na kar şı çok şef kat li ve mer ha met li olan Al lah, in san la rı için -
de sa yı la ma ya cak ka dar çok ni met le do lu olan top rak lar da ya şa tır.
Öy le ki in san top ra ğı ekip biç me den bi le top rak yem ye şil ürün ler ve
ba şak lar ve rir. İçin den sa rı, kır mı zı, ye şil, tu run cu mey ve  ve seb ze ler
çı kar. Mas ma vi de niz le rin içi ise yi ne bin ler ce çe şit ve lez zet te ba lık -
lar la do lu dur. Bü tün bun la rın ya nın da Al lah in san la ra hem yer de ki
hay van la rın eti ni, hem de gök te ki ku şun eti ni ye di rir, hay van la rın
için den ter te miz süt çı ka rır, arı la ra bal yap tı rır... Bü tün bun la rı in san -
la ra Al lah ba ğış la mak ta dır.
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"Eğer O, rız kı nı tut sa (ver me se), rız kı nı zı ve re cek olan
kim miş?" (Mülk Su re si, 21) aye tin de bil di ril di ği gi bi Al lah di ler se
top rak ürün ver mez, yağ mur yağ maz, her yer kup ku ru ve ço rak olur.
Fa kat Al lah Rah man ve Ra him dir, in san la ra Ka tın dan ba ğış la dı ğı rı zık -
la rı söz le ifa de et mek müm kün de ğil dir. Kul la rı na sa yı sız ni met bah -
şe den Al lah Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir:

Ey in san lar, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni anın. Gök ten
ve yer den si zi rı zık lan dı ran Al lah'ın dı şın da bir baş ka
Ya ra tı cı var mı? O'ndan baş ka ilah yok tur. Öy ley se na -
sıl olur da çev ri li yor su nuz? (Fa tır Su re si, 3)

Al lah yu ka rı da sa yı lan tüm ni met le ri in san la ra dün ya ha ya tın da
ba ğış lar. Cen net te ise mü min ler için çok da ha gü ze li var dır. Öy le ki
Ku ran'da, "Ar tık hiç bir ne fis, yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze -
re ken di le ri için göz ler ay dın lı ğı ola rak ne le rin (sa yı sız ni -
met le rin) sak lan dı ğı nı bil mez" (Sec de Su re si, 17) şek lin de buy -
ru la rak cen net te ki ni met le rin üs tün lü ğü ne dik kat çe kil miş tir. 

Ce hen ne me gi ren ler ise bo ğaz la rı par ça la yan da rı di ke niy le, zak -
kum ağa cıy la ve kay nar suy la kar şı la şa cak lar dır. Al lah'ın di le me si dı -
şın da son su za ka dar da bun lar dan baş ka hiç bir şey bu la ma ya cak lar -
dır. (Du han Su re si, 43-49) Ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

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?"
(Yu nus Su re si, 31)
Çün kü Al lah, yap tık la rı nın en gü ze liy le kar şı lık ve re cek
ve on la ra Ken di faz lın dan art ı ra cak tır. Al lah, di le di ği ni
he sap sız rı zık lan dı rır. (Nur Su re si, 38)



SA MED
Ha cet le rin bi ti ril me si, ız dı rap la rın gi de ril me si 

için tek mer ci olan

Al lah, Sa med'dir (her şey O'na muh taç tır, da im dir, hiç bir şe ye
ih ti ya cı ol ma yan dır). (İh las Su re si, 2)

Tüm ev ren de ger çek güç sa hi bi olan yal nız ca Al lah'tır. İn sa nın
kar şı laş tı ğı her tür lü sı kın tı yı, zor lu ğu, ih ti ya cı gi de re bi le cek olan da
an cak O'dur.

İn san lar ki mi za man ken di le ri ni ya ra ta n Rab bi mi z'i unu tup
O'ndan baş ka ve li ler edi nir; gü cü, onu ru ve yar dı mı on la rın ya nın da
bul ma ya ça lı şır lar. Oy sa bu in san lar bir al da nış için de dir ler; çün kü yu -
ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi Al lah'tan baş ka güç sa hi bi yok tur. Al lah di -
le me dik çe hiç  kim se nin bir baş ka sı na fay da sı ve ya za ra rı do ku na maz.
Ku ran'da bu ger çe ğe şöy le dik kat çe kil miş tir:

On lar, mü min le ri bı ra kıp ka fir le ri dost lar (ve li ler) edi -
nir ler. 'Kuv vet ve onu ru (iz ze ti)' on la rın ya nın da mı arı -
yor lar? Şüp he siz, 'bü tün kuv vet ve onur,' Al lah'ın dır."
(Ni sa Su re si, 139)

İn san için her tür lü sı kın tı dan kur tul ma nın tek yo lu 'bü tün kuv vet
ve onu run sa hi bi olan Al lah'a sı ğın mak tır. Çün kü Rab bi miz, sı kın tı ve
ih ti yaç için de olup Ken di si 'ne yö ne len sa mi mi kul la rı na ica bet eder
ve on la rın üze rin de ki zor luk la rı, sı kın tı la rı kal dı rır. Neml Su re si'nde
Al lah'ın sa lih kul la rı na ica be ti şöy le ha ber ve ril miş tir:

Ya da sı kın tı ve ih ti yaç için de ola na, Ken di si' ne dua et -
ti ği za man ica bet eden, kö tü lü ğü açıp gi de ren ve si zi
yer yü zü nün ha li fe le ri kı lan mı? Al lah ile be ra ber baş ka
bir ilah mı? Ne az öğüt-alıp dü şü nü yor su nuz. (Neml Su -
re si, 62)

Yu ka rı da ki ayet te in san la rın Al lah'ın ica be ti ne kar şı lık nan kör lük
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ya pa bil dik le ri, Al lah'ın ken di le ri üze rin de ki şef ka ti ve mer ha me ti ni
far k e de me dik le ri ve ya unut tuk la rı da bil di ril miş tir. Oy sa Al lah, "De
ki: "On dan ve her tür lü sı kın tı dan si zi Al lah kur tar mak ta -
dır..." (Enam Su re si, 64) aye tiy le ha ber ver il di ği gi bi, her tür lü sı kın -
tı dan in sa nı kur ta ran tek mer ci dir. Bu nun kar şı lı ğın da in sa nın yap ma -
sı ge re ken ise, bu ica be ti gör mek, gör dü ğü nün öne mi ni dü şü ne bil -
mek ve bu dü şün ce ler so nun da Al lah'a tes lim ola rak şük re di ci bir kul
ha li ne gel mek tir.

Ve bi lin ki Al lah'ın Re sû lü içi niz de dir. Eğer o, si ze bir çok
iş ler de uy say dı, el bet te sı kın tı ya dü şer di niz. An cak Al lah
si ze ima nı sev dir di, onu kalp le ri niz de süs le yip-çe ki ci kıl dı

ve si ze in ka rı, fıs kı ve is ya nı çir kin gös ter di. İş te on lar,
doğ ru yo lu bul muş (ir şad) olan lar dır. Al lah'tan bir fazl
(bir ih san ve lü tuf) ve bir ni met ola rak. Al lah, bi len dir

hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Hu cu rat Su re si, 7-8)

Son ra ger çek mev la la rı olan Al lah'a dön dü rü lür ler. 
Ha be ri niz ol sun; hü küm yal nız ca O'nun dur. Ve O, he sap

gö ren le rin en sü rat li ola nı dır.

De ki: "Si zi ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan kim 
kur tar mak ta dır ki, siz (açık tan ve) giz li den giz li ye ona
yal va ra rak dua et mek te si niz: -An dol sun, bi zi bun dan

kur ta rır san, ger çek ten şük re den ler den olu ruz."

De ki: "On dan ve her tür lü sı kın tı dan si zi Al lah 
kur tar mak tadır. Son ra siz yine şirk koş mak tasınız."

(Enam Suresi, 62-64)
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SA DIK
Va adi ne sa dık, doğ ru

(Bu,) Al lah'ın va'di dir; Al lah, va din den ge ri dön mez. An cak
in san la rın ço ğu bil mez ler. (Rum Su re si, 6)

Al lah in san la rı ya rat mış, on la ra iyi li ği em re dip kö tü lük ten me n e -
den el çi ler ve bu el çi ler le be ra ber doğ ru yo lu gös te ren Ki tap lar gön -
der miş tir. Bu ki tap lar dan Ku ran, Al lah'ın in san la rı ka ran lık tan ay dın -
lı ğa, doğ ru yo la çı kar mak için gön der di ği son hak ki ta bı dır. Ku ran'da
Al lah ken di si ne ina nan la ra da, inan ma yan la ra da ba zı va at ler de bu lun -
muş tur. İn kar cı lar için va at, dün ya da sı kın tı lı bir ge çim, ahi ret te ise -
Al lah'ın di le me si dı şın da- son su za ka dar azap çe ke cek le ri ce hen nem -
dir. An cak bu ke sin ger çe ğe ih ti mal ver me yen in kar cı lar Al lah'ın va at
et ti ği azap la kar şı laş ma ya cak la rı zan nı için de dir ler. Son de re ce bü yük
bir ya nıl gı için de olan bu in san la ra Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

On lar sen den, aza bın çar ça buk ge ti ril me si ni is ti yor lar;
Al lah, va'di ne ke sin ola rak mu ha le fet et mez... (Hac Su -
re si, 47)

İna nan la ra va at edi len ise dün ya da da ahi ret te de hoş nut luk için -
de bir ya şam dır ve on lar Al lah'ın bu va adi ni ye ri ne ge ti re ce ği ne ke -
sin ola rak iman eder ler. Al lah dün ya da sa lih kul la rı na olan va adi ni
Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu -
nan la ra va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri
na sıl 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün -
de 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kı la cak, ken di le ri için se çip be -
ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik kı lıp sağ lam laş tı -
ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven li ğe çe vi re -
cek tir... (Nur Su re si, 55)

Mü min le re ahi ret için va de di len ise son su za ka dar hoş nut luk için -
de ya şa na cak bir ha yat tır. Bu ha yat, Al lah'ın ke sin bir va adi dir ve kuş -
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ku suz 'Al lah va din den ca yıp dön me yen dir'. Ayet ler de şöy le buy rul -
mak ta dır:

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, Biz on la rı al tın -
dan ır mak lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re
so ka ca ğız. Bu, Al lah'ın ger çek olan va'di dir. Al lah'tan
da ha doğ ru söz lü kim var dır?" (Ni sa Su re si, 122)
Rab bi nin sö zü, doğ ru luk ba kı mın dan da, ada let ba kı -
mın dan da tas ta mam dır. O'nun söz le ri ni de ğiş ti re bi le -
cek yok tur. O, işi ten dir, bi len dir. (Enam Su re si, 115)
De ki: "Al lah doğ ru söy le di. Öy ley se Al lah'ı bir ta nı yan
(Ha nif)ler ola rak İb ra him'in di ni ne uyun. O, müş rik ler -
den de ğil di." (Al-i İm ran Su re si, 95)

"Rab bi miz, el çi le ri ne va'det tik le ri ni bi ze ver, kı ya met
gü nün de de bi zi 'hor ve aşa ğı lık' kıl ma. Şüp he siz Sen,

va'di ne mu ha le fet et me yen sin." (Al-i İm ran Suresi, 194)

Gök yarıldığı zaman. Dağlar, kökünden sökülüp savurul-
duğu zaman. Ve resuller de (şahitlik için) belli bir

vakitte getirildiği zaman (Bu,) Hangi gün için ertelen-
mişti? (Mü'mini müşrikten, haklıyı haksızdan) Ayırma
günü için. Bu ayırma gününü sana ne bildirdi? O gün,

yalanlayanların vay haline. (Mürselat Suresi, 9-15)                         



SA İK
Ce hen ne me sü ren

Suç lu-gü nah kar la rı su sa mış lar ola rak ce hen ne me sü re ce ğiz.
(Mer yem Su re si, 86)

İn san Al lah'a kul ol mak için ya ra tıl mış ve bu kul luk gö re vi ni ye ri -
ne ge ti rip ge tir me ye ce ği nin sı nan ma sı için dün ya ya gön de ril miş tir.
Dün ya da ih ti yaç du ya ca ğı her şe yi Al lah var et miş, ken di si ne çe şit çe -
şit ni met su nul muş tur. Ama in san la rın bir kıs mı Al lah'ın ver di ği tüm
ni met le re rağ men var oluş ama cı nı unut muş ve nan kör lük et miş, is -
yan da bu lun muş tur.

El bet te in san la rın dün ya da için de bu lun duk la rı is yan kar şı lık sız
kal ma ya cak tır çün kü Al lah son suz ada let sa hi bi dir. Al lah Ken di si' ni
in kar eden, bü yük le nen in kar cı la rın na sıl bir so na uğ ra ya cak la rı nı aşa -
ğı da ki ayet le riy le bil dir miş tir:

Tıp kı Fi ra vun ai le si ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı
gi bi. Ayet le ri mi zi ya lan la dı lar, böy le ce Al lah gü nah la rı
ne de niy le on la rı ya ka la yı ver di. Al lah, (ce zay la) so nuç -
lan dır ma sı pek şid det li olan dır. İn kar eden le re de ki:
"Ya kın da ye nil gi ye uğ ra tı la cak sı nız ve top la nıp ce hen -
ne me sü rü le cek si niz." Ne kö tü ya tak tır o. (Al-i İm ran
Su re si, 11-12)

Ayet ler de bil di ril di ği gi bi aşa ğı lan mış bir şe kil de top lu ca ce hen ne -
me sü rü len in kar cı la rın ora da ki piş man lık la rı da Ku ran'da bil di ril miş -
tir. Dün ya da ya şa dık la rı ha yat bo yun ca ken di le ri ne Al lah'a kul luk et -
mek için sa yı sız fır sat ve ril miş, ha tır lat ma lar gel miş ama on lar yi ne de
yüz  çe vi rip bü yük len miş ler dir. Bu nun so nu cu ola rak söz ko nu su ki -
şi le rin he sap gü nün de du rum la rı nın na sıl ola ca ğı ayet ler de şöy le ha -
ber ve ril mek te dir:

238

ALLAH’IN İSİMLERİ 



239

Harun Yahya (Adnan Oktar)

... 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 azap için de dir ler. (Şu ra Su re si, 44-45)

İn kar eden le rin ahi ret te kar şı la şa cak la rı bu du rum Al lah'ın in san -
lar üze rin de ki son suz ada le ti nin bir te cel li si dir. Bir ayet te her in sa nın
yal nız ca hak et ti ğiy le kar şı lık gö re ce ği şöy le be lir til mek te dir:

Ger çek şu ki, Al lah zer re ağır lı ğı ka dar hak sız lık yap -
maz. (Bu ağır lık ta) Bir iyi lik olur sa, onu kat kat kı lar ve
Ken di ya nın dan pek bü yük bir ecir ve rir. (Ni sa Su re si,
40)

Bu üs tün ada le ti nin bir ge re ği ola rak Al lah iman eden le ri de eş şiz
ni met ler le do lu son suz cen net le rin de ağır la ya cak tır. Ku ran'da, tüm
ya şam la rı nı Rab bi miz'in rı za sı nı ka zan mak için har ca mış olan mü min -
le re bu müj de şöy le bil di ril mek te dir:

(Ey Mu ham med) iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı
müj de le. Ger çek ten on lar için alt la rın dan ır mak lar
akan cen net ler var dır. Ken di le ri ne rı zık ola rak bu ürün -
ler den her ye di ril di ğin de: "Bu da ha ön ce de rı zık lan dı -
ğı mız dır" der ler. Bu, on la ra, (dün ya da ki ne) ben zer ola -
rak su nul muş tur. Ora da, on lar için ter te miz eş ler var -
dır ve on lar ora da sü re siz ka la cak lar dır. (Ba ka ra Su re -
si, 25)



SA Nİ
Sa nat çı, ni ha yet siz gü zel lik le ri sa na tı nın 

için de ya ra tan

Dağ la rı gö rür sün de, don muş sa nır sın; oy sa on lar bu lut la rın sü -
rük len me si gi bi sü rük le nir ler. Her şe yi 'sa pa sağ lam ve yer li ye rin -
de ya pan' Al lah'ın sa na tı (ya pı sı)dır (bu). Şüp he siz O, iş le -
dik le ri niz den ha ber dar dır. (Neml Su re si, 88)

Yer yü zün de ya ra tı lan can lı ve can sız her var lık ta üs tün bir ak lın,
son suz bir il min bir çok de li li ne rast la mak müm kün dür. Kuş ku suz
bun lar Al lah'ın Alim sı fa tı sın te cel li le rin den dir. An cak bu var lık lar da
dik kat çe ken çok önem li bir özel lik da ha var dır: çok in ce bir sa nat.
Al lah'ın 'Sa ni' sı fa tı ya rat tı ğı her şe ye son de re ce es te tik bir gö rü -
nüm, ku sur suz luk, in ce ve ben zer siz bir sa nat, uyum ve di zayn ola -
rak yan sır.

Ör ne ğin in san be de ni ni in ce le ye cek olur sak ku sur suz ve ek sik siz
bir şe kil de dü zen len di ği ni gö rü rüz. Tüm or gan lar ol ma la rı ge re ken
yer le re yer leş ti ril miş; ör ne ğin göz le rin ye ri ile gö ğüs ka fe sin de ko ru -
nan kal bin ye ri hem bir çok hik me te bi na en be lir len miş, hem de gö -
ze en hoş gö rü ne cek şe kil de ya ra tıl mış tır. İn san vü cu du nun dış gö rü -
nü mün de si met ri yi sağ la yan 'al tın bir oran'dan bah set mek müm kün -
dür; ni te kim res sam lar yap tık la rı çi zim ler de bu 'al tın ora nı' kul lan -
mak ta dır lar. Öy le ki her in sa nın ağ zı, bur nu, göz le ri son de re ce in ce
bir oran la ol ma la rı ge re ken ye re yer leş ti ril miş tir. Yi ne be den de ki si -
met ri de ilk ba kış ta her ke sin dik ka ti ni çe ke bi le cek şe kil de dir.

Al lah bir bi rin den çok fark lı can lı lar da yi ne 'Sa ni' sı fa tı nı yan sı ta cak
de tay lar ya rat mış tır. Hiç bi ri nin dış gö rü nü mü bir di ğe ri ne ben ze mez.
Tro pi kal bir ku şun ka nat la rın da ya da bir çi çe ğin yap rak la rın da fos -
for lu renk ler kul la nı lır ken; bir ke le be ğin ka nat la rın da çok fark lı ton -
lar ya ra tıl mış tır. Ay nı şe kil de bir sü rün gen ile, bir ku şun ve ya bir de -
niz can lı sı nın gö rü nü mü de şe kil ola rak bir bi rin den apay rı dır, hiç bir
ben zer lik ta şı maz. Bit ki ler ale min de de, Al lah'ın son suz sa na tı nı göz -
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le mek müm kün dür. Öy le ki, "Yer de si zin için üre tip-tü ret ti ği
çe şit li renk ler de ki le ri de (fay da nı za ver di)..." (Nahl Su re si, 13)
aye tin de bil di ril di ği gi bi Al lah bir bi rin den fark lı mil yon lar ca çe şit bit -
ki ve çi çek ya rat mış tır. Hep si nin ko ku su, bi çi mi, ren gi, si met ri si fark lı
fark lı dır. Tek bir çi çe ğin, ör ne ğin bir or ki de nin bi le bel ki yüz ler ce
fark lı gö rü nüm de, fark lı renk te çe şi di var dır. Ay nı şe kil de tek bir çi -
çe ğin, ör ne ğin bir gü lün bir bi rin den fark lı pek çok ren gi ve bu renk -
le rin de ken di iç le rin de fark lı ton la rı var dır. Kuş ku suz bu renk ler,
ton lar, de sen ler apa çık bir sa na tın gös ter ge si dir ler.

Ve Al lah bu ka dar fark lı gö rü nüm de ama her bi ri son de re ce es -
te tik olan çe şi di göz ler önü ne se re rek sa na tın da ki son suz lu ğu in san -
la ra gös ter miş tir. Di le sey di her can lı tü rün den tek bir çe şit de ya ra -
ta bi lir di. Fa kat çok faz la çe şit ya ra ta rak in san la rı hay re te dü şü re cek
bir sa nat mey da na ge tir miş tir. El bet te bu sa na tı ki tap say fa la rın da ta -
rif et mek, ek sik siz ola rak ör nek len dir mek  müm kün de ğil dir. Çün kü
in san, dün ya üze rin de ka fa sı nı çe vir di ği her yer de bu sa na tın ör nek -
le riy le kar şı la şa cak tır. Al lah ku sur suz ca ya ra tan dır.

Al lah, her can lı yı su dan ya rat tı. İş te bun lar dan ki mi kar -
nı üze rin de yü rü mek te, ki mi iki aya ğı üze rin de yü rü -
mek te, ki mi de dört (aya ğı) üze rin de yü rü mek te dir.

Allah, di le di ği ni ya ra tır. Hiç şüp he siz Al lah, her şeye güç
yetiren dir. (Nur Suresi, 45) 

Gör me din mi, Al lah, yer de ki le ri ve de niz de onun em riy -
le akıp gi den ge mi le ri, si zin ya ra rı nı za ver di. Ve iz ni ol -

ma dık ça, gö ğü ye rin üs tü ne düş mek ten alı ko yar. Şüp he -
siz Al lah, in san la ra kar şı şef kat li dir, çok mer ha met li dir.

(Hac Suresi, 65)
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SE LAM
Her tür lü teh li ke ler den kul la rı nı se la me te 
çı ka ran, cen net te ki kul la rı na se lam eden

O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tur; Se -
lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te -
keb bir'dir. Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok Yü ce dir.
(Haşr Su re si, 23)

Al lah Ken di si 'ne ina nan la ra son suz cen ne ti müj de le miş tir. An cak
gö z ar dı edi len bir ger çek var dır ki, iman eden ler yal nız ca ahi ret te
de ğil dün ya da da gü zel bir ya şam la ödül len di ril miş ler dir. Al lah, dün -
ya da ki ve ahi ret te ki bu müj de yi Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

Si zin ya nı nız da olan tü ke nir, Al lah'ın Ka tın da olan ise
ka lı cı dır. Sab re den le rin kar şı lı ğı nı yap tık la rı nın en gü -
ze liy le Biz mu hak kak ve re ce ğiz. Er kek ol sun, ka dın ol -
sun, bir mü'min ola rak kim sa lih bir amel de bu lu nur sa,
hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la ya şa tı rız ve on la -
rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın en gü ze liy le mu hak kak ve ri -
riz. (Nahl Su re si, 96-97)

Kuş ku suz dün ya da ki ve ahi ret te ki gü zel ya şam, kul la rı üze rin de
son suz bir şef kat sa hi bi olan Al lah'ın 'Se lam' sı fa tı nın te cel li le rin den -
dir. Dün ya da gü zel bir ha yat la ya şa yan, Rab bi mi z'e kul luk edip yap tı ğı
sa lih amel ler den ecir ka za nan mü min, ahi ret te de 'hoş nut edi ci ve
hoş nut edil miş ola rak' cen ne te gi re cek tir. Al lah sa mi mi kul la rı nın
ahi ret te kar şı la şa cak la rı or ta mı Ku ran'da şöy le ha ber ver miş tir:

Cen net de, mut ta ki ler için, uzak ta de ğil dir, (o gün) ya -
kın laş tı rıl mış tır.
Bu, si ze va do lu nan dır; (gö nül den Al lah'a) yö ne lip-dö -
nen (İs lam'ın hü küm le ri ni) ko ru yan,
Gör me di ği hal de Rah man'a kar şı 'içi tit re ye rek kor ku
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du yan' ve 'iç ten Al lah'a yö nel miş' bir kalp ile ge len için -
dir.

"Ona 'esen lik ve ba rış (se lam)la' gi rin. Bu, ebe di lik gü -
nü dür."
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, 31-35) 

Al lah'ın Se lam sı fa tı ay nı za man da cen ne te ka bul et ti ği kul la rı na
se lam ver me si an la mı na da ge lir. Al lah, Ya sin Su re si'nin 58. aye tin de
"Çok esir ge yen Rabb'dan on la ra bir de söz lü "Se lam" (var -
dır)" şek lin de bu yu ra rak cen ne te gi ren in san la ra söz lü ola rak se lam
ve re ce ği ni bil di rir. Kuş ku suz Al lah'ın se la mı mü min ler için ola bi le cek
en bü yük müj de dir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

İş te on lar, sab ret me le ri ne kar şı lık (cen ne tin en göz de
ye rin de) oda lar la ödül len di ri lir ler ve or da esen lik di le ği
ve se lam la kar şı la nır lar. (Fur kan Su re si, 75) 

Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has -
ta ola na da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev -
le ri niz den, ge rek se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni -
zin ev le rin den, er kek kar deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar -
deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la rı nı zın ev le rin den, ha la la -
rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le rin den, tey ze le ri ni zin
ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz (yer ler den) ya
da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç lük yok -
tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü -

nah yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut -
lu, gü zel bir ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin.
İş te Al lah, si ze ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı

kul la nır sı nız. (Nur Suresi, 61)



SE Mİ
İşi ten

Şüp he siz, ken di le ri ne gel miş bu lu nan hiç bir de lil ol mak sı zın,
Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da mü ca de le eden le re ge lin ce; on la rın
gö ğüs le rin de ken di si ne ula şa ma ya cak la rı bir bü yük lük (is te -
ğin)den baş ka sı yok tur. Ar tık sen Al lah'a sı ğın. Şüp he siz O hak -
kıy la işi ten, hak kıy la gö ren dir. (Mü min Su re si, 56)

İn sa na şah da ma rın dan da ha ya kın olan Al lah, her şe yi gö ren ol du -
ğu gi bi işi ten dir de. Al lah ka inat ta ki her se si du yar. Uç suz bu cak sız
uzay da bü yük bir hız la iler le yen ga lak si le rin, ge ze gen le rin, gök
taş la rı nın ses le ri ni duy du ğu gi bi, mik ro alem de ya şa yan ve in san la rın
göz le as la gö re me ye ce ği mil yar lar ca can lı nın da se si ni du yar. Çün kü
Ken di si tüm bun la rı ya ra tan dır. Al lah top ra ğın al tın da ya rı lan to hu -
mun da, gök yü zün de ça kan şim şe ğin de, ye re dü şen bir yağ mur ta -
ne si nin ve ya uçan bir ku şun ka nat se si ni de işi tir. Bu ger çek "De di
ki: "Be nim Rab bim, gök te ve yer de söy le nen-sö zü bi lir; O,
işi ten dir, bi len dir" (En bi ya Su re si, 4) aye tiy le biz le re bil di ril miş tir.
Kuş ku suz Al lah'ın bü yük lü ğü nün ve kud re ti nin de lil le rin den bi ri tüm
ka inat ta ki can lı ve can sız bü tün ses le ri ay nı an da işit me si dir. 

Al lah ya şa yan tüm in san la rın Ken di si 'ne giz li ce yö ne le rek et tik le -
ri bü tün du ala rı ay nı an da işi tir ve ay nı an da ica bet eder. Ni te kim bir
baş ka ayet te "Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak
ki Ben (on la ra) pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua
ede nin du ası na ce vap ve ri rim..." (Ba ka ra Su re si, 186) di ye bil di -
ril miş tir. Al lah Ka tın da za man ve me kan ol ma dı ğı, Al lah her an her
yer de ol du ğu için bu, O'na gö re çok ko lay dır. Ay nı za man da giz li fı -
sıl tı la rın, ko nuş ma la rın da hep si ni du yar.

Al lah kalp le ri ür pe re rek Ken di si 'ne dua eden le rin, giz li ce yö ne lip
dö nen le rin ses le ri ni işit ti ği gi bi is yan eden le rin, kalp le ri in kar da di re -
nen le rin de ses le ri ni, kur duk la rı plan la rın en in ce nok ta la rı nı da işi -
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te rek bi lir. O'nun il mi her ye ri ku şat mış, hiç bir can lı O'ndan giz li bir
tek söz sar fe de me miş tir ve ede me ye cek tir. Bu nu ahi ret te, ağ zın dan
çı kan her sö zün kar şı sı na ge ti ril di ği ni gö rün ce da ha iyi an la ya cak tır. 

De ki: "Si ze ya ra ra da, za ra ra da güç ye tir me yen
Al lah'tan baş ka şey le re mi ta pı yor su nuz? Oy sa Al lah,
işi ten dir, bi len dir." (Ma ide Su re si, 76)
Böy le ce Rab bi, du ası nı ka bul et ti ve on la rın hi le li dü -
zen le ri ni ken di sin den uzak laş tır dı. Çün kü O, işi ten dir,
bi len dir. (Yu suf Su re si, 34)

Gök ler de ve yer de olan lar Al lah'ın dır. Şüp he siz Al lah,
Ga ni (hiç kim se ye ve hiç bir şe ye muh taç ol ma yan)dır,

Ha mid (hamd da yal nız ca O'na ait)tir. Eğer yer yü zün de -
ki ağaç la rın tü mü ka lem ve de niz de -onun ar dın dan ye -

di de niz da ha ek le ne rek- (mü rek kep) ol sa, yi ne de
Allah'ın ke li me le ri (yaz mak la) tü ken mez. Şüp he siz

Allah, üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. Si -
zin ya ra tıl ma nız ve di ril til me niz yal nız ca tek bir ki şi(yi
ya ra tıp son ra di rilt mek) gi bi dir. Şüp he siz Allah, işi ten -

dir, gö ren dir. Gör mü yor mu sun ki, ger çek ten Al lah, ge -
ce yi gün dü ze bağ la yıp-ka tar, gün dü zü de ge ce ye bağ la -

yıp-ka tar. Gü neş ile Ay’ı em re ama de kıl mış tır. Her bi ri,
adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp gi der. Al lah yap tık la -

rı nız dan ha ber dar dır.
(Lok man Su resi, 26-29)



ŞA Fİ
Şi fa ve ren

"Has ta lan dı ğım za man ba na şi fa ve ren O'dur;" (Şu ara Su re si,
80)

İn sa nın aciz li ği ni kav ra dı ğı  ve ne ka dar muh taç ko num da ol du ğu -
nu en çok far k et ti ği an lar dan bi ri şüp he siz has ta ol du ğu an dır. Al lah
in sa na bu duy gu yu ya şat mak için hep si bir bi rin den fark lı yüz ler ce
has ta lık ya rat mış tır. Her has ta lı ğın ki şi üze rin de mey da na ge tir di ği
be den sel ve ruh sal et ki ler bir bi rin den çok fark lı dır. An cak hep si hik -
met li bir ya ra tı lı şın de li li dir. Göz le bi le gö rü le me yen bir vi rü sün in -
sa nı ta nın ma ya cak ha le sok ma sı, vü cu da gi ren bir mik ro bun ki mi za -
man teş his da hi edi le me me si, Al lah'ın gü cü nün en açık de lil le rin den -
dir. Bi lim adam la rı nın tek bir vi rü sü or ta dan kal dır mak için yap tık la rı
de ney ler, araş tır ma lar Al lah'ın ya rat ma da ki üs tün lü ğü nü göz ler önü -
ne se rer.

Has ta lı ğı ve ren Al lah ol du ğu için bu has ta lı ğın geç me si de an cak
Al lah'ın di le me si ile olur. Al lah di le di ği tak dir de Şa fi sı fa tı ile ver di ği
has ta lı ğı or ta dan kal dı rır. Ni te kim Al lah di le me dik çe tüm dün ya nın
dok tor la rı, en ge liş miş tek no lo jik ay gıt lar, keş fe di len en son ilaç lar
bi ra ra ya gel se yi ne de o ki şi nin has ta lı ğı nın iyi leş me si im kan sız dır.
Kul la nı lan ilaç la rın hep si, has ta lı ğın iyi leş me si için bi rer ve si le dir. Eğer
Al lah di ler se uy gu la nan te da vi yi ve si le kı la rak ki şi nin iyi leş me si ne izin
ve rir. Ne var ki Al lah di le me dik çe çok ba sit gi bi gö rü nen bir has ta -
lık da hi ki şi nin ölü mü ne se be bi yet ve re bi lir.

Bu du rum da in sa nın yap ma sı ge re ken, ken di ac zi nin ya nın da Rab -
bi mi z'in son suz gü cü nü gö re bil mek ve sı kın tı için de ol du ğu her an
O'ndan yar dım di le mek tir. Mü min bil me li dir ki, hiç bir za man
Al lah'tan baş ka bir yar dım cı ve ve li bu la ma ya cak tır. Hz. Eyüp bu ko -
nu da Ku ran'da ör nek gös te ri len, Al lah'a tes li mi yet li tav rıy la övü len
bir el çi dir. Hz. Eyüb'ün şey tan ta ra fın dan ken di si ne do kun du ru lan sı -
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kın tı kar şı sın da gös ter di ği gü zel ah lak, sa bır ve te vek kül tüm mü min -
le re ör nek ol muş tur: Ko nuy la il gi li ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Eyüp de; ha ni o Rab bi ne çağ rı da bu lun muş tu: "Şüp he -
siz bu dert (ve has ta lık) be ni sa rı ver di. Sen mer ha met -
li le rin en mer ha met li ola nı sın." (En bi ya Su re si, 83)

Bu çağ rı nın ar dın dan Al lah onun du ası na ica bet et miş ve onu bu
sı kın tı dan kur tar mış tır. Hz. Eyüp ise sab ret me nin ve yal nız ca Al lah'a
yö ne lip dön me nin bü yük ec ri ni al mış tır.

O, di ril tir ve öl dü rür. Ve O'na dön dü rü le cek si niz.
Ey in san lar, Rab bi niz den si ze bir öğüt, si ne ler de ola na
bir şi fa ve mü'min ler için bir hi da yet ve rah met gel di.

De ki: "Al lah'ın bol ih sa nıy la (faz lıy la) ve rah me tiy le, yal -
nız bun lar la se vin sin ler. Bu, on la rın top la yıp yığ mak ta

ol duk la rın dan ha yır lı dır." (Yu nus Su re si, 56-58)

Rab bin bal arı 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 luluk için ger çek ten

bun da bir ayet var dır. (Nahl Suresi, 68-69)



ŞE Fİ
Şe fa at çi

Yok sa Al lah'tan baş ka şe fa at edi ci ler mi edin di ler? De ki: "Ya on -
lar, hiç bir şe ye ma lik de ğil ler se ve akıl da er di re mi yor lar sa?" De
ki: "Şe fa atin tü mü Al lah'ın dır. Gök le rin ve ye rin mül kü
O'nun dur. Son ra O'na dön dü rü le cek si niz." (Zü mer Su re si, 43-
44)

Al lah'a şirk ko şa rak iman eden ler O'nun hu zu ru na ge ti ril dik le rin -
de mut la ka bir şe fa at çi nin ar ka sı na sı ğı na cak la rı nı ve o şe fa at çi nin
ken di le ri ne yar dım cı ola ca ğı nı zan ne der ler. İnanç la rı na gö re bu şe fa -
at çi ki mi za man on la rın gü nah la rı nı yük le ne cek, ki mi za man da on la -
rı sa vu na rak te mi ze çı ka ra cak tır. Bu yüz den dün ya ha ya tın da sü rek li
bu söz de şe fa at çi yi ra zı et me ye ça lı şır lar, da ima onu zik re der ler. Hal -
bu ki bu as la ger çek leş me ye cek olan bir zan dır. Al lah bir çok aye tin -
de din gü nün de -Al lah'ın di le me si dı şın da- kim se nin kim se ye şe fa at te
bu lu na ma ya ca ğı nı bil dir miş tir. Bu ayet ler den bi ri şöy le dir:

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
(Kur'an'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... (Enam Su re si, 70)

O gün kim se kim se ile dost de ğil dir, kim se de bir baş ka sı nın gü -
na hı nı yük le ne mez. Al lah an cak Ken di si'n den hoş nut olu na cak ki şi nin
şe fa at ede bi le ce ği ni söy ler. Bu ki şi de el bet te yal nız ca doğ ru yu söy -
le ye cek tir. İn kar eden ler için o gün ne bir yar dım cı ne de bir şe fa at -
çi var dır. Hiç kim se kim se adı na bir  şey öde ye mez. O gün hiç bir des -
tek, hiç bir alış  ve riş ve hiç bir şe fa at yok tur. Hiç bir in sa nın Al lah'tan
baş ka ve li si ve şe fa at çi si de yok tur...
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Al lah; gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da olan la rı al tı gün de
ya rat tı, son ra ar şa is ti va et ti. Si zin O'nun dı şın da bir
yar dım cı nız ve şe fa at çi niz yok tur. Yi ne de öğüt alıp-dü -
şün me ye cek mi si niz? (Sec de Su re si, 4)

O gün, ken di sin den sap ma im ka nı ola ma yan ça ğı rı cı ya
uya cak lar. Rah man (olan Al lah)a kar şı ses ler kı sıl mış tır;

ar tık bir hı rıl tı dan baş ka bir şey işi te mez sin.

O gün, Rah man (olan Al lah)'ın ken di si ne izin ver di ği ve
sö zün den hoş nut ol du ğu kim se den baş ka sı nın şe fa ati bir

ya rar sağ la maz.

O, ön le rin de ki ni de, ar ka la rın da ki ni de bi lir. On lar ise,
bil gi ba kı mın dan O'nu kav ra yıp ku şa ta maz lar.

(Ar tık bü tün) Yüz ler, di ri, ka im ola nın önün de eğik dur -
muş tur ve zu lüm yük le nen ise yok olup git miş tir.

Kim de bir mü'min ola rak, sa lih olan amel ler de bulunur -
sa, ar tık o, ne zulüm den kork sun, ne hak kının ek sik

tutul masın dan. (Ta-ha Suresi, 108-112)

O'nun Ka tın da izin ver di ği nin dı şın da (hiç kim se nin) şe -
fa ati ya rar sağ la maz. En so nun da kalp le rin den kor ku gi -
de ri lin ce (bir bir le ri ne:) "Rab bi niz ne bu yur du?" der ler,

"Hak ola nı" der ler. O, çok yü cedir, çok büyük tür.
(Sebe Suresi, 23)



ŞA RİH
Açan

Al lah, ki min göğ sü nü İs lam'a aç mış sa, ar tık o, Rab bin den
bir nur üze ri ne dir, (öy le) de ğil mi? Fa kat Al lah'ın zik rin den (ya -
na) kalp le ri ka tı laş mış olan la rın vay ha li ne. İş te on lar, apa çık bir
sa pık lık için de dir ler. (Zü mer Su re si, 22)

Al lah'ın ve ahi re tin var lı ğı apa çık tır. An cak bu na rağ men in san la -
rın ço ğu iman et mez ler. Ger çek bir ima nın kal be yer leş me si ise, an -
cak yu ka rı da ki ayet te bil di ril di ği gi bi Al lah'ın ki şi nin 'göğ sü nü İs lam'a
aç ma sı' ile müm kün dür. Bu yüz den iman, Al lah'ın bir in sa na ver di ği
en bü yük ni met tir. Al lah'ın sa mi mi kul la rı üze rin de ki faz lı ve rah me ti
ol ma sa hiç bi ri nin kur tu luş bul ma sı müm kün ol maz dı. Al lah in san la rı
ya ra tır ken on la ra kö tü lü ğe yön len di ren nef si ver miş fa kat bu nun ya -
nın da nef se de 'fü cu ru nu (sı nır ta nı maz gü nah ve kö tü lü ğü) ve on dan
sa kın ma yı il ham' ede rek sa mi mi kul la rı nın doğ ru yo la ula şa bil me le ri -
ni sağ la mış tır.

Ki şi nin vic da nı va sı ta sıy la ula şa bil di ği bu doğ ru yol el bet te sa mi mi
ima na sa hip in san la ra ve ri len bir ni met tir. Al lah baş ka aye tler de bu
ni me ti  şöy le ha ber ver mek te dir:

... An cak Al lah si ze ima nı sev dir di, onu kalp le ri niz de
süs le yip-çe ki ci kıl dı ve si ze in ka rı, fıs kı ve is ya nı çir kin
gös ter di. İş te on lar, doğ ru yo lu bul muş (ir şad) olan lar -
dır. Al lah'tan bir fazl (bir ih san ve lü tuf) ve bir ni met
ola rak... (Hu cu rat Su re si, 7-8)

Tüm de lil le re rağ men na sıl ya ra tıl dı ğı nı unu ta rak in ka ra sa pan la -
rın ise du ru mu el bet te fark lı dır. Al lah'ın, vic da nı nı kul lan ma yan, nef -
si ne uyan bu kim se ler için Ku ran'da ver di ği hü küm şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on -
lar için far k et mez; inan maz lar. Al lah, 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
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per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su -
re si, 6-7)
Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın bir ilim
üze re ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le -
di ği ve gö zü üs tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün
mü? Ar tık Al lah'tan son ra ona kim hi da yet ve re cek tir?
Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor mu su nuz? (Ca si ye
Su re si, 23)

Biz, se nin göğ sü nü ya rıp-ge niş let me dik mi?

Ve yü kü nü in di rip-at ma dık mı?

Ki o, se nin be li ni bük müş tü;

Se nin zik ri ni (şa nı nı) yü celt me dik mi?

De mek ki, ger çek ten zor luk la be ra ber ko lay lık var dır.

Ger çek ten güç lük le be ra ber ko lay lık var dır.

Şu hal de boş kal dı ğın za man, dur mak sı zın (dua ve iba -
det le) yo rul ma ya-de vam et.

Ve yal nız ca Rab bine rağ bet et. (İn şirah Suresi, 1-8)

Al lah, ki mi hi da ye te er dir mek is ter se, onun göğ sü nü 
İs lam'a açar; ki mi sap tır mak is ter se, onun göğ sü nü,

san ki gö ğe yük se li yor muş gi bi dar ve sı kın tı lı kı lar. Al lah,
iman et me yen le rin üs tü ne iş te böy le pis lik çöker tir.

(En’am Suresi, 125)



ŞE HİD
Şa hit olan, her za man ve her yer de 

ha zır ve na zır olan

De ki: "Be nim le ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter; kuş ku suz
O, kul la rın dan ger çe ğiy le ha ber dar dır, gö ren dir." (İs ra Su re si,
96)

Al lah eze li ve ebe di dir. Mut lak olan tek var lık tır. Za ma na ve me -
ka na ba ğım lı de ğil dir. Bu ne den le geç miş ve ge le cek kav ram la rı Al lah
Ka tın da bir dir. Al lah geç miş te olan bü tün olay la rı da ge le cek te ola -
cak olan la rı da bi lir. Ka ina tın ilk ya ra tıl dı ğı an dan iti ba ren, yok ola ca ğı
kı ya met gü nü ne ka dar ki son ana ka dar her şe ye şa hit olan dır. 

Ya şa nan her ola yı, ya pı lan her ko nuş ma yı bi lir. Al lah Ka tın da giz li
olan hiç bir şey yok tur. O'nun için gün dü zün ay dın lı ğı da ge ce nin ka -
ran lı ğı da bir dir. Al lah 'ge ce nin ör tü sü' al tın da giz le nen le rin, bi ra ra ya
ge le rek fı sıl da şan la rın bü tün ko nuş ma la rı na da şa hit tir. Ca hil olan in -
san ge ce ka ran lı ğı nın gü nah la rı nı giz le ye ce ği ne, hiç kim se ta ra fın dan
gö rül me ye ce ği ne ve bi lin me ye ce ği ne ina nır. Oy sa Al lah in sa na her
an, her yer de şa hit tir. Tek ba şı nay ken de mil yar lar ca in sa nın ara sın -
day ken de in sa nın du ru mu Al lah Ka tın da ay nı dır. Ku ran'da bu du rum
şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Al lah'ın gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü ger çek ten
bil mek te ol du ğu nu gör mü yor mu sun? (Ken di ara la rın -
da giz li top lan tı lar dü zen le yip) Fı sıl daş mak ta olan üç ki -
şi den dör dün cü le ri mut la ka O'dur; be şin al tın cı sı da
mut la ka O'dur. Bun dan az ve ya çok ol sun, her ne re de
ol sa lar mut la ka O, ken di le riy le be ra ber dir. Son ra yap -
tık la rı nı kı ya met gü nü ken di le ri ne ha ber ve re cek tir.
Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (Mü ca de le Su re si, 7)

Al lah tüm in san la rın her an, her sa ni ye kalp le rin de ki ni ye te, akıl -
la rın dan ge çen her dü şün ce ye şa hit olan dır. Dün ya da in san la rın ya -
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şa dık la rı her ola ya şa hit olan Al lah he sap gü nün de on la ra yap mak ta
ol duk la rı nın tam kar şı lı ğı nı, ek sik siz ce ve re cek tir. Al lah'ın ken di si ni
gör me ye ce ği ni, ko nuş ma la rı nı duy ma ya ca ğı nı zan ne den ler ve giz li gü -
nah la rı nın kar şı la rı na hiç bir za man çık ma ya ca ğı nı dü şü nen ler, kı ya -
met gü nün de ne ka dar ya nıl dık la rı nı an la ya cak lar dır. Zi ra Al lah bir in -
sa nın doğ du ğu an dan son ne fe si ni ver di ği ölüm anı na ka dar ya şa dı ğı
her ola ya tüm ay rın tı la rı ile şa hit ol muş tur. "Al lah, hep si ni di ril te -
ce ği gün, on la ra ne ler yap tık la rı nı ha ber ve re cek tir. Al lah,
on la rı (yap tık la rıy la bir bir) say mış tır; on lar ise onu unut -
muş lar dır. Al lah, her şe ye şa hid olan dır" (Mü ca de le Su re si, 6)
aye tiy le bil dir di ği gi bi de, in sa nın iş le di ği her şey ahi ret te tam kar şı lı -
ğı nı gö re cek tir. Ayet ler de şöy le buy ru lur:

Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın -
da Ku ran'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di -
ği niz her han gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı nız da,
Biz si zin üze ri niz de şa hid ler dur muş ol ma ya lım. Yer de
ve gök te zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta
(sak lı) kal maz. Bu nun da ha kü çü ğü de, da ha bü yü ğü de
yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt lı) ol ma sın. (Yu nus
Su re si, 61)
Fa kat Al lah, sa na in dir di ğiy le şa hid lik eder ki, O, bu nu
Ken di il miy le in dir miş tir. Me lek ler de şa hit tir ler. Şa hid
ola rak Al lah ye ter. (Ni sa Su re si, 166)
On la ra va adet ti ği miz (aza bın) bir kıs mı nı sa na gös te ri -
riz ve ya se nin ha ya tı na son ve ri riz (de gör men ahi re te
ka lır.) On la rın dö nüş le ri Bi ze dir, son ra Al lah iş le dik le ri -
ne şa hid dir. (Yu nus Su re si, 46)
Biz ayet le ri mi zi hem afak ta, hem ken di ne fis le rin de on -
la ra gös te re ce ğiz; öy le ki, şüp he siz onun hak ol du ğu
ken di le ri ne açık ça bel li ol sun. Her şe yin üze rin de Rab bi -
nin şa hid ol ma sı yet mez mi? (Fus si let Su re si, 53)



ŞE KÜR
Ken di rı za sı için ya pı lan iyi iş le re da ha 

gü ze liy le kar şı lık ve ren

Eğer Al lah'a gü zel bir borç ve re cek olur sa nız, onu si zin için kat
kat ar tı rır ve si zi ba ğış lar. Al lah Şe kûr'dur (şük rü ka bul
edip çok ih san eden), Ha lim'dir (ce za yı ver mek te ace le et me -
yen dir). (Te ga bün Su re si, 17)

Kuş ku suz Al lah yer yü zün de in san la ra sa yı sız ni met ver miş ve
bun la rın kar şı lı ğın da da yal nız ca şük re di ci bir kul ol ma la rı nı em ret -
miş tir. Al lah İb ra him Su re si'nin 7. aye tin de şük rün öne mi ne şöy le
dik kat çek mek te dir: "Rab bi niz şöy le bu yur muş tu: "An dol sun,
eğer şük re der se niz ger çek ten si ze art ı rı rım ve an dol sun,
eğer nan kör lük eder se niz, şüp he siz, Be nim aza bım pek şid -
det li dir."

El bet te Al lah'tan ge len tüm ni met le re kar şı lık ola rak şük ret mek -
ten ka çı nan bir in sa nın kar şı lı ğı ahi ret te ek sik siz ola rak ve ri le cek tir.
Bu, Al lah'ın son suz ada le ti nin bir te cel li si dir. An cak Al lah kul la rı na
kar şı çok şef kat li ve mer ha met li dir. Bir baş ka aye tin de şöy le hük met -
miş tir:

Ger çek şu ki, Al lah zer re ağır lı ğı ka dar hak sız lık yap -
maz. (Bu ağır lık ta) Bir iyi lik olur sa, onu kat kat kı lar ve
Ken di ya nın dan pek bü yük bir ecir ve rir. (Ni sa Su re si,
40)

Yu ka rı da ki ayet te de gö rül dü ğü gi bi Al lah nan kör lük ede ni azap -
la ce za lan dı ra cak an cak iyi lik te bu lu nan la rın ec ri ni de kat kat ar tı ra -
cak tır. Kim Al lah için bir ha yır iş ler se he sap gü nün de da ha gü ze liy le
kar şı lı ğı nı ala cak tır. Kim Al lah için bir se vap ta bu lu nur sa he sap gü -
nün de da ha iyi siy le kar şı la şa cak tır. 

İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na
böy le müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın -
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lık ta sev gi dı şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum.
"Kim bir iyi lik ka za nır sa, Biz on da ki iyi li ği ar tı rı rız. Ger -
çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, şük re de ne kar şı lı ğı nı ve -
ren dir. (Şu ra Su re si, 23)
Çün kü (Al lah,) ecir le ri ni nok san sız ola rak öder ve Ken -
di faz lın dan on la ra art ı rır. Şüp he siz O, ba ğış la yan dır,
şük rü ka bul eden dir. (Fa tır Su re si, 30)
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." (Fa tır Su re si, 34)

De ki: "Şüp he siz be nim Rab bim rız kı di le di ği ne ge niş le -
tir-ya yar ve kı sar da. An cak in san la rın ço ğu bil mi yor lar."

Bi zim Ka tı mız da si zi (bi ze) yak laş tı ra cak olan ne mal la -
rı nız, ne de ev lat la rı nız dır; an cak iman edip sa lih amel -

ler de bu lu nan lar baş ka. İş te on lar; on lar için yap tık la rı na
kar şı lık ol mak üze re kat kat mü ka fa at var dır ve on lar

yük sek köşk lerin de güven için dedir ler.
(Sebe Suresi, 36-37)

Al lah'a gü zel bir borç ve re cek olan kim dir? Ar tık Al lah,
bu nu onun için kat kat art tı rır. Onun için ‘ke rim (üs tün

ve onur lu) bir ecir var dır.

O gün, mü'min er kek ler ile mü'min ka dın la rı, nur la rı ön -
le rin de ve sağ la rın da ko şar ken gö rür sün. "Bu gün si zin

müj de niz, için de ebe di ka lı cı lar (ol du ğu nuz), al tın dan ır -
mak lar akan cen net ler dir." İş te 'bü yük kur tuluş ve mut -

luluk' budur. (Hadid Suresi, 11-12)



TEV VAB
Tev be le ri ka bul edip gü nah la rı ba ğış la yan

An cak tev be eden ler, (ken di le ri ni ve baş ka la rı nı) dü zel ten ler ve
(in di ri le ni) açık la yan lar(a ge lin ce); ar tık on la rın tev be le ri ni ka bul
ede rim. Ben, tev be le ri ka bul ede nim, esir ge ye nim. (Ba ka ra
Su re si, 160)

Al lah'ın ayet le rin de de bil dir di ği gi bi in san 'ca hil ve nan kör' ola rak
ya ra tıl mış tır. Her an ha ta yap ma ya, gü nah iş le me ye, za afa düş me ye
açık bir nef se sa hip tir. Ay rı ca ken di si ni sü rek li ola rak Al lah'a is ya na
sü rük le me ye, ves ve se ver me ye ça lı şan şey tan gi bi bir de düş ma nı
var dır. An cak in sa na sa yı lan bu olum suz luk lar se be biy le dü şe bi le ce ği
ha ta la rı te la fi et mek için bir yol gös te ril miş tir: Tev be et mek...

Yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi in san her an ha ta ya dü şe bi lir, gü nah
iş le ye bi lir ve ya bir ves ve se ye ka pı la bi lir. An cak ne ka dar bü yük bir
ha ta ya par sa yap sın ken di si için bir dö nüş yo lu var dır. Al lah sa mi mi
ola rak tev be eden kul la rı nın tev be le ri ni ka bul eder ve on la rı ba ğış lar.
Bu yüz den bir in san geç mi şin de ne ka dar ga fil olur sa ol sun, umut suz -
lu ğa ka pıl ma sı doğ ru ol maz. Al lah Ku ran'da şöy le ha ber ve rir:

(Ben den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de ol mak
üze re öl çü yü ta şı ran kul la rım. Al lah'ın rah me tin den
umut kes me yin. Şüp he siz Al lah, bü tün gü nah la rı ba ğış -
lar. Çün kü O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Zü mer Su -
re si, 53)

An cak tüm bun la rın ya nın da unu tul ma ma sı ge re ken çok önem li
bir ger çek var dır: 

Al lah'ın (ka bu lü nü) üze ri ne al dı ğı tev be, an cak ce ha let
ne de niy le kö tü lük ya pan la rın, son ra he men ce cik tev be
eden le rin(ki dir). İş te Al lah, böy le le ri nin tev be le ri ni ka -
bul eder. Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan -
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dır. Tev be; ne, kö tü lük le ri ya pıp-edip de on lar dan bi ri -
ne ölüm ça tın ca: "Ben şim di ger çek ten tev be et tim" di -
yen ler, ne de ka fir ola rak ölen ler için de ğil. Böy le le ri
için acı bir azap ha zır la mı şız dır. (Ni sa Su re si, 17-18)

Yu ka rı da ki ayet ler de de bil di ril di ği gi bi Al lah, an cak sa mi mi kul la -
rı nın tev be le ri ni ka bul eder. Çün kü tev be ger çek bir piş man lık ve bir
da ha tek rar et me me ka ra rı ile bir an lam ka za nır. Ak si tak dir de tüm
ya şa mı nı Al lah'ın emir le ri ne is yan edip, şey ta nın yo lu na uya rak ge çir -
miş bi ri nin ölüm le kar şı laş tı ğı an da ger çe ği far k et ti ğin den do la yı tav -
rı nı de ğiş tir me si nin an la mı ol ma ya cak tır. Ni te kim bu ko nu da Ku -
ran'da Fi ra vun'un sa mi mi yet siz tev be sin den şöy le bah se dil miş tir:

Biz, İs ra ilo ğul la rı' nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as -
ker le ri az gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar
onu bo ğa cak dü ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la -
rı'nın Ken di si' ne inan dı ğı (ilah tan) baş ka ilah ol ma dı ğı -
na inan dım ve ben de Müs lü man lar da nım" de di. Şim di,
öy le mi? Oy sa sen ön ce le ri is yan et miş tin ve boz gun cu -
luk çı ka ran lar dan dın. (Yu nus Su re si, 90-91)
(Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le
ki, bü tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü on la ra dar gel miş -
ti, ne fis le ri de ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti ve
O'nun dı şın da (yi ne) Al lah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol ma -
dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra tev be et sin ler di ye on la rın
tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Al lah, (yal nız ca) O, tev -
be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (Tev be Su re si, 118)
Eğer Al lah'ın si zin üze ri niz de faz lı ve rah me ti ol ma say -
dı ve Al lah ger çek ten tev be le ri ka bul eden hü küm ve
hik met sa hi bi ol ma say dı (ne ya par dı nız)? (Nur Su re si,
10)



VA HİD
Tek olan, Za tın da, sı fat la rın da, iş le rin de, 

isim le rin de, hü küm le rin de, as la or ta ğı ve ya 
ben ze ri, den gi bu lun ma yan

Si zin ila hı nız tek bir ilah tır; O'ndan baş ka ilah yok tur;
O, Rah man'dır, Ra him'dir (ba ğış la yan ve esir ge yen dir). (Ba ka ra
Su re si, 163)

Al lah'ın bü yük lü ğü nü kav ra ya ma yan in san lar yüz yıl lar dır Al lah'a
denk güç ler bul ma ya ça lış mış lar ve bu nun so nu cun da göz le rin de yü -
celt tik le ri şey le re tap mış lar dır. Ki mi si çok par lak ve güç lü gör dü ğü
için Gü ne ş'i da ha üs tün tut muş ve ona tap mış, ki mi si de yıl dız la rın
önün de eğil miş tir. Hat ta ba zı la rı tüm aciz lik le ri ne rağ men, ken di le ri -
nin de güç sa hi bi ol duk la rı nı söy le me ce sa re ti ni gös ter miş ler dir. Ku -
ran'da Hz. İb ra him'le Al lah'ın gü cü ve bir li ği ko nu sun da tar tı şan ki şi
bu ko nu ya ve ri le bi le cek en vu ru cu ör nek tir. Hz. İb ra him ise Al lah'a
kim se nin or tak ola ma ya ca ğı nı şöy le bir ör nek le is pat et miş tir:

Al lah, ken di si ne mülk ver di, di ye Rab bi ko nu sun da İb ra -
him'le tar tış ma ya gi re ni gör me din mi? Ha ni İb ra him:
"Be nim Rab bim di ril tir ve öl dü rür" de miş ti; o da: "Ben
de öl dü rür ve di ril ti rim" de miş ti. (O za man) İb ra him:
"Şüp he yok, Al lah Gü ne ş'i do ğu dan ge ti rir, (ha di) sen
de onu ba tı dan ge tir" de yin ce, o in kar cı böy le ce afal la -
yıp kal mış tı. Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er dir -
mez. (Ba ka ra Su re si, 258)

Al lah'tan baş ka ilah lar edin mek, yal nız ca geç miş te ya şa yan in san -
la ra mah sus bir akıl sız lık de ğil dir. Gü nü müz de de pek çok in san
Al lah'a or tak ko şa rak, O'nun eşi nin ve ben ze ri nin ola ma ya ca ğı nı in -
kar eder. Bu kim se ler bel ki gö rü nür de Gü neş, yıl dız lar vs. gi bi bi rer
put edin me miş ler dir; ama on lar da ken di le ri gi bi aciz olan di ğer in -
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san la ra ve ya de ğer ver dik le ri me ta la ra (zen gin lik, gü zel lik, güç vs.) ta -
par lar. Ör ne ğin, tüm ya şam la rı nı zen gin lik, mal-mülk edin mek uğ ru -
na har car ve bu ara da Al lah'ın ken di le rin den ra zı olup ol ma dı ğı nı hiç
dü şün mez ler. Al lah'ı in san lar la, di ğer var lık lar la ve ya me ta lar la eş tu -
tar lar ki bu da apa çık bir şirk tir. 

Al lah ya ra tan dır. Kim se Gü ne ş'i ba tı dan ge ti re mez, kim se uzay da
ola ğa nüs tü bir hız la ge niş le yen ka ina tı dur du ra maz, kim se gö ğü ve
ye ri tu ta maz ve kim se yok tan bir in san ya ra ta maz. Bun la rı an cak ka -
inat ta tek olan ve eşi ol ma yan Al lah ya pa r. Ya ra tan' la ya ra tı lan ise as -
la eşit de ğil dir. Ku ran'da şirk ko şu lan la rın aciz li ğin den şöy le bah se di -
lir:

Ey in san lar, (si ze) bir ör nek ve ril di; şim di onu din le yin.
Si zin, Al lah'ın dı şın da tap mak ta ol duk la rı nız -hep si bu -
nun için bi ra ra ya gel se ler da hi- ger çek ten bir si nek bi le
ya ra ta maz lar. Eğer si nek on lar dan bir şey ka pa cak ol sa,
bu nu da on dan ge ri ala maz lar. İs te yen de güç süz, is te -
nen de. (Hac Su re si, 73)
... Yok sa Al lah'a, O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak lar
bul du lar da, bu ya rat ma, ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben -
zeş ti? De ki: "Al lah, her şe yin Ya ra tı cı sı 'dır ve O, tek tir,
kah re di ci olan dır.” (Rad Su re si,16)
... Mer yem oğ lu Me sih İsa, an cak Al lah'ın el çi si ve ke li -
me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni) Mer yem'e yö nelt miş tir
ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve el çi si ne ina nı -
nız;  "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin için ha -
yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol -
mak tan Yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa
O'nun dur. Ve kil ola rak Al lah ye ter. (Ni sa Su re si, 171)



VA RİS
Ser vet le rin ge çi ci sa hip le ri el le ri boş ola rak 

yok lu ğa dön dük ten son ra var lı ğı de vam eden,
ser vet le rin ha ki ki sa hi bi

Biz, ya şa ma bi çim le riy le 're fah için de şı ma rıp az mış' ni ce şeh ri yı -
kı ma uğ rat tık. İş te mes ken le ri; çok az (bir za man) dı şın da (on -
lar da) ken di le rin den son ra otu ru la bil miş de ğil dir. (On la ra) Va -
ris olan lar Bi ziz. (Ka sas Su re si, 58)

İn san lar dün ya da ki ya şam la rı bo yun ca sü rek li ola rak bir şey ler ka -
zan ma ya, zen gin lik le ri ni, mal la rı nı, mülk le ri ni art ır ma ya ça lı şır lar.
Hat ta ki mi in san da bu, öy le si ne bü yük bir hırs tır ki, ha ya tı bo yun ca
baş ka hiç bir amaç edin me den, var lı ğı nın ger çek ne de ni ni hiç dü şün -
me den sa bah ak şam da ha faz la sı nı el de et mek uğ ru na ça lı şıp di di nir.
An cak bu in san la rın gö z ar dı et tik le ri bir ger çek var dır:

De ki: "Dav ra nış (amel ler) ba kı mın dan en çok hüs ra na
uğ ra ya cak olan la rı si ze ha ber ve re yim mi? On la rın,
dün ya ha ya tın da ki bü tün ça ba la rı bo şa git miş ken, ken -
di le ri ni ger çek te gü zel iş yap mak ta sa nı yor lar. (Kehf
Su re si, 103-104)

Evet, bu in san lar ha yat la rı bo yun ca ken di le ri ne edin dik le ri boş bir
amaç uğ ru na ça ba har ca yıp du rur lar. Fa kat bir gün, bel ki de hiç bek -
le me dik le ri bir an da ölüm me lek le ri ge lir ve Al lah'ın em riy le on la rın
ca nla rı nı alır. Her ke sin im ren di ği bü yük bir ser ve te sa hip olan bu in -
san lar yal nız ca bir be ze sa rı la rak top ra ğın bir kaç met re al tı na gö mü -
lür ler ve ahi re te gi der ken ha yat la rı bo yun ca ka zan dık la rı hiç bir şe yi
yan la rın da gö tü re mez ler. Top ra ğın içi ne çıp lak be den le rin den baş ka
hiç bir şey kon maz. On lar is te me se ler de ev le ri, ara ba la rı, tüm mal la -
rı, top rak la rı ve ev lat la rı ge ri de ka lır. Ahi ret te yan la rın da bul duk la rı
ise yal nız ca tak va la rı ve Al lah'a olan ya kın lık la rı dır. 
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On la rın ar ka sın dan yer yü zü ne mi ras çı olan ise yal nız ca Al lah ve
O'nun zen gin kıl dı ğı sa mi mi kul la rı dır. Yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi
bir in san ne ka dar is ter se is te sin ma lı na, mül kü ne, dün ya da ki iti ba rı -
na, zen gin li ği ne son su za ka dar sa hip ola maz. Elin de ki her şey ona kı -
sa bir sü re kul lan ma sı için dün ya da ve ri len ni met ler dir. An cak bu ni -
met le ri ve ren Al lah di le di ği za man ki şi nin ca nı nı alır ve ma lı nı dün ya -
da, be de ni ni de top rak ta bı ra ka rak Al lah'ın hu zu ru na çı ka rı lır...  

Şüp he siz Biz, ger çek ten Biz ya şa tır ve öl dü rü rüz ve va -
ris olan lar Bi ziz. (Hicr Su re si, 23)
Ze ke ri ya da; ha ni Rab bi ne çağ rı da bu lun muş tu: "Rab -
bim, be ni yal nız ba şı ma bı rak ma, Sen mi ras çı la rın en
ha yır lı sı sın." (En bi ya Su re si, 89)

Bi ze ge le cek le ri gün, ne ler işi te cek ler, ne ler gö re cek ler.
Ama bu gün o za lim ler apa çık bir sa pık lık için de dir ler.

İş(in) hük me bağ la nıp bi te ce ği, has ret gü nü ne kar şı on -
la rı uyar; on lar bir gaf let için de dir ler ve on lar inan mı -

yor lar. El bet te, yer yü zün de ve onun üze rin de ki le re Biz
va ris ola ca ğız ve on lar Bize dön dürülecek ler.

(Mer yem Suresi, 38-40)

Biz, ya şa ma bi çim le riy le 're fah için de şı ma rıp az mış' ni -
ce şeh ri yı kı ma uğ rat tık. İş te mes ken le ri; çok az (bir za -
man) dı şın da (on lar da) ken di le rin den son ra otu ru la bil -

miş de ğil dir. (On la ra) Varis olan lar Biziz.
(Kasas Suresi, 58) 



VA Sİ
Ge niş olan

Ey iman eden ler, içi niz den kim di nin den ge ri dö ner (ir ti dat
eder)se, Al lah (ye ri ne) Ken di si' nin on la rı sev di ği, on la rın da
Ken di si' ni sev di ği mü min le re kar şı al çak gö nül lü, ka fir le re kar şı
ise 'güç lü ve onur lu,' Al lah yo lun da cehd eden (ça ba har ca yan)
ve kı na yı cı nın kı na ma sın dan kork ma yan bir top lu luk ge ti rir. Bu,
Al lah'ın bir faz lı dır, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me tiy le)
ge niş olan dır, bi len dir. (Ma ide Su re si, 54)

Al lah'ın ge niş li ği tüm ev re ni ku şat mış tır. Yok luk tan var lı ğı ya ra tan
Al lah me ka na ba ğım lı de ğil dir, tüm me kan la rın üs tün de dir. Çün kü
me ka nı da ya ra tan Al lah'tır. Bir çok top lum da Al lah'ın gök ler de ol du -
ğu zan nı yay gın dır. Al lah'a dua et tik le rin de in san lar, yüz le ri ni gö ğe
çe vi re rek ba tıl bir tu tum içi ne gi rer ler. Ger çek te ise; "Do ğu da
Al lah'ın dır, ba tı da. Her ne re ye dö ner se niz Al lah'ın yü zü
(kıb le si) ora sı dır. Şüp he siz ki Al lah, ku şa tan dır, bi len dir."
(Ba ka ra Su re si, 115)

Oy sa Al lah, Ku ran'da 'gök le rin ve ye rin Rab bi' ol du ğu nu biz le re
bil di rir. Bü tün ge niş li ğe sa hip ola nın da Ken di si ol du ğu nu söy ler.
Al lah her ye re is ti va et miş tir. Al lah'ın mül kü ge niş tir. Ni met le ri tü -
ken mez, rah me ti nin sı nı rı yok tur, ba ğış la ma sı da çok ge niş olan dır.
Kul la rı nın tüm ih ti yaç la rı nı on lar hiç bir şey yap ma dan kar şı la yan
Al lah'ın rah me ti ve mer ha me ti son suz dur.

'Va si' sı fa tı özel lik le mü min ler üze rin de çok yo ğun ola rak te cel li
eder. Yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi Al lah'ın rah me ti ve mer ha me ti
son de re ce ge niş tir. İna nan kul la rı nı rah me tiy le sa rıp ku şat mış tır ve
dün ya da on la rı tüm düş man lar dan ko rur. Ör ne ğin in san lar dan ba zı -
la rı di ne za rar ve re bil mek kas tıy la mü min le re ge le cek ni met le ri en -
gel le me ye, on la ra zor luk çı kar ma ya ça lı şır lar. Ve ya mü na fık lar,
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"... Al lah'ın Re sû lü ya nın da bu lu nan la ra hiç bir in fak (har ca -
ma)da bu lun ma yın, so nun da da ğı lıp git sin ler..." (Mü na fi kun
Su re si, 7) di ye rek söz de ina nan la ra za rar ve re bi le cek le ri ni zan ne der -
ler. Oy sa ki mü na fık la rın göz ar dı et tik le ri bir ger çek var dır: Al lah, di -
le di ği ku lu nu ge niş rah met ha zi ne sin den zen gin kı lar. Çün kü gök le rin
ve ye rin ha zi ne le ri O'nun dur. Al lah'ın ge niş rah met sa hi bi ol du ğu bir
ayet te şöy le bil di ri lir:

"Ve si zin di ni ni ze uyan lar dan baş ka sı na ina nıp gü ven -
me yin." De ki: "Şüp he siz doğ ru yol Al lah'ın dos doğ ru
yo lu dur. Si ze ve ri le nin bir ben ze ri bi ri ne (İs lam pey -
gam be ri ne) ve ri li yor ya da Rab bi ni z'in Ka tın da on lar
(Müs lü man lar) si ze kar şı de lil ler ge ti ri yor lar, di ye mi
(bu te la şı nız?) De ki: "Şüp he siz 'lü tuf ve ih san (fazl)'
Al lah'ın elin de dir, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me ti)
ge niş olan dır, bi len dir." (Al-i İm ran Su re si, 73) 

Gök ler de ve yer de olan lar Al lah'ın dır; öy le ki, kö tü lük te
bu lu nan la rı, yap tık la rı do la yı sıy la ce za lan dı rır, gü zel

dav ra nış ta bu lu nan la rı da da ha gü ze liy le ödül len di rir.

Ki on lar, ufak te fek gü nah lar dı şın da, gü na hın bü yük
ola nın dan ve çir kin utan maz lık lar dan ka çı nır lar. Şüp he -
siz se nin Rab bin, mağ fi re ti ge niş olan dır. O, si zi da ha iyi
bi len dir; hem si zi top rak tan in şa et ti ği (ya rat tı ğı) ve siz
da ha an ne le ri ni zin kar nın da ce nin ha lin de bu lun du ğu -

nuz za man da. Öy ley se ken di ni zi te mi ze çı ka rıp-dur ma -
yın. O, sa kı na nı da ha iyi bi len dir. (Necm Suresi, 31-32)
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VE DU D
İ yi kul la rı nı se ven, on la rı rah met ve rı za sı na 

er di ren, ya hut se vil me ye ve dost lu ğu 
ka za nıl ma ya tek la yık ola n

O, çok ba ğış la yan dır, çok se ven dir. (Bü ruc Su re si, 14)

Al lah in san la rı Ken di si 'ne kul luk et me le ri için ya rat mış tır. Fa kat
bu na rağ men ki mi si Al lah'ı in kar eder, ki mi si de öle ne ka dar iç ten bir
sa mi mi yet le O'na sa dık ka lır. Al lah, Ken di si 'ne ve fa gös te ren kul la rı -
na çok ya kın dır, dua et tik le ri za man on la rı işi tir ve ica bet eder, bir
zor luk la kar şı laş tık la rın da da ima on la rın ya nın da dır. Al lah iman eden -
le ri ha yat la rı nın her dö ne min de yar dı mıy la des tek ler.

Bir in sa nın dün ya ha ya tın da ka za na bi le ce ği en bü yük ni met ler den
bi ri olan Al lah'ın dost lu ğu dur. Al lah'ın sev di ği kul la rı son de re ce şe -
ref li ve seç kin bir ya şan tı sür dü rür ler. Böy le in san lar her za man hay -
ran lık ve tak dir ka za na bi le cek üs tün bir ah la ka sa hip olur lar.

Al lah sev gi li kul la rı nı Ken di rah me ti içi ne so kar, on la rın cen ne te
gir me le ri ne izin ve rir. Pey gam ber ler ve sa lih mü min ler Al lah'ın sev -
gi si ni ka zan mış çok de ğer li in san lar dır. On lar da Al lah'ı çok se ver ler
ve yal nız ca O'nun hoş nut lu ğu nu ka zan mak için ya şam la rı nın sür dü -
rür ler. Şüp he siz Al lah'ın bir in sa nı sev me si ve onu dost edin me si in -
sa na ve ri le bi le cek en bü yük ni met ler den bi ri dir. 

Rab bi niz 'den ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be
edin. Ger çek ten be nim Rab bim, esir ge yen dir, se ven dir.
(Hud Su re si, 90) 
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VEH HAB 
Ba ğı şı çok olan, kar şı lık sız ar ma ğan eden

Yok sa, güç lü ve üs tün olan, kar şı lık sız ba ğış la yan Rab bi nin
ha zi ne le ri on la rın ya nın da mı dır? (Sad Su re si, 9)

Da ha ön ce de bah set ti ği miz gi bi Al lah mü min le re cen net te son -
suz bir mut lu luk va at et miş ve bu son suz mut lu lu ğu dün ya ha yat la rı
sı ra sın da da baş lat mış tır. Sa lih kul la rı nı dün ya da da gü zel bir ha yat la
ya şa ta ca ğı nı va at et miş tir. Bu yüz den sa mi mi mü min le rin Rab bi miz -
den is te ye cek le ri hiç bir şe yin sı nı rı yok tur. Mü min ler, ken di le ri ni
Al lah'a yak laş tı ra cak, O'nu an ma la rı nı, O'na şük ret me le ri ni sağ la ya -
cak her şe yi sı nır sız ola rak is te ye bi lir ler. El bet te Al lah bu is tek le re di -
le di ği şe kil de ica bet eder ve mü min ler için Rab bi mi z'in ica be ti her za -
man en ha yır lı şe kil de olur. Bu ko nu da Ku ran'da ve ri len bir ör nek
Hz. Sü ley man'ın du ası dır. Bir ayet te Hz. Sü ley man'ın 'ger çek ten
ben mal sev gi si ni Al lah'ı zik ret mek ten do la yı ter cih et tim'
(Sad Su re si, 32) de di ği ve da ha son ra baş ka bir ayet te şöy le dua et -
ti ği bil di ril miş tir:

Rab bim, be ni ba ğış la ve ben den son ra hiç kim se ye na -
sib ol ma yan bir mül kü ba na ar ma ğan et. Şüp he siz Sen,
kar şı lık sız ar ma ğan eden sin. (Sad Su re si, 35)

Yu ka rı da ki ayet te gö rül dü ğü gi bi Hz. Sü ley man Al lah'tan 'hiç
kim se ye na sip ol ma yan bir mülk' is te miş ve Rab bi mi z'i 'Veh hab' sı fa -
tı ile an mış tır. Çün kü bil mek te dir ki, Al lah sa mi mi kul la rı na dün ya da
ve ahi ret te kar şı lık sız ola rak ar ma ğan eden, iş le dik le ri sa lih amel le rin
kar şı lı ğı nı kat kat art ı ran dır. Bir ayet te şöy le buy ru lur:

Rab bi miz, bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra kalp le ri mi zi
kay dır ma ve Ka tın dan bi ze bir rah met ba ğış la. Şüp he -
siz, ba ğı şı en çok olan Sen sin Sen. (Al-i İm ran Su re si, 8)



VE Kİ L
İş le ri ni Ken di si 'ne bı ra kan la rın işi ni 

dü zel tip, on la rın ya pa bi le ce ğin den da ha 
iyi si ni te min eden

"Ta mam-ka bul" der ler. Ama ya nın dan çık tık la rı za man, on lar dan
bir grup, ka ran lık lar da se nin söy le di ği nin ter si ni ku rar lar. Al lah,
ka ran lık lar da kur duk la rı nı ya zı yor. Sen de on lar dan yüz çe vir ve
Al lah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Al lah ye ter. (Ni sa Su re si,
81)

Al lah iman sa hi bi olan, sa mi mi kul la rı na kar şı laş tık la rı her tür lü
du rum ve şart ta Ken di si 'ne gü ven me le ri ni söy ler. Ni te kim tüm pey -
gam ber ler Al lah'ın di ni ni an la tır ken, bir çok zor luk la kar şı laş mış, hi tap
et tik le ri top lu luk lar ço ğu za man on la ra düş man lık la kar şı çık mış lar -
dır. An cak el çi ler, Al lah'ın bir li ği ni, O'nun emir ve ya sak la rı nı an lat-
ma ko nu sun da her za man ce sur ve ka rar lı bir tu tum ser gi le miş ler dir.
Hep Al lah'ı ve kil edin miş ler, yal nız ca O'nun hoş nut lu ğu nu gö zet miş -
ler dir.

Al lah di ni ne yar dım eden le re yar dım ede ce ği ni Ku ran'da bi zle re
bil dir miş tir. El bet te  ki mü min le rin kar şı sın da on la ra kar şı mü ca de le
eden, şey ta nı iz le yen top lu luk lar da ima olur. Bu top lu luk lar mü min -
le ri en gel le mek için ge niş kap sam lı plan lar ku ra bi lir ler. İn ci ti ci söz ler
ve if ti ra lar la mü min le rin şevk le ri ni kır ma ya ça lı şır lar. Ama hiç bir za -
man is te dik le ri ol maz. On la rın gü ven di ği şey ler Al lah'ın gü cü ve son -
suz ak lı ya nın da ge çer siz dir. Al lah kur duk la rı her pla nı en in ce de ta -
yı na ka dar bi len ve gö ren dir. Al lah küf rün tu zak la rı nı bo zul muş ola -
rak ya ra tır. Al lah Ken di si 'ni dost edin miş, sa bır lı ve ka rar lı mü min le -
re  yar dım eder. Ola bi le cek en gü zel so nuç la mü min le ri ba şa rı ya ka -
vuş tu rur. Bu son de re ce me ta fi zik, as la in kar cı la rın an la ya ma ya cak la -
rı ve sa hip ola ma ya cak la rı bü yük bir güç tür. Mü te vek kil mü min ler bu
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sa ye de mad di ve ma ne vi yön den bü yük bir kuv vet ka zan mış olur lar.
Al lah Ku ran'da yal nız ca Ken di si 'ne yö ne len kul la rı nın ka zan dı ğı güç le
il gi li ayet ler de şöy le bu yur mak ta dır:

Kim ih san da bu lu nan (bi ri) ola rak yü zü nü (ken di ni)
Al lah'a tes lim eder se, ar tık ger çek ten o kop ma yan bir
kul pa ya pış mış tır. Bü tün iş le rin so nu Al lah'a va rır.
(Lok man Su re si, 22)
On lar, ken di le ri ne in san lar: "Si ze kar şı in san lar top -
la(n)dı lar, ar tık on lar dan kor kun" de dik le ri hal de iman -
la rı ar tan lar ve: "Al lah bi ze ye ter, O ne gü zel ve kil dir"
di yen ler dir. (Al-i İm ran Su re si, 173) 

Al lah'ı ve kil edin me le ri nin kar şı lı ğı nı ise her za man ki gi bi za fer ol -
muş tur. Ayet ler de şöy le buy ru lur: 

Bun dan do la yı, ken di le ri ne hiç bir kö tü lük do kun ma dan
bir bol luk (fazl) ve Al lah'tan bir ni met le ge ri dön dü ler.
On lar, Al lah'ın rı za sı na uy du lar. Al lah, bü yük fazl (ve ih -
san) sa hi bi dir. (Al-i İm ran Su re si, 174)
(Al lah,) Do ğu nun ve ba tı nın Rab bi dir. O'ndan baş ka
ilah yok tur. Şu hal de (yal nız ca) O'nu ve kil tut. (Müz -
zem mil Su re si, 9)
De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da, bi ze ke sin -
lik le hiç bir şey isa bet et mez. O, bi zim Mev la mız dır. Ve
mü min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler." (Tev -
be Su re si, 51) 
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VE Lİ 
İyi kul la rı na dos t olan

Al lah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi si)dir. On -
la rı ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır; in kar eden le rin ve li le ri ise ta -
ğut'tur. On la rı nur dan ka ran lık la ra çı ka rır lar. İş te on lar, ate şin
hal kı dır lar, on da sü re siz ka la cak lar dır. (Ba ka ra Su re si, 257)

İn sa nın hem dün ya da hem de ahi ret te tek bir ger çek dos tu var -
dır. Bu dost onu hiç bir za man bı ra kıp git mez, as la ter k et mez, her
zor luk ta ya nın da dır ve ona yar dım cı dır. Doğ du ğu gün den öl dü ğü gü -
ne ka dar da ima onun la bir lik te dir. Onu düş man la rı na kar şı ko rur.
Onun için her kes ten da ha gü ve ni lir dir, da ima kar şı lık sız ar ma ğan
eden dir. Kuş ku suz bu dost Rab bi miz olan Al lah'tır. Al lah mü min le rin
en çok gü ven di ği, en ya kın dos tu dur. Ken di si 'ne ina nan in san la rı her
tür lü ek sik lik ten ve ha ta dan arın dı rır, on la ra çok seç kin bir ya şam ve
ahi ret te de hiç tü ken me ye cek olan mül kü nü va at eder. 

İn san ha ya tı bo yun ca ger çek ten gü ve ne ce ği, her du rum da sı kın tı -
sı nı gi de re n, zen gin ve muk te dir bir in san ya da bir güç ara yı şı için -
de dir. Fa kat bu nu arar ken za ten ken di si ni ya rat mış, ya şa mı nı sür dür -
me si ni sağ la yan, bü yük kuv vet sa hi bi, her şe yi yap ma ya ka dir olan
Rab bi mi z'i unu tur. Ken di si ne kö tü lük ten baş ka hiç bir kat kı sı ol ma -
yan, ahi ret te de cen net te bir pay sa hi bi ol ma sı nı en gel le yen şey ta nı
dost edi nir. İş te bu, onun için ka ran lık bir dün ya nın baş lan gı cı dır. 

Al lah'a iman eden, ima nın da da sa mi mi olan in san lar ise ar tık için -
de hiç mağ lu bi ye ti ol ma yan şe ref li ve ha yır lı bir ha ya tın içi ne gi rer ler.
Çün kü Al lah ina nan la ra, di n ah la kı na uy duk la rı ve söz le ri ne sa dık ol -
duk la rı sü re ce za fer na sip ede cek tir. Asıl bü yük kar şı lı ğı ise ahi ret te
on la ra ve re cek tir. Al lah ina nan la rın dün ya da ve ahi ret te ki tek ger çek
dos tu dur. Al lah'ın ve li sı fa tı ayet ler de şöy le ha ber ve ri lir:

Al lah, si zin düş man la rı nı zı da ha iyi bi len dir; bir ve li (en
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gü ve ni lir bir dost) ola rak Al lah ye ter, bir yar dım cı ola -
rak da Al lah ye ter. (Ni sa Su re si, 45)
O za man siz den iki grup, ne re dey se 'çö zü lüp ge ri çe kil -
mek' is te miş ti. Oy sa Al lah on la rın (ve li si) yar dım cı sıy dı.
Ar tık mü'min ler, yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir.
(Al-i İm ran Su re si, 122)
O'dur ki, on lar umut la rı nı kes tik ten son ra yağ mu ru in -
di rir ve rah me ti ni se rip-ya yar. O, Ve li'dir, Ha mid'dir.
(Şu ra Su re si, 28)

Yoksa onlar: "Allah'a karşı yalan düzüp-uydurdu"mu
diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini

mühürler. Allah, batılı yok edip-ortadan kaldırır ve
kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçek-

leştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir.

Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve
işlediklerinizi bilen O'dur.

O, iman edip salih amellerde bulunanlara icabet eder
ve onlara Kendi fazlından artırır. Kafirlere gelince;

onlara şiddetli bir azap vardır.

Eğer Allah, kulları için rızkı (sınırsızca) geniş tutup-
yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak O,

dilediği miktar ile indirir. Çünkü O, kullarından haberi
olandır, görendir.

O'dur ki, onlar umutlarını kestikten sonra yağmuru
indirir ve rahmetini serip-yayar. O, Veli'dir, Hamid'dir.

(Şura Suresi, 24-28)
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ZÜL CE LAL-İ VE'L İK RAM 
Hem bü yük lük sa hi bi hem ke rem ve 

ik ram sa hi bi olan

Ce lal ve ik ram sa hi bi olan Rab bi nin adı ne Yü ce dir. (Rah -
man Su re si, 78)

Dün ya da in sa nın ho şu na gi de cek sa yı sız ni met var dır. Al lah kul la -
rı nın hoş nut ola ca ğı çe şit li de tay lar la dün ya yı süs le miş tir. An cak el -
bet te Al lah'ın son suz ke rem ve ih sa nı nı asıl ola rak gös te re ce ği yer
cen net tir. Ku ran'da tas vir edi len cen net, O'nun son suz ik ra mı nı göz -
ler önü ne ser mek te dir.

Cen ne tin Ku ran'da an la tı lan en be lir gin özel lik le rin den bi ri, 'ne -
fis le rin ar zu la dı ğı her şe yin' mü min le re ve ril miş ol ma sı dır. Cen ne tin
'al tın dan ır mak lar akar', 'ye miş le ri ve göl ge lik le ri sü rek li dir', 'ne sı cak-
ne so ğuk, tam ka ra rın da bir göl ge lik' var dır. Al lah Ken di si'n den bir
rah met ola rak sa lih kul la rı nı cen net bah çe le rin de ki 'göl ge lik ler de ve
pı nar baş la rın da' bu lun du ra cak tır. 'Çe şit çe şit in ce lik le re ve gü zel lik -
le re sa hip' olan cen net te mü min le re 'is tek du yup-ar zu la dık la rı mey -
ve ler den ve et ten bol bol' ve ri le cek tir. 

Mü min ler, 'için de he sap sız ola rak rı zık lan dı rıl mak üze re cen ne te
gi rer ler.' Ay rı ca cen net te ina nan lar için 'yük sek köşk ler bi na edil miş -
tir.' Bu köşk le rin alt la rın dan ır mak lar ak mak ta dır.  'Özen le iş len miş
mü cev her taht lar üze rin de' otu rur ve et raf la rı nı 'ba kıp sey re der ler.'
Bu ara da ya pı lan ik ram da son de re ce ih ti şam lı dır. 'Ken di le ri için hiz -
met eden ci van lar' 'çev re le rin de gü müş ten bil lur kap lar ve ku pa lar
do laş tı rır lar.' Bu hiz met ler es na sın da mü min le rin gi yim le ri de son de -
re ce göz alı cı dır; '... ora da al tın dan bi le zik ler le ve in ci ler le süs -
le nir ler, ora da ki el bi se le ri ipek(ten)dir.' (En bi ya Su re si, 23)

Kuş ku suz Ku ran'da ki cen net tas vi ri yu ka rı da an la ta bil di ği mi zin
çok üs tün de dir. Aşa ğı da ki ayet ler Al lah'ın cen net te ki son suz ke re mi -
ni ve ik ra mı nı açık ça bil dir mek te dir:
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... Ora da ne fis le rin ar zu et ti ği ve göz le rin lez zet (zevk)
al dı ğı her şey var. Ve siz ora da sü re siz ka la cak sı nız.
(Zuh ruf Su re si, 71)
Her ne re ye bak san, bir ni met ve bü yük bir mülk gö rür -
sün. (İn san Su re si, 20)

Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için
alçalttı-koydu. Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar
var. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler. Şu halde

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
(Rahman Suresi, 10-13)

O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. Şu
halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi

arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını
geçmezler. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan-

layabilirsiniz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. Şu
halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O'nundur.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlaya-
bilirsiniz? (Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur; Celal
ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kala-
caktır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlaya-

bilirsiniz?  Göklerde ve yerde olan ne varsa O'ndan
ister. O, her gün bir iştedir. Şu halde Rabbinizin hangi

nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
(Rahman Suresi, 10-30)



ZA HİR
Aşi kar olan

O, Ev vel dir, Ahir dir, Za hir dir, Ba tın dır. O, her şe yi bi len dir.
(Ha did, 3)

Al lah'ın var lı ğı nın de lil le ri, dü şü ne bi len her in sa nın ra hat lık la tes -
pit ede bi le ce ği ka dar aşi kar dır, tüm ev re ne ya yıl mış tır. Bir in sa nın
Al lah'ın var lı ğı nı kav ra ya bil me si için hiç bir araş tır ma yap ma dan, sa de -
ce için de bu lun du ğu or ta mı dik kat li bir göz le in ce le me si ye ter li dir.
Çün kü bü tün ka inat ya ra tı lış de lil le ri ni göz ler önü ne se ren de tay lar-
la do lu dur. En sa de sin den en kar ma şı ğı na ka dar var olan tüm sis tem -
ler, son de re ce komp leks, iç le ri ne gi ril dik çe da ha çok sır rı açı ğa çı -
ka ran ya ra tı lış mu ci ze le ri ile do lu dur. Al lah bu mu ci ze ler le il gi li Ku -
ran'da şöy le ör nek ler ver miş tir:

Üzer le rin de ki gö ğe bak mı yor lar mı? Biz, onu na sıl bi na
et tik ve onu na sıl süs le dik? Onun hiç bir çat la ğı yok.
Ye ri de (na sıl) dö şe yip-yay dık? On da sar sıl maz dağ lar
bı rak tık ve on da 'göz alı cı ve iç açı cı' her çift ten (ni ce
bit ki ler) bi tir dik. (Kaf Su re si, 6-7)
On lar, üst le rin de di zi di zi ka nat açıp ka pa ya rak uçan kuş -
la rı gör mü yor lar mı? On la rı Rah man (olan Al lah')tan
baş ka sı (boş luk ta) tut mu yor. Şüp he siz O, her şe yi hak -
kıy la gö ren dir. (Mülk Su re si, 19)
Ta ne yi ve çe kir de ği ya ran şüp he siz Al lah'tır. O, di ri yi
ölü den çı ka rır, ölü yü de di ri den çı ka rır. İş te Al lah bu -
dur. Öy ley se na sıl olu yor da çev ri li yor su nuz? O sa ba hı
ya rıp çı ka ran dır. Ge ce yi bir sü kun (din len me), Gü neş
ve Ay'ı bir he sap (ile) kıl dı. Bu, üs tün ve güç lü olan, bi -
len Al lah'ın tak di ri dir. O, ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la -
rın dan yo lu nu zu bul ma nız için si ze yıl dız la rı var eden -
dir. Bi le bi len bir top lu luk için Biz ayet le ri bi rer bi rer
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(bö lüm bö lüm) açık la dık. (Enam Su re si, 95-97)

Kuş ku suz yu ka rı da ki ayet ler de ve ri len ler yal nız ca sa yı lı bir kaç ko -
nu dur. Al lah Ku ran'da ver di ği da ha pek çok ör nek le kul la rı na Ken di
var lı ğı nı ha tır lat mak ta dır. Mü min le rin en önem li özel lik le rin den bi ri
de çev re le rin de gör dük le ri her şey üze rin de de rin de rin dü şün me le -
ri ve so nu cun da Al lah'ın var lı ğı nı ve bü yük lü ğü nü far k et me le ri dir.
Zi ra yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi için de ya şa dı ğı mız ev ren de ki her
de tay in sa na ken di si nin ya ra tıl mış ol du ğu nu his set tir mek te dir.

Tüm ka ina tın Ya ra tı cı sı olan Al lah'ın bü yük lü ğü nü, Yü ce li ği ni far k
e den akıl sa hi bi bir in sa n el bet te ki ahi ret te he sap ve re ce ği Al lah'a
kar şı iç li bir kor ku du yar ve tüm ya şa mı nı O'nu ra zı et me ye ça lı şa -
rak ge çi rir. Bir ayet te mü min ler le il gi li ola rak şöy le buy rul mak ta dır:

On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik -
re der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü -
nür ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya -
rat ma dın. Sen pek Yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan ko -
ru." (Al-i İm ran Suresi, 191)

Ey in san lar, (si ze) bir ör nek ve ril di; şim di onu din le yin.
Si zin, Al lah'ın dı şın da tap mak ta ol duk la rı nız -hep si bu -

nun için bir ara ya gel se ler da hi- ger çek ten bir si nek bi le
ya ra ta maz lar. Eğer si nek on lar dan bir şey ka pa cak ol sa,
bu nu da on dan ge ri ala maz lar. İs te yen de güç süz, is te -

nen de. On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di -
ler. Şüp hesiz Al lah, güç sahibidir, aziz dir.

(Hac Suresi, 73-74)
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Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek
amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsa-
tadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen
oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir
düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin
hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 450 milyonu aşkın fosilin
bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları
yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün
evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propa-
ganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlan-
masına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan
sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim
teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır
bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.
Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların
tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim
adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji,
biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim
adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini
Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok
çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam
ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da
özetlemekte yarar vardır.

Darwin'i Yıkan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti
olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi
bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles
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Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı.
Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı
ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanıl-
gılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman
içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;
kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta
Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde iti-
raf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından
aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyor-
du. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in
umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer
dayanaksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta ince-
lenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla
açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte
evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu
yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir
tablo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşılamayan İlk Basamak: Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl
önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı
hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup
da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten
bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıt-
larında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak
tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı
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üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çık-
mıştır?

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.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti.
Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir
yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan
"spontane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin
tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıy-
ordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de buğ-
daydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç
deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş
ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildiği-
ne bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üze-
rindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip
bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde ise, bak-
terilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünyasında
yaygın bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü
Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı
kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonu-
cunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti: 

Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak
tarihe gömülmüştür. (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) 
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Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun
süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin karmaşık yapı-
sını ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının
geçersizliği daha da açık hale geldi. 

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü
Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya
attığı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebile-
ceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuç-
lanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en
karanlık noktayı oluşturmaktadır. (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)

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu
çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en
ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında
düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği
gazları bir deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma enerji
ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül
(aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin
geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya
koşullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.
("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 süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı
atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.  (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)

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürü-
tülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego
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Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth
dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle
kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde
sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız:
Hayat yeryüzünde nasıl başladı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat 1998,
s. 40)

Hayatın Kompleks Yapısı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza
girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı
yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olma-
sıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünler-
den daha komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratu-
varlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre,
hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantı-
larla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıkla-
maya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden
çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan protein-
lerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali mate-
matiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka
proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu durum, bir proteinin tesa-
düfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek
başına bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok
etmek için yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak
olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzim-
ler de birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e yakın pro-
teinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla protein-
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lerin varlığı için proteinler gerekir. 
3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA

olmadan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin
oluşabilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm orga-
nellerin önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabil-
mesi için, eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organel-
leri 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 noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birta-
kım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir. Ama
bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda ger-
çekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebil-
mesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın
kendiliğinden oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego
California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific
American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf
eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik
asitlerin (RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal ola-
rak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi
olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan,
yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı
sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. (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 kendine
ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul
etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan
evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır.
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Evrimin Hayali Mekanizmaları
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte
hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır.
Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon"
mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının
isminden de açıkça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal
Seleksiyon Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam müca-
delesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı
düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edi-
len bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacak-
tır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama
elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka bir
canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez.

Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici
güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin
Kökeni adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal
seleksiyon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı. (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)

Lamarck'ın Etkisi

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi
döneminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak
cevaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyo-
log Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel
değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu
özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a
göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yapraklarını
yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 
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Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı
kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balina-
lara dönüştüğünü iddia etmişti. (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 Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle
kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere
aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon
"tek başına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kal-
mış oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların
sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-
Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanı-
na "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların gen-
lerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda
oluşan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağ-
men, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori,
yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak,
göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara",
yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu
iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek
vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için
canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-
tir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar
verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak mey-
dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyon-
ların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten
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yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek
rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saa-
tinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini geliştirmeye-
cektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etki-
siz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir. (B.
G. Ran ga nat han, Ori gins?, Pennsyl va nia: The Ban ner Of Truth Trust,
1988)

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren
mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu
görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak
gösterdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat
bırakan genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen
etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim meka-
nizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi,
"tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir
"evrim mekanizması" olmadığını göstermektedir. Evrim mekanizması
olmadığına göre de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fosil Kayıtları: 
Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun
en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirle-
rinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir
diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.
Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman
dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara
türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-
dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürün-
gen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken,
bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya
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çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat,
eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduk-
larına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların
sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gere-
kir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rast-
lanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş
çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının
kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. (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 fosillerinin bir
türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir
açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabı-
nın "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 yerin-
de? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılama-
yacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin
her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?
(Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Darwin'in Yıkılan Umutları

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında
hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına
rastlanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen
bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryü-
zünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını
göstermiştir.
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Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrim-
ci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde,
türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle
karşılaşırız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde olu-
şan gruplar görürüz. (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)

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş
formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar.
Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin
yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türü-
nün, kendisinden evrimleştiği hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusur-
suz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olma-
sıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da
kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek
yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen
mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle
olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa, bir değişim süreci sayesinde ken-
dilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meyda-
na gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde
ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından
yaratılmış olmaları gerekir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce on Tri al,
New York: Pant he on Bo oks, 1983, s. 197)

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir
biçimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni",
Darwin'in sandığının aksine, evrim değil Yaratılış'tır.

İnsanın Evrimi Masalı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,
insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın
sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 mil-
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yon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları
arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle
hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar
gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden  başka bir şey değil-
dir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve
ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri
üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece
soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir
benzerlik taşımadıklarını göstermiştir. (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)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani
insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,
Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı can-
lılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştu-
rurlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında
evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20.
yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo
sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder.
(J. Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst Mayr", Sci en ti fic Ame ri can,
Ara lık 1992)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >
Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir
sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologla-
rın son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erec-
tus'un dünya'nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını
göstermektedir.  (Alan Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kel -
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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)

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok
modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis
ve Homo sapiens sapiens (insanı ile aynı ortamda yan yana bulun-
muşlardır. (Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının
geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi pale-
ontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına
karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insa-
nımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki,
bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşı-
laştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler.  (S. J.
Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım
"yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda
yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir
bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosil-
leri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın
bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağ-
men, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy
ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel ola-
rak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dal-
larına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna
göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve
fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal
bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısım-
da ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algı-
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lama"  kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yel-
pazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsa-
yılan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tari-
hinin yorumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir
kimse için herşeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine
kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda
kabul etmeleri bile mümkündür.  (Solly Zuc ker man, Be yond The
Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan bir-
takım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorum-
lamalarından ibarettir.

Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterse-
niz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocuk-
ların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir.
Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bira-
raya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atom-
lar bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi
düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi
elementleri biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını,
hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz.
İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında
savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar
adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulu-
nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-
den bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan
ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri
de bu varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino
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asit, istedikleri kadar da (tek bir tanesinin bile tesadüfen oluşması
mümkün olmayan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri
oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla
karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamla-
rını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktara-
rak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin
başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi şartların var
olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun.
Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkar-
tamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağan-
ları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muz-
ları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuz-
ları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri,
renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiç-
birini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı var-
lıkları, bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamaz-
lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art
arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi
hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluştura-
mazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun
aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır.
Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üst-
teki örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer
konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna
kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters
olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyal-
lerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi deni-
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len küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden
sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden
sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin
bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-
ranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar
karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir
dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tek-
nolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır.
Örneğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın,
sonra başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik
ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar
net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin
ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binler-
ce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar,
dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarım-
lar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de şu anda eli-
nizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı
olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görün-
tü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesi-
niz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,
gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu
bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç
boyutlu görmek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka
taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir
zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz.
Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekaniz-
manın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, oda-
nızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar birara-
ya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşü-
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nürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atom-
lar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet
tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de
tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçer-
lidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp
orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç
kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüş-
türerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi
de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese
de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de
olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyin-
de algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini
dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o
anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada
keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir. Net bir görüntü
elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı
çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik
setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalış-
malardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çalışan
binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın oluşturduğu netlik ve
kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini
düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az
da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha
müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücu-
dundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuz-
dur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı
veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar.
Bu durum, insan yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar
insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar
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hassas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme
olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin İçinde Gören ve
Duyan Şuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuş-
ların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,
elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya
kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok
detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiç-
bir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü,
ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa,
burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmakta-
dır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hüc-
relerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret oldu-
ğunu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap
verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur.
Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç
duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç
santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, ren-
kli, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan kor-
kup, O'na sığınması gerekir. 

Materyalist Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla
açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın
kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim meka-
nizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin
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gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermektedir. Bu
durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak
bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli
evren modeli gibi pek çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmış-
tır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır.
Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak gös-
termeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisin-
den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevre-
ler, materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de
doğaya getirilebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için
benimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard
Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir
evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim
adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edil-
miş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir
açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları
değil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle,
dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve
kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre
de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.  (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 sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna
yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, madde-
den başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız,
bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı
türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böcek-
lerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi
içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız
maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla
hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince
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Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı
kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar
ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla
sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var
eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekil-
lendiren Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 
En Etkili Büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin
etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan,
bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim
teorisinin inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacak-
tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir
varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve
bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan
profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim
adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun
yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inan-
maktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pro-
fesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için
"dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak
yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını
başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, göz-
lerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görme-
lerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı
bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz.
İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın
kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmala-
rından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu



durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı
insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz
duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden
bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da,

onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalple-

rini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde

perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara

Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri

vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işit-

mezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar.

İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile
inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan
yukarı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü,
belki biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr
Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması,
insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu
büyünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret
verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senar-
yolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşı-
labilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve can-
sız atomların ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir organizas-
yon, disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evre-
ni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya geze-
genini ve sayısız kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana
getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka bir açıklaması yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı
kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as)
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ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa
(as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi
"bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını
söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce
onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı
ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların
gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve
(ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi,
116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -
Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleye-
bilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya
koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydur-
duklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da
fırlatıverince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını
derleyip-toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu,
onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada
yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çev-
rildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek
etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşıl-
ması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir
büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara
inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialar-
dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve
"büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık
60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha
sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın
gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, gelece-
ğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca-
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ğına ikna oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipo-
tezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.
(Mal colm Mug ge rid ge, The End of Chris ten dom, Grand Ra pids:
Eerd mans, 1980, s. 43)

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar
"tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi
dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak
tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir
yanında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmaca-
sının sırrını öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hay-
ret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden 
başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, 
hüküm ve hikmet sahibi olansın."

(Bakara Suresi, 32) 


