






OKUYUCUYA

•Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer
ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini
oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwi-
nizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflme-
sine neden olmgufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler
önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insan-
lar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir ki-
tab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet
de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

•Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n
tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, in-
sanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n
ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti
b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

•Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n ye-
diden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili
ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam
olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insan-
lar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n
do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

•Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece-
¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan isti-
fade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuy-
la ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan
yararl› olacakt›r.

•Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nma-
s›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü
yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu se-
beple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insan-
lar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

•Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise
önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz
özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› va-
s›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda
yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

•Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüphe-
li kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya
dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükle-
yen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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GERÇE⁄‹

HARUN YAHYA

Dünya hayat› yaln›zca bir oyun ve

bir oyalanmadan baflkas› de¤ildir.

Korkup-sak›nmakta olanlar için ahiret

yurdu gerçekten daha hay›rl›d›r.

Yine de ak›l erdirmeyecek misiniz?

(En'am Suresi, 32)



YAZAR ve ESERLER‹

HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda An-

kara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-

tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üni-

versitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani,

bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n

evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl›

ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bu-

lunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000

sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 41 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygambe-

rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerin-

den oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n müh-

rünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.

Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz

(sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm

çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir.

Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütme-

yi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söyleme-

yi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n

mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulafl-

t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani ko-

nular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini

ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den

Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹s-

panya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,

Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle

okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca,

‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arap-

ça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endo-

nezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince,

Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afri-

ka'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi

(Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarka-



ca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu

kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-

san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmakta-

d›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-

lafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu

eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik

özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen

insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefe-

lerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra

savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanak-

lar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat›

karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak-

lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir,

yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin ba-

s›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini

görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik

etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri

karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada

güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak

ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziya-

de, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edi-

lemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserleri-

nin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu

hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel

kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan

kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin

ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekil-

de anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i

zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤in-

ce h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›-

nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›,

Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve

bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Y
ukar›daki resimde gördü¤ünüz kad›n yaklafl›k 70 yafllar›nda. Hiç

düflündünüz mü; 70 yafl›nda bir insan›n geçmifle yönelik düflün-

celeri nelerdir?

Bu insan her kim olursa olsun muhtemelen yaflad›¤› 70-80 senenin nas›l geç-

ti¤ini anlayamad›¤›n› düflünüyordur. Hatta kendisine sorsan›z, "göz aç›p ka-

pay›ncaya kadar geçti, hiçbir fley anlayamad›m" diyecektir. 20'li yafllar›nday-

ken herhalde o da yafllanaca¤›n› hiç düflünmemifltir. Ancak flu an, çok uzak

gördü¤ü o dönemin içinde bulunman›n flaflk›nl›¤›n› yafl›yordur. Ve bu an›

uzak görmekle ne kadar yan›ld›¤›n› da çok iyi anlam›flt›r.

Yaflam› boyunca yapt›klar›n› yazmas›n› veya anlatmas›n› isteseniz, en faz-

la bir defteri doldurabilir veya en fazla befl, alt› saat arka arkaya anlatabilir.

"Koskoca 70 sene" dedi¤i fleyin tamam› iflte bu kadard›r...

Bu düflünceler içinde yaflayan kiflinin, akl›nda ise çok önemli baz› soru-

lar vard›r:

- "Göz aç›p kapay›ncaya kadar geçip giden bu hayat›n amac› nedir?"

- "Ben bu 70 seneyi ne için yaflad›m?"

- "Peki bundan sonra ne olacak?"

Adnan Oktar
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Yukar›daki sorulara birbirinden farkl› cevaplar verecek iki insan grubu

vard›r. Bunlardan bir tanesi Allah'a inanmayan, di¤eri ise gönülden kat›ks›z

bir imanla Allah'a ba¤lanan kiflilerdir.

Birincisi yukar›daki sorularla ilgili olarak büyük olas›l›kla flöyle düflünür:

"Hayat›m bugüne kadar bofl bir amaç u¤runa geçip gitti. 70 sene yaflad›m

ama ne için yaflad›¤›m› da aç›kças› pek anlayamad›m. Önce annem babam

için yafl›yorum dedim, sonra eflim, sonra ise çocuklar›m... Ama flu an ölüm

yaklaflt›. Ölece¤im ve bu dünyadan yok olup gidece¤im. Sonras› m›? Sonra

ne olaca¤›n› bilmiyorum ama herhalde herfley bitecek!"

Bu insan›n içine düfltü¤ü bofllu¤un nedeni, tüm evrenin, canl›lar›n ve in-

sanlar›n bir amac› oldu¤unu kavrayamam›fl olmas›d›r. Bu amaç, tüm bu var-

l›klar›n yarat›lm›fl olmas›ndan kaynaklan›r. Akl› olan insan, evrenin ve canl›-

lar›n her noktas›nda büyük bir plan, düzen ve ak›l oldu¤unu görür ve dola-

y›s›yla bunlar›n üstün ak›l sahibi bir Yarat›c› taraf›ndan var edildiklerini an-

lar. Bunlar yarat›lm›fl olduklar›na, rastgele ve bilinçsiz bir süreçle ortaya ç›k-

mad›klar›na göre, mutlaka bir amaçlar› vard›r. Bu amac›n ne oldu¤u ise, bi-

ze üstün güç sahibi olan Allah'›n insanlara yol gösterici olarak indirdi¤i Ku-

ran'da bildirilir.

Bu gerçekleri göz önünde bulunduran ve Allah'a iman eden kifli yukar›-

daki sorulara do¤ru cevab› verecek ve flöyle diyecektir: "Beni herfleyin sahi-

bi olan Allah yaratt› ve bu dünyaya gönderdi. Dünyada bulundu¤um sürece

beni Yaratana kulluk etmekle emrolundum ve bunu en güzel flekilde yap›p

yapmad›¤›m denendi. Dünyan›n zaten çok k›sa oldu¤unu, göz aç›p kapay›n-

caya kadar geçece¤ini biliyordum. Do¤ru olan› yapt›m; Allah'a kulluk ettim,

bu dünya hayat›n›n geçici süslerine aldanmad›m. Sonras› m›? Hayat›m bo-

yunca iyi ifller yapt›¤›m ve Allah'›n r›zas›n› kazanmaya çal›flt›¤›m için ebedi

bir mutluluk yurdu olan cennete kavuflmay› umuyorum. Ve Rabbime kavu-

flaca¤›m günü sab›rs›zl›kla bekliyorum."

Yukar›da bahsetti¤imiz iki insan aras›ndaki fark› daha da netlefltirebilmek

için bir nokta üzerinde durmak gerekir: Allah'›n var oldu¤unu kabul eden

herkes, gerçek bir imana sahip de¤ildir. Bugün pek çok insan evrenin bir Ya-

rat›c› taraf›ndan yarat›ld›¤›n› kabul eder, ancak bu gerçe¤in onun yaflam› için

ne derece büyük bir önemi oldu¤unu kavrayamaz. Bu insanlar›n birço¤u

Allah'›n evreni yaratt›¤› ve sonra insanlar› kendi hallerine b›rakt›¤› gibi çar-

p›k bir anlay›fla sahiptirler.. 

Harun Yahya
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Nitekim bu yüzeysel bak›fl aç›s›na, Allah'›n insanlara yol gösterici olarak

indirdi¤i Kuran'da da dikkat çekilmifl, ayetlerde "evrenin Yarat›c›s› kimdir?"

diye soruldu¤unda insanlar›n "Allah" diye cevap verdikleri, ancak bundan

kendilerine hiçbir pay ç›karmad›klar› bildirilmifltir:

Andolsun onlara: "Gökleri ve yeri kim yaratt›?" diye soracak olsan, tar-

t›flmas›z; "Allah" diyecekler. De ki: "Hamd Allah'›nd›r." Hay›r, onlar›n ço-

¤u bilmezler. (Lokman Suresi, 25)

Andolsun onlara: "Kendilerini kim yaratt›?" diye soracak olsan, elbet-

te: "Allah" diyecekler. Öyleyse nas›l olur da çevriliyorlar? (Zuhruf Su-

resi, 87)

Bu yanl›fl inanç sebebiyle de insanlar›n ço¤u günlük hayat ile kendile-

rini yaratan Allah aras›nda bir ba¤lant› kuramazlar. Zannederler ki, bu dün-

yada yaflamlar›n› sürdürecek, kendi k›staslar›na göre iyi davran›fllarda bulu-

nacak ve öldükten sonra da e¤er günahlar› varsa (!) bir süre cezalar›n› çekip

cennete gideceklerdir. Hatta bir ço¤u bu kadar›n› bile düflünmez; "bu dünya

hayat›nda yaflayaca¤›m›z herfley kard›r, Allah nimet vermifl, keyfini ç›karal›m"

gibi Allah'›n nimetlerini takdir edemeyen cahilce bir üslupla konuflur ve bu

mant›kla baflka hiçbir fley düflünmeden yaflamlar›n› sürdürürler.

Oysa gerçek böyle de¤ildir. Allah'› tan›mayan ya da O'nu unutmufl olan

tüm bu insanlar, çok büyük ve derin bir aldan›fl içindedirler. Kuran'daki ifa-

deyle, "Onlar, dünya hayat›ndan (yaln›zca) d›flta olan› bilirler. Ahiret-

ten ise gafil olanlard›r." (Rum Suresi, 7)

‹flte bu gafil insanlar, dünya hayat›n›n gerçek yüzünü ve amac›n› da kav-

rayamazlar. Geçici oldu¤unu, "göz aç›p kapay›ncaya kadar" bitip gidece¤ini

ise hiç düflünemezler. Bu gerçe¤i çevremizde de kolayl›kla gözlemlemek

mümkündür. 

Halk aras›nda dünya hayat›n›n k›sal›¤› ve geçicili¤i hakk›nda baz› deyim-

ler kullan›l›r; "ölümlü dünya", "üç günlük dünya", "hayat fani" gibi. Ama bu

kal›p sözcükler asl›nda insanlar›n samimi görüfllerini yans›tmaz. Bu tarz söz-

ler, toplumun bir gelene¤i gibi, aralar›nda konuflulan bir sohbet, hatta espri

konusudur. Nitekim böyle önemli bir konunun hemen arkas›ndan dünya ile

ilgili planlara bafllarlar. Örne¤in "ölümlü dünya", "dünyaya bir kere geldik"

sözünün akabinde "tabii ki dünyay› tepe tepe yaflayacaks›n" tarz›nda s›¤

mant›klar öne sürerler.

Adnan Oktar
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Oysa ki hayat›n k›sa olmas›, ölümlü olmak ve dünyaya bir kere gelmek,

her insan için en önemli gerçeklerdendir. Belli bir yafla kadar insan bu

önemli gerçe¤in fark›na varamam›fl olabilir, ancak bunu fark etti¤i anda tüm

yaflam›n› gözden geçirmesi ve Allah'›n kendisinden istedi¤i fleylere göre ye-

niden yaflant›s›n› düzenlemesi gerekir. Çünkü hayat k›sad›r, ama insan ruhu

-Allah'›n dilemesiyle- sonsuza kadar yaflayacakt›r. Sonsuzun yan›nda 60-70

senelik hayat›n hiçbir k›ymeti yoktur. Burada az bir zevk almak için sonsuz

hayat› feda etmek ise elbette ak›ls›zl›kt›r.

Ancak bu gerçe¤i kavrayamayan inkarc›lar, tüm ömürlerini Allah'› unuta-

rak bofl amaçlar u¤runa tüketirler. Oysa bu bofl amaçlara bile kavuflmalar›

mümkün de¤ildir. Doyumsuzluk içinde yaflarlar ve her zaman bulunduklar›

durumun ya da sahip olduklar›n›n bir ad›m ötesini isterler. O ad›ma geçin-

ce bir ad›m daha, bir ad›m daha ve ölene kadar tatmin olmayan isteklerle

ömür sürerler. Arzulad›klar› güzellik ve zenginli¤e dünya flartlar›nda kavufl-

malar› mümkün de¤ildir. Çünkü her zaman sahip olduklar›ndan daha iyisi

ç›kacakt›r karfl›lar›na.

Örne¤in, bir kiflinin sat›n almay› fliddetle arzulad›¤› son model bir araba-

y› düflünün. Büyük çaban›n karfl›l›¤›nda sonunda kavufltu¤u bu araban›n,

çok geçmeden yeni modelleri ç›kacakt›r ve bunlar daha cazip hale gelecek-

tir onun için. Veya senelerce para biriktirip, emek harcay›p sahip oldu¤u bir

evi düflünün. Bir gün mutlaka kendisininkinden daha güzel bir evle karfl›la-

flacak ve kendi evine olan ilgisini kaybedecektir. Sat›n ald›¤› bu mallar›n es-

kiyerek, bozularak, tahrip olarak kendisine verece¤i s›k›nt›lar ise apayr› bir

ac›d›r. 

Daha güzelini ve iyisini arama... Sahip olunca eskisinin öneminin kalma-

mas›... Bir aflama sonra, yeninin de eski durumuna düflmesi; iflte insanlar›n

tarih boyunca içinde yaflad›klar› k›s›rdöngü budur. Akl› olan insan›n bu ger-

çek karfl›s›nda durup, neden dünyan›n peflinde koflman›n kendisine bir so-

nuç getirmedi¤ini anlamas› ve "bu bak›fl aç›s›nda köklü bir sorun var" diye

düflünmesi gerekir. Fakat insanlar›n birço¤u bu ak›ldan yoksun bir biçimde

hiçbir zaman yakalayamayacaklar› hayallerin peflinden koflmaya devam

ederler. 

Oysa hiç kimsenin bir an sonras›n› garanti alt›na almas› mümkün de¤il-



dir. Kaza geçirmek, yaralanmak, sakat kalmak ya da ölmek çok kolayd›r ve

çok basit sebeplere ba¤l›d›r. Ölümü bir an için akl›na getirmifl olan kifli ise,

topra¤›n alt›nda ne mal›n-mülkün, ne markan›n, ne de çevresindeki insanla-

r›n bir de¤erinin kalmayaca¤›n› çok aç›k bir flekilde fark edebilir. Zengin ya

da fakir, güzel veya çirkin her insan, yaln›zca birkaç metrelik bir beze sar›l›

olarak defnedilecektir.

‹flte bu kitapta h›zla geçmekte olan ve garanti alt›na al›namayan dünya ha-

yat› her yönü ile gözler önüne serilmekte ve bu dünya hayat›n›n aldat›c› tüm

s›rlar› verilmektedir. Zira Allah müminlere, bu gerçekle insanlar› uyar›p kor-

kutmalar› görevini vermifltir. Tüm insanlara da bu dünya hayat›na kanmama-

lar›n› ve kendi r›zas›na uymalar›n› emretmifltir. Bir ayette tüm insanlar flöyle

uyar›l›r:

Ey insanlar, hiç flüphesiz Allah'›n vaadi hakt›r; öyleyse dünya hayat› sizi

aldatmas›n... (Fat›r Suresi, 5)

Adnan Oktar
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Y
aflad›¤›m›z evrende herfley mükemmel bir uyum içerisindedir. Bi-

linen yaklafl›k 300 milyar galaksi, içlerinde bulunan yaklafl›k

300'er milyar y›ld›zla son derece düzenli flekilde varl›klar›n› sür-

dürmektedirler. Öyle ki tüm galaksiler, y›ld›zlar, gezegenler ve uydular hem

kendi etraflar›nda, hem de ba¤l› olduklar› sistemlerle birlikte belirli yörün-

gelerde dönmektedirler. Böyle bir düzenin oluflmas›, hiçbir flekilde rastlan-

t›larla aç›klanamaz.

Üstelik evrendeki h›z kavram›, dünya ölçüleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ak›l

almaz boyutlardad›r. Milyonlarca ton a¤›rl›¤›ndaki y›ld›zlar, gezegenler, ga-

laksiler ve galaksi kümeleri uzay içinde müthifl bir süratle hareket ederler.

Üzerinde yaflad›¤›m›z Dünya saatte 1670 km. h›zla kendi ekseni etraf›nda,

108.000 km. h›zla güneflin etraf›nda döner. Günefl sisteminin galaksi merke-

zi etraf›ndaki dönüfl sürati saatte 720.000 km. iken, Samanyolu galaksisinin

uzaydaki h›z› saatte 950.000 km.dir. Durmaks›z›n devam eden hareket öyle-

sine yo¤undur ki, Dünya ve Günefl Sistemi her sene bir önceki sene bulun-

du¤u yerden 500 milyon kilometre uzakta bulunur.

‹flte biz de son derece astronomik h›zlarda hareket eden bu gök cisimle-

rinden birinde yaflam›m›z› sürdürüyoruz. Üstelik üzerinde bulundu¤umuz

Dünya tüm evrenle k›yaslan›nca son derece küçük ve s›radan kal›r.

Bu inan›lmaz dengeler, asl›nda dünya üzerindeki hayat›n pamuk ipli¤ine

ba¤l› oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Gök cisimlerinin hareket ettikleri yörün-

gelerdeki milimetrik de¤iflimler, kaymalar çok önemli sonuçlar do¤urabilir.



Hatta öyle ki, Dünya üzerinde yaflamak mümkün olmayabilir. Böylesine bü-

yük bir dengeye ve h›za sahip bir sistem içinde, korkunç kazalar›n oluflma-

s› da oldukça mümkün görünmektedir. Ama flu an Dünya üzerinde yaflam›n

olmas›, bizim varl›¤›m›z› sürdürebilmemiz gösteriyor ki, böyle kazalar çok

ender olmakta ve düzen hiçbir flekilde bozulmadan devam edebilmektedir.

‹nsan ise dünyan›n dönüfl h›z›n› dahi hissetmeden, çok kararl› ve güvenli bir

sistemin içinde yaflarm›flças›na hayat›n› sürdürür.

Baz› insanlar bu anlat›lanlar› fazla düflünmezler; düflünmedikleri için de

gerçekte ne derece ola¤anüstü koflullarda hayat sürdürdüklerini fark ede-

mezler. ‹çinde yaflad›¤›m›z evrenin belli bir amaçla var edilmifl oldu¤unun

kendileri için ne kadar önemli oldu¤unu bilmezler. Bu dünyada neden bu-

lunduklar›n›, bu kadar hassas dengenin evrende nas›l olufltu¤unu merak bi-

le etmeden yaflayabilirler.

Halbuki insan› insan yapan en temel özellik düflünme yetene¤inin ve dü-

flündüklerinden sonuç ç›karabilecek bir akl›n›n olmas›d›r. ‹nsan neden yafla-

d›¤›n›, dünyan›n ne amaçla yarat›ld›¤›n›, evrendeki dengelerin kim taraf›n-

dan kuruldu¤unu düflünmeden gerçeklere ulaflamaz. 

Tüm bu anlat›lanlar› düflünüp kavrayabilen kiflinin karfl›s›na ise aç›k bir

gerçek ç›kar: ‹çinde yaflad›¤›m›z evren tüm hassas dengeleriyle üstün ak›l sa-

hibi bir Yarat›c› taraf›ndan var edilmifltir. Evrenin içinde son derece küçük

bir yer kaplayan Dünya ise tüm küçüklü¤üne ra¤men büyük amaçlarla ya-

rat›lm›flt›r. ‹nsanlar›n yaflant›lar› içinde herfleyin bir amac› vard›r. Kainattaki

her noktada Yüce Allah'›n s›n›rs›z gücünün ve benzersiz akl›n›n tecellileri

görülmektedir.

Allah insanlar›n yeryüzünde bulunufl amaçlar›n› da, Kuran'› Kerim'de flöy-

le bildirmifltir. 

O, amel (davran›fl ve eylem) bak›m›ndan hanginizin daha iyi (ve güzel)

olaca¤›n› denemek için ölümü ve hayat› yaratt›. O, üstün ve güçlü olan-

d›r, çok ba¤›fllayand›r. (Mülk Suresi, 2)

fiüphesiz Biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k. Onu deni-

yoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k. (‹nsan Suresi, 2)

Allah yeryüzü üzerinde hiçbir fleyin amaçs›z olmad›¤›n› da yine Kuran'la

bize haber vermifltir:

Adnan Oktar
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Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye gö¤ü, yeri ve ikisi aras›n-

da bulunanlar› yaratmad›k. E¤er bir 'oyun ve oyalanma' edinmek iste-

seydik, bunu, Kendi Kat›m›z'dan edinirdik. Yapacak olsayd›k, böyle ya-

pard›k. (Enbiya Suresi, 16-17)

Dünyan›n S›rr›

Allah dünya hayat›n›, insanlardan hangilerinin daha güzel davran›fllarda

bulunaca¤›n›, kimlerin sadakat gösterip, Kendisi'ne ba¤l› kalaca¤›n› dene-

mek için yaratm›flt›r. Baflka bir deyiflle dünya, Allah'tan korkup sak›nanlarla,

O'na nankörlük edenleri ay›rt etmek için haz›rlanm›fl bir imtihan yeridir. Bu

imtihan yerinde güzelliklerle çirkinlikler, iyiliklerle kötülükler, eksikliklerle

mükemmellikler biraraya konmufl ve kusursuz bir imtihan sistemi kurulmufl-

tur. ‹nsanlar, imanlar›n›n ortaya ç›kmas› için türlü flekillerde denenmektedir-

ler. Sonuçta da Allah'› hakk›yla tan›y›p, takdir edebilenler inkarc›lardan ayr›-

lacak ve kurtulufla ereceklerdir. Bu gerçek Kuran'da flöyle bildirilmifltir:

‹nsanlar kendi hayatlar›n› di-
¤er insanlardan farkl› görür,
dünyada farkl› bir konuma sa-
hip olduklar›n› zannederler.
Oysa küçük-büyük, zengin-fa-
kir, güçlü-güçsüz her insan, s›-
n›rs›z büyüklükteki evrende
bulunan yüzmilyarlarca gezen-
genden birinde tan›mlanama-
yacak kadar küçük bir yere sa-
hiptir. 

‹çinde yaflad›¤›
dünyaya uzaktan
bakt›¤›nda kendini
en büyük, en güçlü
zanneden insan bi-
le, bir nokta kadar
dahi yer kaplama-
d›¤›n› fark eder.



‹nsanlar, (sadece) "‹man ettik" diyerek, s›nanmadan b›rak›lacaklar›n›

m› sand›lar? Andolsun, onlardan öncekileri s›nad›k; Allah, gerçekten

do¤rular› da bilmekte ve gerçekten yalanc›lar› da bilmektedir. (Ankebut

Suresi, 2-3)

Bu imtihan›n s›rr›n› anlayabilmek için öncelikle evrene tamamen hakim

olan Yarat›c›'y› çok iyi tan›yabilmek gerekir. O, gökleri, yeri ve bu ikisi ara-

s›ndaki herfleyi yoktan var eden, her varl›¤›n Kendisi'ne muhtaç oldu¤u, hiç-

bir fleye ihtiyac› olmayan ve bütün eksikliklerden uzak olan Allah't›r. ‹nsan›

da yoktan var etmifl, ona say›s›z özellikler ve nimetler vermifltir. Hiçbir in-

san iflitmeyi, görmeyi, yürümeyi, sinir ve kas sistemlerini düzenli olarak ça-

l›flt›rabilmeyi, solunum sistemi oluflturup nefes almay› ve bunun gibi yaflam

için flart olan say›s›z özelliklerini kendi bafl›na elde etmemifltir. Daha insan

bunlar› idrakten bile yoksunken Allah bu sistemleri onun vücuduna yerlefl-

tirmifltir.

Tüm bu nimetlerin karfl›l›¤›nda insanlardan istedi¤i ise, Kendisi'ne kulluk

etmeleridir. Fakat insanlar›n birço¤u ayette bildirildi¤i üzere, "zalim ve nan-

Yandaki resimde
Dünya'n›n Günefl

Sistemi, Günefl Sis-
teminin Samanyolu

Galaksisi ve galaksi-
mizin uzay içindeki

yerleri görülüyor.



kör" bir karakter göstererek Rabbimiz'e flükretmeyi, O'na boyun e¤meyi ve

itaat etmeyi unuturlar, O'nun koydu¤u s›n›rlar› çi¤nerler. Kendilerinin büyük

bir güce sahip olduklar›n›, bu dünyadan çok uzun bir süre ayr›lmayacaklar›-

n› düflünürler.

Bu yüzden de tüm amaçlar› dünyay› yaflamaya yöneliktir. Ölümü unutur,

ölümden sonraki yaflant›lar› için hiçbir haz›rl›k yapmazlar. En büyük amaçla-

r›, imkanlar› elverdi¤ince kendilerine iyi bir yaflant› sa¤lamak, burada geçir-

dikleri her an› kendilerince en iyi flekilde de¤erlendirmektir. Bu gibi insanla-

r›n dünyaya olan bu ba¤l›l›klar›n› Allah Kuran'da flöyle bildirmifltir:

Gerçek flu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)› seviyorlar. Önle-

rinde bulunan a¤›r bir günü b›rak›yorlar. (‹nsan Suresi, 27)

Allah'› unutmufl olan inkarc›lar yaflamlar› boyunca böyle bir çaba içinde-

dirler, ama ayette ifade edildi¤i gibi bu dünyan›n önemli bir s›rr› vard›r; dün-

ya hayat› çarçabuk geçmektedir. Dünyaya ba¤lananlar›n unuttuklar›, düflün-

meye yanaflmad›klar›, hat›rlat›ld›¤›nda kaçt›klar› bir konudur bu. Ancak ne

kadar kaçmaya çal›flsalar da hiç de¤iflmeyecek bir gerçektir.

Bunu anlayabilmek için bir örnek üzerinde düflünebiliriz.

Birkaç Saniye mi, Birkaç Saat mi?

Bir tatil an› düflünün: Sonunda, iki saat süren yolculu¤un ard›ndan uzun

süredir planlad›¤›n›z tatile ç›kmay› baflard›n›z ve seçti¤iniz tatil köyüne var-

d›n›z. Tatil köyü çok kalabal›kt›, sizin gibi tatile ç›kan yüzlerce kifli vard› et-

rafta. Resepsiyonda tan›d›k yüzlerle karfl›laflt›n›z ve hepsiyle selamlaflt›n›z.

Daha fazla vakit kaybetmeden deniz k›y›s›na inmek için acele etmeye baflla-

d›n›z. Hemen üstünüzü de¤ifltirerek kumsala indiniz. Karfl›n›zda harika bir

deniz ve kumsal duruyordu. Hava ise gerçekten insan› bunaltacak kadar s›-

cakt›. Ve sonunda denize girip yüzmeye bafllad›n›z. Fakat yüzerken bir ses

duydunuz: "Uyan! Saat 8 oldu!" 

Bir anda duydu¤unuz bu sese hiçbir anlam veremezsiniz. Duydu¤unuz

sesle bulundu¤unuz ortam aras›nda ba¤lant› kurmaya çal›fl›rs›n›z, fakat ilk

anda baflaramazs›n›z. Sonunda yavafl yavafl gözlerinizi aç›p uyan›rs›n›z. Göz-

leriniz bulundu¤unuz odaya al›fl›p da fluurunuz yerine geldi¤inde rüya gör-

dü¤ünüzü fark edersiniz. Gerçekten de çok flafl›r›rs›n›z. "Herfley o kadar ger-
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çekti ki, saatlerce yolculuk yapt›m, masmavi denizi gördüm, çevremde bir sü-

rü tan›d›k insanla karfl›laflt›m, hatta flu an k›fl olmas›na ra¤men o müthifl s›-

ca¤› bile hissettim" diye tüm samimiyetinizle flaflk›nl›¤›n›z› ifade edersiniz. 

Rüyan›zda çok uzun bir vaktin geçmifl oldu¤unu sanman›za ra¤men tüm

rüya yaln›zca birkaç saniye sürmüfltür. Ne kadar aksini ispat etmek isteseniz

de bunun yaln›zca birkaç saniyelik bir rüya oldu¤unu kabul etmek durumun-

da kal›rs›n›z. 

‹flte çok k›sa süren dünya hayat›n› tüketip de ahirete giden inkarc›lar›n

flaflk›nl›¤› da ayn› bu flekilde olacakt›r. Çok uzun sürece¤ini zannettikleri dün-

ya hayat› onlar› aldatm›flt›r. Öyle ki kimi bin y›l, kimi bin y›ldan da fazla ha-

yatlar›n› sürdürebilecekleri gibi bir hisse kap›lm›fllard›r. Oysa ölümlerinin ar-

d›ndan diriltildiklerinde, dünyada asl›nda çok az bir süre kald›klar›n› anlaya-

caklard›r. Bu durum Kuran'da flöyle anlat›l›r:

Dedi ki: "Y›l say›s› olarak yeryüzünde ne kadar kald›n›z?"

Dedi ki: "Bir gün ya da bir günün biraz› kadar kald›k, sayanlara sor."

Dedi ki: "Yaln›zca az (bir zaman) kald›n›z, gerçekten bir bilseydiniz"

(Müminun Suresi, 112-114)

10 y›l yaflam›fl bir insan da 100 y›l yaflam›fl bir insan da yukar›daki ayet-

lerde ifade edildi¤i gibi dünyada en fazla bir gün kadar ömür sürdü¤ünü

eninde sonunda fark edecektir. T›pk› rüyadan uyanan ve çok uzun bir tatil

geçirdi¤ini zannederken yaln›zca birkaç saniyenin geçti¤ini farkeden insan

gibi... Hatta yaflad›¤› ömür ona öyle k›sa gelecektir ki, afla¤›daki ayette bildi-

rildi¤i gibi büyük h›rslarla geçirdi¤i ve y›llarca süren hayat›n›n yaln›zca bir

saat içine s›¤d›¤›na yemin dahi edecektir:

K›yamet saatinin kopaca¤› gün, suçlu-günahkarlar, tek bir saatin d›fl›nda

(dünya hayat›) yaflamad›klar›na and içerler. ‹flte onlar böyle çevriliyor-

lard›. (Rum Suresi, 55)

Herkesin kesin olarak bildi¤i gibi dünyadaki yaflam süresi s›n›rl›d›r. Bir

kaç saat, bir gün, bir y›l, 30 y›l ya da 70 y›l... Ve herkes flunu da kesin ola-

rak bilir ki s›n›rl› olan herfley eninde sonunda bitecektir. Bir insan 80 y›l da

yaflasa, 100 y›l da yaflasa her geçen gün kaç›n›lmaz olan sona do¤ru ilerler.

Bunun örneklerini istisnas›z herkes kendi hayat›nda görmüfltür. Düflünün ki,

uzun vadeli olarak yapt›¤›n›z her planla eninde sonunda karfl›laflm›fls›n›zd›r.

fiu anda geriye dönüp bakt›¤›n›zda söyleyece¤iniz ilk söz "ne kadar çabuk

geçti!" olacakt›r.
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Örne¤in liseye bafllayan bir genci düflünün. Birinci s›n›ftayken liseyi bitir-

mesinin çok uzun sürece¤ini, bu sürenin bir türlü sona ermeyece¤ini düflü-

nür. Ancak bir gün kendini liseyi ve hatta üniversiteyi bitirmifl bulur ve birin-

ci s›n›ftayken neler düflündü¤ünü dahi hat›rlamaz. Akl›nda baflka planlar var-

d›r. Belki de birkaç ay sonra yapaca¤› evlili¤i planl›yordur ve o günün bir tür-

lü gelmeyece¤i kanaatindedir. Ama o gün de gelir ve ondan sonra plan›n›

yapt›¤› baflka günler de. Hatta zaman o kadar h›zl› geçer ki kifli bir anda ken-

dini evlenmifl, çocuklar› ve torunlar› olmufl yafll› bir insan olarak bulur. Art›k

dünya hayat› için belirlenen süre dolmak üzeredir. O büyük güne belki bir-

kaç y›l, belki bir kaç hafta, hatta belki de birkaç dakika kalm›flt›r...

Oysa dünyan›n geçici bir yurt oldu¤unu ve as›l yurdun ahiret olaca¤›n›

Allah tarihin bafl›ndan bu yana insanlara aç›klam›flt›r. Ahirette sonsuza kadar

devam edecek olan cennet ve cehennem hayat›n›n tüm detaylar› Allah'›n

vahyiyle tarif edilmifltir. Buna ra¤men insan çok k›sa süren bu hayata yöne-

lir ve nefsine fayda sa¤lamaya çal›fl›r. Halbuki olaylar› biraz ak›lc› de¤erlen-

direbilen ve gerçekleri düflünen bir insan, dünya hayat›n›n sonsuz hayat ya-

n›nda ne kadar de¤ersiz oldu¤unu görüp anlar. Ve ahirette sonsuza kadar sü-

recek olan hayat›n› eflfliz nimetlerle dolu cennette geçirmek için çal›fl›r. Bu-

nun tek yolu da ihlasla Allah'a yönelmektir. Kesinlikle gerçekleflecek olan bi-

tifli hiç düflünmeyip, dünya hayat›n›n sonunu görmek istemeyenler ise son-

suz azab› hak etmifllerdir kuflkusuz...

Kuran'da Allah'a kulluktan kaç›nan insanlar›n karfl›laflaca¤› bu son flöyle

bildirilmifltir:

Gündüzün bir saatinden baflka sanki hiç ömür sürmemifller gibi onlar›

bir arada toplayaca¤› gün, onlar birbirlerini tan›m›fl olacaklar. Allah'a

kavuflmay› yalanlayanlar gerçekten hüsrana u¤ram›fllard›r. Onlar hida-

yete ermifl (kimseler) de¤ildi. (Yunus Suresi, 45)

Art›k sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi. Onlar

için de acele etme. Onlar, tehdit edildikleri fleyi (azab›) gördükleri gün,

sanki gündüzün yaln›zca bir saati kadar yaflam›fllard›r. (Bu,) Bir tebli¤-

dir. Art›k fas›k olan bir kavimden baflkas› y›k›ma u¤rat›l›r m›? (Ahkaf Su-

resi, 35)

Harun Yahya
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Sonuca Ulaflt›rmayan Bir H›rs

Dünyan›n neredeyse bir "göz aç›p kapama süresi" kadar çabuk geçti¤in-

den bahsettik. Ama h›rsla dünyaya yönelen insan›n gözönünde bulundurma-

s› gereken bir baflka gerçek daha vard›r ki; Allah'a iman etmedi¤i sürece dün-

yada neye sahip olursa olsun asla gerçek huzuru bulamayacakt›r.

‹nsan, bilinci yerine geldi¤i andan itibaren sürekli birfleyler talep etmeye

bafllar. Öyle ki art arda bu istekler bitip tükenmek bilmez. ‹nsan›n nefsi her

an isteme halindedir ve bu isteklerinde de s›n›r tan›maz. Ama tüm bu s›n›r-

s›z isteklerine ra¤men elindeki imkanlar k›s›tl›d›r. ‹stedi¤i herfleye sahip ol-

mas› mümkün de¤ildir. Ayr›ca istedi¤i herfleye sahip olabildi¤ini farz etsek

bile de¤iflen bir durum yoktur. Çünkü dünyan›n en zengin insan› da olsa bu

zenginlik geçicidir. En fazla yaflayabilece¤i süre ortalama 70-80 senedir ve bu

sürenin sonunda ölümüyle birlikte sahip oldu¤u herfley elinden gidecektir.

S›n›r tan›mayan insan, Allah'tan bir karfl›l›k olarak, bir türlü çare buluna-

mayan bir "tatminsizlik" duygusu içinde yaflar ve yaflam›n›n her an›nda fark-

l› farkl› isteklere kap›l›r. Bu isteklerini elde etmek için de büyük bir h›rsla ça-

l›fl›r, hatta bunlar için olmad›k fleyleri göze al›r. Çevresinde bulunan insanla-

r› hatta ailesini, yak›nlar›n› k›rmay› bile göze alabilir. Fakat istedi¤i fleyi elde

etti¤i an o "sihir" bozulur. Ve müthifl arzulad›¤› fley her ne olursa olsun öne-

mini yitirir. Sanki onu elde etmek için günlerce, aylarca, y›llarca kendisi u¤-

raflmam›flt›r. Elde etti¤iyle tatmin olmayan nefis hemen baflka bir iste¤in pe-

fline düfler, bu sefer h›rsla onun peflinden koflmaya bafllar; ta ki onu da elde

edene kadar...

‹nkarc› insan›n dünya hayat›nda mala, mülke k›saca çevresinde gördü¤ü

fleyleri elde etmeye karfl› duydu¤u bu h›rs ölünceye kadar hiç durmaks›z›n

devam eder. Hiçbir zaman elindekilerle yetinip mutlu olamaz. Çünkü istedi¤i

fleyleri Allah'› raz› etmek için de¤il, sadece bencil tutkular›n› raz› etmek için

istiyordur. Ve sahip oldu¤u herfley onun kibirini ve büyüklenmesini artt›rmak-

tad›r. Elbette Allah dünya hayat›nda bu derece azg›nlafl›p nefsinin peflis›ra sü-

rüklenenlerin huzurlu bir ruh haline sahip olmalar›na izin vermez.

Nitekim Kuran'da ancak Allah'a yönelenlerin, O'nu zikredenlerin kalben

kurtulufl bulabilecekleri haber verilmifltir:

Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'›n zikriyle mutmain olanlard›r.



Haberiniz olsun; kalpler yaln›zca Allah'›n zikriyle mutmain olur. (Rad

Suresi, 28)

Dünya Hayat›ndaki Aldan›fl

Yaflad›¤›m›z dünyada insan gözünü hangi yöne çevirse güzelliklerle kar-

fl›lafl›r. Gördü¤ü fleyleri büyük be¤eniyle izler. Kusursuz tasar›mdaki insan

vücudu, milyonlarca çeflit bitki, tonlarca a¤›rl›ktaki bulutlar›n yer ald›¤› uç-

suz bucaks›z gökyüzü ve daha pek çok fley ruha zevk verecek estetik bir gö-

rünümle yarat›lm›flt›r. Gördü¤ü fleyler d›fl›nda di¤er duyular›yla alg›lad›¤› pek

çok detay da insana zevk verir. Güzel bir koku, tat, ya da güzel ritimli bir

müzik gibi.

Dal›ndan sarkan bir meyve, güzel kokusu ve tad›yla herkesin hofluna gi-

der. Yine ayn› flekilde bir çiçe¤in farkl› tonlardan oluflan renkleri, üzerinde-

ki desen son derece zevk vericidir. Veya güzel bir insan yüzü herkes taraf›n-

dan be¤eni toplar. Ya da güzel bir ev, son model bir araba dünyada talep

gören metalard›r. ‹nsan, yaflam›n› sürdürürken bunlar gibi daha birçok fleyi

be¤enip, onlar› elde etmek ister. Fakat bütün bu say›lanlara bir süre geçtik-

ten sonra dönüp bakt›¤›nda büyük bir flaflk›nl›¤a düfler. Çünkü bu güzellik-

ler anlamlar›n› yitirmifl, hatta art›k görmek bile istemedi¤i bir hale dönüfl-

müfltür.

Örne¤in, meyve dal›ndan kopart›ld›ktan k›sa bir süre sonra yavafl yavafl

kararmaya bafllar, sonra o güzel kokusunu kaybeder. Ard›ndan da çürür ve

kötü bir koku yaymaya bafllar. ‹nsan canl› renkleri ve hofl kokusuyla kendi-

sini cezbeden çiçekleri al›p evine getirir ve bir vazoya koyar; ancak aradan

bir gün geçmeden çiçeklerin renkleri solar, canl›l›¤›, dirili¤i kaybolur. 2-3

gün sonra ise tamamen kararm›fl ve çürümüfltür. Dünyan›n en güzel yüzüne

sahip oldu¤unu düflündü¤ü insan› 60 y›l sonra görse onu tan›makta bile zor-

lanabilir. O güzel insan yafllanm›fl, yüzü k›r›fl›kl›klar içinde kalm›fl, saçlar›

bembeyaz olmufltur. K›saca eski güzelli¤inden eser kalmam›flt›r. Ev y›pran-

m›fl, araban›n modeli eskimifl, belirli k›s›mlar› ise çoktan paslanmaya yüz tut-

mufltur. Sonuç olarak dünyada insan›n çevresinde gördü¤ü herfley k›sa za-

manda bir bozulma e¤ilimi gösterir.

Bu ço¤u insana "do¤al bir süreç" gibi gelir. Oysa burada çok derin bir an-
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lam gizlidir. Etraf›m›zdaki herfley sürekli olarak bozulmaya, eskimeye, çürü-

meye do¤ru giderek, bize asl›nda çok önemli bir mesaj vermektedirler. Bu,

dünyan›n geçici ve aldat›c› bir hayal oldu¤u gerçe¤idir.

Hepsinden önemlisi dünyadaki tüm hayvanlar, bitkiler, insanlar yani yer-

yüzündeki bütün canl›lar ölümlüdür. ‹nsan›n bu büyük gerçe¤in önemini

kavrayamamas›n›n nedeni ölen insanlar›n ve hayvanlar›n yerine yenilerinin

do¤mas›, do¤ada her y›l yeni ürünlerin yetiflmesidir. Bu gerçe¤i kavrayama-

yan insan, ölümlü fleylere hak ettiklerinden fazla de¤er verir, onlar için pek

çok fleyi göze al›r. ‹stedi¤i fleylere "sahip olmak" tutkusu ile yaflar. Oysa her-

fleyin tek sahibi Allah't›r. O diledi¤i sürece canl›lar var olur, diledi¤i anda da

yok olur, ölürler. 

Allah insanlar›n dünyan›n bu aldat›c› yönüne kanmamalar›, bu gerçe¤i

düflünmeleri için Kuran'da çeflitli örnekler vermifltir:

Dünya hayat›n›n örne¤i, ancak gökten indirdi¤imiz, onunla insanlar›n

ve hayvanlar›n yedi¤i yüryüzünün bitkisi kar›flm›fl olan bir su gibidir.

Öyle ki yer, güzelli¤ini tak›n›p süslendi¤i ve ahalisi gerçekten ona güç

yetirdiklerini sanm›fllarken (iflte tam bu s›rada) gece veya gündüz ona

emrimiz gelmifltir de, dün sanki hiçbir zenginli¤i yokmufl gibi, onu kö-

künden biçilip at›lm›fl bir durumda k›lm›fl›z. Düflünen bir topluluk için

Biz ayetleri böyle birer birer aç›klar›z. (Yunus Suresi, 24)

Ayette bildirildi¤i gibi dünya üzerinde güzel olan ne varsa bir gün güzel-

li¤ini kaybedecek ve hatta yok olacakt›r. Ancak bunu bilmek yeterli de¤ildir;

bu gerçek, üzerinde derin düflünülmesi gereken bir konudur. Çünkü Allah

bu tür örnekleri "düflünen insanlar" için aç›klad›¤›n› bildirmifltir. ‹nsan ak›l

sahibi bir varl›k olarak, düflünmek, düflündüklerinden sonuç ç›karmak ve ya-

flam›n›n amac›n› bulmakla yükümlüdür.

"Düflünmek" ve "akletmek" gibi önemli vas›flar› üzerinde tafl›mayan insa-

n›n ise hayvanlardan bir fark› kalmaz. Hayvanlar da do¤arlar, büyürler, ço-

¤al›rlar, kendilerine göre bir yaflam sürerler. Ama nas›l ve neden yarat›ld›k-

lar›n›, bir gün öleceklerini, öldükten sonra nas›l bir hayatla karfl›laflacaklar›-

n› düflünmezler. Dünyan›n gerçek yüzünü görüp, hakiki amac›n› kavray›p

anlamaya çal›flmazlar.

Elbette hayvanlar›n böyle davranmas› do¤ald›r, çünkü onlar "ak›l sahibi"

olarak yarat›lmam›fllard›r. Yarat›c›'n›n varl›¤›n› kavrama, yarat›l›fl›n gayesini
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araflt›rmakla sorumlu tutulmam›fllard›r. Ancak insan sorumludur; Rabbimiz

olan Allah'› tan›makla, O'nun kendisinden istediklerini ö¤renip uygula-

makla, gerçek yurdunun dünya olmad›¤›n›, dünyan›n "göz aç›p kapay›n-

caya kadar" kaybolacak bir hayat oldu¤unu anlamakla sorumludur. 

Bu gerçekleri kavrayan insan›n tavr› ise, gerçek yurt olan ahirete haz›r-

l›k yapmak, yaflam›n› yaln›zca Allah'› hoflnut edecek yollar arayarak geçir-

mek olacakt›r. 

Aksi takdirde dünyada da ahirette de azapla karfl›lafl›r. Zengin olur, ama

mutlu olamaz. Güzel olur, ama güzelli¤i bafl›na belalar getirir. Ünlü olur,

ama bir gün yaln›z kal›r ve sonunda bir odada tek bafl›na ölür.

Do¤ada herfley zamanla bo-
zulmaya u¤rar. Dünya haya-
t›n›n gerçe¤i iflte budur...
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Dünyan›n Geçicili¤ine Kuran'dan Örnekler 

Allah Kuran'da "dünya hayat›n›n geçicili¤i" ile ilgili pek çok örne¤i bize

bildirmifltir. Ayetlerde, hem geçmiflte yaflam›fl insanlar›n ve toplumlar›n bafl-

lar›na gelen olaylar ibret verici birer örnek olarak anlat›lm›fl, hem de dünya

hayat›n›n gerçek yüzü insanlar›n zihinlerinde canland›rabilecekleri flekilde

örneklendirilmifltir. Kehf Suresi'nde anlat›lan iki "ba¤ sahibi"nin durumu, bu

örneklerden biridir:

Onlara iki adam›n örne¤ini ver; onlardan birine iki üzüm ba¤› verdik ve

ikisini hurmal›klarla donatt›k ikisinin aras›nda da ekinler bitirmifltik.

‹ki ba¤ da yemifllerini vermifl ondan (verim bak›m›ndan) hiçbir fleyi

noksan b›rakmam›fl ve aralar›nda bir ›rmak f›flk›rtm›flt›k. (‹kisinden)

Birinin baflka ürün(veren yer) leri de vard›. Böylelikle onunla konuflur-

ken arkadafl›na dedi ki; 'Ben, mal bak›m›ndan senden daha zenginim,

insan say›s› bak›m›ndan da daha güçlüyüm.' Kendi nefsinin zalimi ola-

rak ba¤›na girdi (ve): 'Bunun sonsuza kadar kuruyup-yok olaca¤›n› san-

m›yorum' dedi. 'K›yamet saatinin kopaca¤›n› da sanm›yorum. Buna ra¤-

men Rabbime döndürülecek olursam flüphesiz bundan daha hay›rl› bir

sonuç bulaca¤›m.' 

Kendisiyle konuflmakta olan arkadafl› ona dedi ki: 'Seni topraktan son-

ra bir damla sudan yaratan sonra da seni düzgün bir adam k›lan

(Allah)'› inkar m› ettin?' 'Fakat O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbi-

me hiç kimseyi ortak koflmam.' 'Ba¤›na girdi¤in zaman 'MaflaAllah

Allah'tan baflka kuvvet yoktur' demen gerekmez miydi? E¤er beni mal

ve çocuk bak›m›ndan senden daha az (güçte) görüyorsan.' 'Belki Rab-

bim senin ba¤›ndan daha hay›rl›s›n› bana verir (seninkinin) üstüne

gökten 'yak›p-y›kan bir afet' gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir.'

'Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu aray›p bulmaya kesin-

likle güç yetiremezsin.' 

(Derken) Onun ürünleri (afetlerle) kuflat›l›verdi. Art›k o u¤runda harca-

d›klar›na karfl› avuçlar›n› (esefle) o¤uflturuyordu. O (ba¤›n) çardaklar›

y›k›lm›fl durumdayd› kendisi de flöyle diyordu: 'Keflke Rabbime hiç kim-

seyi ortak koflmasayd›m.' Allah'›n d›fl›nda ona yard›m edecek bir toplu-

luk yoktu kendi kendine de yard›m edemedi. ‹flte burada (bu durumda)

velayet (yard›mc›l›k dostluk) hak olan Allah'a aittir. O sevap bak›m›n-

dan hay›rl› sonuç bak›m›ndan hay›rl›d›r. 

Onlara, dünya hayat›n›n örne¤ini ver; gökten indirdi¤imiz suya benzer,

onunla yeryüzünün bitkileri birbirine kar›flt›, böylece rüzgarlar›n sa-
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vurdu¤u çal› ç›rp› oluverdi. Allah, herfleyin üzerinde güç yetirendir. Mal

ve çocuklar dünya hayat›n›n çekici süsüdür; sürekli olan 'salih davra-

n›fllar' ise Rabbinin Kat›nda sevap bak›m›ndan daha hay›rl›d›r. (Kehf

Suresi, 32-46)

Bu k›ssada insan›n dünya hayat›ndaki gücüne aldanarak böbürlenme-

sinin ne kadar ak›ls›zca bir tav›r oldu¤u, çünkü Allah'›n o gücü an›nda yok

edebilece¤i vurgulanmaktad›r. Ayn› gerçek, bir baflka k›ssada "bahçe sahip-

leri" örne¤i ile anlat›l›r:

Gerçek flu ki, Biz o bahçe sahiplerine bela verdi¤imiz gibi bunlara da be-

la verdik. Hani onlar sabah vakti onu (bahçeyi) mutlaka devflirecekleri-

ne dair and içmifllerdi. (Bu konuda) hiçbir istisna yapm›yorlard›. Fakat

onlar uyuyorlarken Rabbin taraf›ndan dolafl›p gelen bir bela onun üs-

tünü sar›p kuflat›verdi. Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup kapkara

kesildi.

Nihayet sabah vakti birbirlerine seslendiler: "E¤er ürününüzü devflire-

cekseniz erkence kalk›p ç›k›n". Derken aralar›nda f›s›ldaflarak ç›k›p git-

tiler. "Bugün sak›n oraya hiçbir yoksul girip de karfl›n›za ç›kmas›n."

(Yoksullar›) Engellemeye güçleri yetebilirmifl gibi erkenden gittiler.

Ama onu görünce: "Muhakkak biz (gidece¤imiz yeri) flafl›rm›fl›z" dediler.

"Hay›r biz (herfleyden ve bütün servetimizden) yoksun b›rak›ld›k." (‹ç-

lerinde) Mutedil olan biri dedi ki: "Ben size dememifl miydim? (Allah'›)

Tesbih edip yüceltmemiz gerekmez miydi?" dediler ki: "Rabbimiz Seni

tesbih eder yüceltiriz; gerçekten bizler zalimmifliz." fiimdi birbirlerine

karfl› kendilerini k›namaya bafllad›lar. "Yaz›klar bize gerçekten bizler

azg›nm›fl›z" dediler. "Belki Rabbimiz onun yerine daha hay›rl›s›n› verir;

flüphesiz biz yaln›zca Rabbimize ra¤bet eden kimseleriz." ‹flte azap böy-

ledir. Ahiret azab› ise muhakkak çok daha büyüktür; bir bilseler. (Kalem

Suresi, 17-33)

Dikkat edilirse, Kuran'da dünya hayat›na aldan›p do¤ru yoldan sapan in-

sanlar olarak anlat›lan kifliler, Allah'›n varl›¤›n› inkar eden "ateist" kifliler de-

¤ildir. Allah'›n varl›¤›n› bilen ve kabul eden, ancak O'nu anmaktan uzaklafl-

m›fl kiflilerdir. Hatalar›, Allah'›n kendilerine nimet olarak verdi¤i imkanlar›

kendilerinin çok do¤al bir hakk›ym›fl gibi görerek, büyük bir kibire kap›lma-

lar›d›r. Allah'› ve O'nun gücünü sadece sözde kabul ederler, ama kalpleri

kendi gururlar›, kibirleri, h›rslar› ve bencillikleri ile doludur. 



Onlara, dünya hayat›n›n

örne¤ini ver; gökten indir-

di¤imiz suya benzer, onun-

la yeryüzünün bitkileri bir-

birine kar›flt›, böylece rüz-

garlar›n savurdu¤u çal›-ç›rp›

oluverdi. Allah, herfleyin

üzerinde güç yetirendir.

(Kehf Suresi, 45)
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Allah Kuran'da, bu gibi insanlara örnek olarak, Hz. Musa'n›n kavminin,

yani Allah'a inanan bir toplumun içinden ç›km›fl olan Karun'u örnek verir.

Hem Karun, hem de ona özenerek dünya hayat›na aldananlar, Allah'a söz-

de inanan, ama dünyan›n büyüsüne aldanarak O'nu unutan kimselerdir: 

Gerçek flu ki, Karun, Musa'n›n kavmindendi, ancak onlara karfl› azg›n-

laflt›. Biz, ona öyle hazineler vermifltik ki, onun anahtarlar› birlikte (ta-

fl›maya) davranan güçlü bir toplulu¤a a¤›r geliyordu. Hani kavmi ona

demiflti ki: "fi›mararak sevinme, çünkü Allah, fl›mararak sevince kap›-

lanlar› sevmez. Allah'›n sana verdi¤iyle ahiret yurdunu ara, dünyadan

da kendi pay›n› (nasibini) unutma. Allah'›n sana ihsan etti¤i gibi, sen de

ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, boz-

gunculuk yapanlar› sevmez." Dedi ki, "Bu bende olan bir bilgi dolay›s›y-

la bana verilmifltir." Bilmez mi ki gerçekten Allah, kendisinden önceki

kuflaklardan kuvvet bak›m›ndan kendisinden daha güçlü ve insan say›-

s› bak›m›ndan daha çok olan kimseleri y›k›ma u¤ratm›flt›r. Suçlu günah-

karlardan kendi günahlar› sorulmaz.

Böylelikle kendi ihtiflaml›- süsü içinde kavminin karfl›s›na ç›kt›. Dünya

hayat›n› istemekte olanlar: "Ah keflke, Karun'a verilenin bir benzeri bi-

zim de olsayd›. Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir' dediler. Kendileri-

ne ilim verilenler ise : 'Yaz›klar olsun size, Allah'›n sevab›, iman eden ve

salih amellerde bulunan kimse için daha hay›rl›d›r; buna da sabreden-

lerden baflkas› kavuflturulmaz" dediler. Sonunda onu da, kona¤›n› da ye-

rin dibine geçirdik. Böylece Allah'a karfl› ona yard›m edecek bir toplu-

lu¤u olmad›. Ve o kendi, kendine yard›m edebileceklerden de de¤ildi.

Dün, onun yerinde olmay› dileyenler, sabahlad›klar›nda: 'Vay, demek ki

Allah, kullar›ndan diledi¤inin r›zk›n› geniflletip-yaymakta ve k›s›p-da-

raltmaktad›r. E¤er Allah, bize lütfetmifl olmasayd›, bizi de flüphesiz bat›-

r›rd›. Vay, demek gerçekten küfre sapanlar felah bulamaz demeye bafl-

lad›lar. ‹flte ahiret yurdu, Biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyi ve boz-

gunculuk yapmak istemeyenlere k›lar›z. Sonuç da takva sahiplerinin-

dir. Kim bir iyilikle gelirse, art›k onun için ondan daha hay›rl›s› vard›r;

kim de bir kötülükle gelirse, art›k kötülükleri yapanlar, yaln›zca yap-

makta olduklar›yla karfl›l›k görürler. (Kasas Suresi, 76-84)

Görüldü¤ü gibi Karun'un hatas›, kendisini Allah'tan ba¤›ms›z, ayr› bir güç

gibi görmesi, Allah'›n denemek amac›yla kendisine verdi¤i güç ve imkan›,

kendisinde olan bir üstünlükten dolay› "hak etti¤ini" sanmas›d›r. Oysa tüm

insanlar sadece Allah'›n kullar›d›r ve O'nun Kat›nda hiçbir fleyi "hak etmifl"



olmazlar; insanlara verilen herfley, sadece ve sadece Allah'›n lütfudur. Bunun

fark›nda olan insan, Allah'›n verdi¤i nimetler karfl›s›nda azg›nlaflmaz, fl›ma-

rarak sevince kap›lmaz; sadece Allah'a flükreder ve bu flükrün sevincini ya-

flar. Bir insan›n tüm dünyada yakalayabilece¤i en üstün ve en asil sevinç de

budur. Karun ve Karun'a özenenler gibi olanlar ise, ancak Allah'tan gelen fe-

laketlerle içine düfltükleri yan›lg›n›n fark›na var›rlar. Bu felaketlere bile ald›r-

may›p aldan›fllar›n› sürdürürlerse, bu durumda varacaklar› yer Allah'›n ebe-

di azab›yla dolu cehennem olacakt›r. 

Bir ayette bu gerçek flöyle haber verilir:

Bilin ki, dünya hayat› ancak bir oyun, (e¤lence türünden) tutkulu bir

oyalama, bir süs, kendi aran›zda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve

çocuklarda bir ço¤alma tutkusu'dur. Bir ya¤mur örne¤i gibi; onun bitir-

di¤i ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hofluna gitmifltir, sonra kuruyuve-

rir, bir de bakars›n ki sapsar› kesilmifl, sonra o, bir çer çöp oluvermifl-

tir. Ahirette ise fliddetli bir azab; Allah'tan bir ma¤firet ve bir hoflnutluk

(r›za) da vard›r. Dünya hayat›, aldan›fl olan bir metadan baflka birfley de-

¤ildir. (Hadid Suresi, 20)

Adnan Oktar

33

Dünya hayat›n›n örne¤i, ancak gökten indirdi¤imiz, onunla

insanlar›n ve hayvanlar›n yedi¤i yeryüzünün bitkisi kar›flm›fl

olan bir su gibidir. Öyleki yer, güzelli¤ini tak›n›p süslendi¤i

ve ahalisi de gerçekten ona güç yetirdiklerini sanm›fllarken

(iflte tam bu s›rada) gece veya gündüz ona emrimiz gelmifltir

de, dün sanki hiçbir zenginli¤i yokmufl gibi, onu kökünden

biçilip at›lm›fl bir durumda k›lm›fl›z. Düflünen bir topluluk

için Biz ayetleri böyle birer birer aç›klar›z. 

(Yunus Suresi, 24)



‹
nsan› Allah en mükemmel flekilde yaratm›fl, onu pek çok üstün özel-

likle donatm›flt›r. Yarat›lm›fl olan tüm varl›klar içerisinde düflünme, ka-

rar verme, akletme, düflündü¤ü fleyi uygulayabilme, plan kurma, so-

nuç ç›karma gibi zihinsel fonksiyonlar›yla insan›n üstünlü¤ü tart›flmas›z bir

gerçektir.

Peki hiç düflündünüz mü, tüm bu üstünlüklerin aksine insan neden son

derece korunmaya muhtaç bir bedene sahiptir? Neden ancak mikroskopla

görülebilecek kadar küçük bakteriler, virüsler bu bedene zarar verebilmek-

tedir? Neden insan yaflam› boyunca sürekli bedenini temizlemek, ona bak›m

yapmak zorundad›r? Ve neden insan bedeni zaman ilerledikçe y›pranmakta,

yafllanmaktad›r?

‹nsanlar bunlar› çok "do¤al" fleyler san›rlar, oysa bu say›lanlar›n her biri

belirli bir amaca göre özellikle yarat›lm›flt›r. ‹nsan›n acizli¤ine ait her detay›

Allah özel olarak var etmifltir. Nisa Suresi'nin 28. ayetinde "...‹nsan zay›f

olarak yarat›lm›flt›r" hükmüyle bu gerçe¤e dikkat çekilir. ‹nsan zay›f ola-

rak yarat›lm›flt›r ki, bir kul olarak Yarat›c›m›z olan Allah'a karfl› olan acizli¤i-

ni anlayabilsin ve dünyan›n geçici bir mekan oldu¤unu fark edebilsin. 

‹nsan ne zaman nerede do¤aca¤›n›, hangi vakitte, ne flekilde ölece¤ini

belirleyemez. Dahas›, yaflad›¤› hayattan ne kadar memnun olursa olsun, o

hayat› olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek unsurlar üzerinde hiçbir

kontrol mekanizmas›na sahip de¤ildir.
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Evet insan bedeni, her yönüyle korunmaya ve kollanmaya muhtaçt›r.

Dünya flartlar›nda bafl›na ne zaman ne gelece¤i belli de¤ildir. Yaflad›¤› yer

ister dünyan›n en geliflmifl flehri olsun, ister en yak›n medeniyete kilometre-

lerce uzakl›kta, elektrikten, sudan mahrum bir da¤ köyü olsun; kifli, hayat›-

n›n hiç beklemedi¤i bir an›nda bir tehlike ile karfl›laflabilir. Ölümcül bir has-

tal›¤a yakalanabilir, sakatlanabilir. Karfl›laflt›¤› olay, hiç kaybetmeyece¤ini

sand›¤› bedensel gücünü, güzelli¤ini ya da övündü¤ü fiziksel bir özelli¤ini

al›p götürebilir. Bu konuda yaflad›¤› yer gibi kiflinin kim oldu¤u da bir istis-

na yaratmaz; da¤ bafl›nda sürülerini otlatan bir çoban ya da bütün dünyan›n

tan›d›¤› bir y›ld›z olsa da, söz konusu olaylardan herhangi biri hayat›n› hiç

tahmin edemeyece¤i yönde de¤ifltirebilir.

Ortalama 70-80 kiloluk bir "et ve kemik y›¤›n›" olan beden, ince bir deri

ile kaplanm›flt›r. Elbette bu narin deri, kolayl›kla çizilir, y›rt›l›r ve en ufak bir

darbede morar›r. Günefl alt›nda çok uzun bir süre kalmaya dayanamaz. Bel-

li bir limit afl›l›rsa deri, önce k›zar›r, sonra flifler ve su toplar. K›sacas› s›cak

bir havaya maruz kalan insan kendisini mutlaka koruma alt›na almak zorun-

dad›r.

Allah insanlar› en güzel surette ve en mükemmel sistemlerle yaratm›flt›r.

Ancak dünyan›n geçicili¤ini göstermek ve h›rslara kap›lmalar›n› engellemek

için, bedeni et ve ya¤ gibi çok çabuk bozulabilen maddelerden oluflturmufl-

tur. E¤er insan›n farkl› maddelerden oluflturulmufl, z›rh sa¤laml›¤›nda bir be-

deni olsayd›, o zaman hiçbir virüs ya da mikrop, so¤uk ya da herhangi bir

kaza bu z›rh› delip geçmeye, zarar vermeye güç yetiremezdi. Oysa et ve ya¤

aç›kta b›rak›ld›¤›nda birkaç saat içinde kokuflan, bozulan maddelerdir. ‹flte,

insan›n en büyük acizliklerinden biri, "malzeme"sinin bu denli çürük olma-

s›d›r.

‹nsan, Allah'tan bir hat›rlatma olarak bedeninin acizli¤ini s›k s›k hisseder.

Örne¤in, so¤uk havan›n etkisi insan vücudunun acizli¤ini bütün gerçekli¤i ile

ortaya koyan bir etkendir. So¤uk hava insan›n fizyolojik savunmas›n› yavafl

yavafl felç eder. Vücudun sürekli ayar yaparak korudu¤u sabit s›cakl›¤›n›n

(37 oC) ne kadar önemli oldu¤u böyle bir durumda hemen anlafl›l›r.1 Çok so-

¤uk bir havada bedenin yavafl yavafl çöküflü gözlenebilir. Bafllang›çta kalp

ritmi h›zlan›r, damarlar büzülür ve atardamar bas›nc› yükselir. Vücut kendi-

sini ›s›tmak için titremeye bafllar.2 Vücut s›cakl›¤› 35 dereceye düfltü¤ünde
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art›k tehlikeli bir durum baflgöstermifltir. Kalp ritmi yavafllamaya bafllar, tan-

siyon düfler, kol ve bacaklarda, en çok da parmaklarda damarlar büzülmeye

bafllar. Vücut s›cakl›¤› 35 dereceye düflen bir kiflide bilinç bulan›kl›¤›, yöne-

lim bozuklu¤u, uyku e¤ilimi ve dikkat da¤›n›kl›¤› ortaya ç›kar. Zihinsel ifl-

lemlerde aksama oluflur. Burada kuflkusuz en önemli nokta vücut s›cakl›¤›-

n›n sadece 1.5 derece düflmesiyle bile, böylesine önemli sonuçlar›n ortaya

ç›kmas›d›r. So¤ukta daha fazla kal›nd›¤›nda ve vücut s›cakl›¤› 33 derecenin

alt›na düfltü¤ünde ise bellek ve bilinç kayb› yaflan›r. 24 dereceye düfltü¤ün-

de solunum, 20 dereceye düfltü¤ünde beyin, 19 dereceye düfltü¤ünde ise

kalp durur ve insan için kaç›n›lmaz olan ölüm gerçekleflir.

Yukar›daki sadece tek bir örnektir. Kitab›n ilerleyen sayfalar›nda insan›n

fiziksel olarak sahip oldu¤u acizlikleri çok detayl› olarak anlatmaya çal›flaca-

¤›z. Bunu yapmaktaki amac›m›z, insan›n bu dünyada ne yaparsa yaps›n ger-

çek bir tatmine ulaflamayaca¤›n›, çünkü sahip oldu¤u acizliklerin buna en-

gel olaca¤›n› farkettirebilmektir. Bunu farkeden insan›n da gerçek yurt olan

cennete yönelmesi, bu dünyaya körü körüne ba¤lanmamas› gerekti¤ini ha-

t›rlatmakt›r. Zira insana vadedilen sonsuz bir cennet hayat› vard›r. ‹leriki bö-

lümlerde de üzerinde duraca¤›m›z gibi cennet, hiçbir eksikli¤in, kusurun, fi-

ziki acizli¤in bulunmad›¤› bir yerdir. Orada insan, nefsinin arzulad›¤› herfle-

ye sahip olacak, yorgunluk, açl›k, susuzluk, yafllanma, hastalanma vs. gibi fi-

ziki eksikliklerden ise tamamen uzak olacakt›r.

Bir di¤er amac›m›z ise, insan›n kendi acizli¤i karfl›s›nda Yarat›c›'s›n›n üs-

tünlü¤ünü, yüceli¤ini kavrayabilmesine ve O'na muhtaç oldu¤unu anlayabil-

mesine yard›mc› olmakt›r. Nitekim Kuran'da insanlar›n Allah'a muhtaç ol-

duklar› flöyle bildirilmifltir:

Ey insanlar, siz Allah'a (karfl› fakir olan) muhtaçlars›n›z; Allah ise, Ga-

niy (hiçbir fleye ihtiyac› olmayan)d›r, Hamid (övülmeye lay›k)t›r. (Fat›r

Suresi, 15)

Bedenin ‹htiyaçlar›

Bir insana verilmifl pek çok fiziksel zay›fl›k vard›r. Öncelikle insan hem

bedenini hem de çevresini temiz tutmak, onlara çok özenli bir bak›m yap-

mak zorundad›r. Bu bak›m için ay›rd›¤› vakit, hayat›n›n oldukça büyük bir
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bölümünü kapsar. Banyo yaparken, t›rafl olurken, el-ayak, saç, cilt vs. bak›-

m› ile ilgilenirken insanlar›n harcad›klar› zaman› gözler önüne seren anket-

lere s›k s›k rastlanabilir. Bu tip bilgileri ilk duydu¤unda insan flafl›rmaktan

kendini alamaz, çünkü ömrünün oldukça uzun bir zaman›n›n böyle s›radan

ifller için harcand›¤›n› belki de hiç düflünmemifltir.

Günlük hayat›n ak›fl› içinde evde, yolda, iflte, okulda çeflit çeflit insan gör-

mek mümkündür. Bu insanlar›n önemli bir bölümü, düzgün giyimli, makyaj-

l›, saçlar› taranm›fl, t›rafl olmufl, ütülü k›yafetler giymifl insanlard›r. Ancak bu

görünüfllerinin bir de arka plan› vard›r. Bu insanlar bu düzgün görüntüyü el-

de edebilmek için acaba ne kadar zaman harcamak zorunda kalm›fllard›r?

Sabah ilk uyand›¤› andan gece uyuyana kadar bir insan›n uygulamak zo-

runda oldu¤u bak›m çok say›da detay› içermektedir. Uykudan uyan›p gözü-

nü açt›¤› andan itibaren ilk gidece¤i yer banyodur. Çünkü uyudu¤u süre bo-

yunca a¤z›n›n içinde ço¤alan bakteriler sebebiyle, hofl olmayan bir tat ve ko-

ku ile uyanm›flt›r ve difllerini f›rçalamas› kaç›n›lmazd›r. ‹nsan›n güne bafllaya-

bilmesi için gereken ifllemler bununla s›n›rl› de¤ildir. Elini, yüzünü y›kamas›

da zorunludur. Ancak sadece bu uzuvlar›n› y›kamas› da yetmeyecektir. Bir

önceki gün ve gece boyunca vücudunda ve cilt yüzeyinde pek çok ifllem ger-

çekleflmifltir. Örne¤in, saçlar› ve yüzü ya¤lanm›fl, saç›nda kepek oluflmufl, vü-

cudu terlemifltir. Bütün bu istenmeyen koflullardan kurtulman›n tek çaresi ise

banyo yapmakt›r. Bunu yapmad›¤› takdirde ya¤l› saçlar›, ter kokan vücuduy-

la insanlar›n aras›na girmesi pek hofl olmayacakt›r.

‹nsan içine ç›kmak için gerekli temizli¤in sa¤lanmas›nda kullan›lacak

malzemeler ise o kadar çoktur ki; insan›n bedeninin ne kadar çok fleye muh-

taç oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan üzerinde düflünülmelidir. Örne¤in, temiz-

lik için su ve sabunun yan›nda ek malzemelere de ihtiyaç vard›r. Çünkü cilt

üzerindeki ölü deri tabakas›n› temizlemek gerekir. 

Her insan›n, beden temizli¤i yan›nda k›yafetlerinin, evinin, çevresinin de

temizli¤ine uzun bir süre ay›rmas› gerekir. Aksi takdirde bir süre y›kamadan

giydi¤i k›yafetler ve evinin kirlili¤i sebebiyle yan›na yaklafl›lamayacak bir ha-

le gelebilir.

K›sacas› insan›n bir gün içinde yaflad›¤› vaktin önemli bir bölümü te-

mizlik ve bak›mla geçer. Üstelik bu bak›m› sa¤layabilmek için çok çeflitli

araçlara, kimyasal malzemelere ihtiyaç duyar. Allah insan› son derece aciz
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bir bedenle yarat›rken, bu acizli¤ini geçici olarak örtmesini, d›flar›ya hisset-

tirmemesini sa¤layacak imkanlar› da ona sunmufltur. Ayr›ca insana temiz-

lenmesini, acizli¤ini göstermemesini sa¤layacak bir düflünme yetene¤i de

vermifltir. Ancak kimi zaman insanlar ak›llar›n› ve Allah'›n verdi¤i di¤er tek-

nik imkanlar› kullanmad›klar› için kötü bir görünümle karfl›m›za ç›kabilir-

ler. Özellikle temizlik için gereken malzemeleri kullanmad›klar› ve bu yön-

de bir çaba harcamad›klar› takdirde, k›sa sürede son derece itici bir görü-

nüme bürünebilirler. 

Ancak insan ne kadar temizlik ve bak›m yaparsa yaps›n bu da geçicidir.

Diflini f›rçalayan bir insan belki 1 saat sonra hiç f›rçalamam›fl gibi olur. Ban-

yo yapan bir kifli e¤er yaz mevsimindeyse bir-iki saat sonra belki hiç banyo

yapmam›fl gibi bir hale gelebilir. Bir de güzelleflebilmek için uzun saatlerini

aynan›n önünde makyaj yaparak geçiren bir kad›n› düflünün; ertesi sabah

uyand›¤›nda bir gün önce yapt›¤› makyajdan yüzünde eser yoktur. Hatta ya-

t›p sabah kalkt›¤›nda yüzünde kalan boya kal›nt›lar› sebebiyle oldu¤undan

da kötü bir hale bürünmüfl olabilir. Veya uzun uzun t›rafl olan bir erkek er-

tesi gün uyand›¤›nda tekrar ayn› süreci yaflamak zorunda kal›r.

Önemli olan, bu fiziksel acizliklerin bir amaca yönelik oldu¤unu kavra-

yabilmektir. Bunlar zorunlu acizlikler de¤ildir; özel olarak yarat›lm›fllard›r.

Bir örnek üzerinde düflünelim: ‹nsan, vücut ›s›s› yükseldi¤inde do¤al olarak

terler. Terden kaynaklanan koku ise son derece rahats›z edicidir. Yeryüzün-

de yaflayan her insan bu acizlikle s›k s›k karfl›lafl›r. Oysa böyle olmayabilir-

di. Örne¤in, bitkiler için bu durum geçerli de¤ildir. Bir gülü düflünün; kara

topra¤›n içinden ç›kt›¤›, sokakta do¤al bir ortamda yetiflti¤i, her an her tür-

lü tozla, pislikle muhatap oldu¤u halde asla kötü kokmaz. Her durumda ve

flartta gülün kokusu son derece ferahl›k vericidir. Üstelik gülün temizlenmek,

bak›m yapmak gibi bir ihtiyac› da yoktur! Ancak insan için durum farkl›d›r.

Allah insana acizli¤ini hissettirecek her türlü eksikli¤i özellikle vermifltir. Ne

kadar temizlenirse temizlensin, ne kadar kozmetik malzeme kullan›rsa kul-

lans›n; güzel bir kokuyu üzerinde sabit tutamaz. 

Bedenin tüm bu acizliklerinin yan›s›ra yaflam›n› sürdürebilmesi için bir de

beslenmesi gerekmektedir. Üstelik bu beslenme son derece iyi planlanmal›-

d›r. ‹nsan bedeni ayn› anda proteine, karbonhidrata, flekere, vitaminlere, çe-

flitli minerallere ihtiyaç duyar. Say›lan maddelerden belirli miktarlarda ala-
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mazsa, iç organlar›nda ciddi anlamda hasarlar oluflabilir, cildi bozulur, ba¤›-

fl›kl›k sistemi zay›flar yani bedeni güçsüz düfler. Bu yüzden temizli¤e göster-

mesi gereken hassasiyeti, beslenmesine de göstermelidir.

‹nsan›n beslenmeden çok daha önemli bir ihtiyac› daha vard›r. Besin al-

madan bir süre yaflamak mümkün olabilir, ancak bir iki gün vücuda hiçbir

flekilde su girmemesi insan için öldürücüdür. ‹nsan vücudu suya son derece

muhtaçt›r. Çünkü vücut içindeki yaflam›n sürmesini sa¤layan kimyasal ifllem-

lerin hemen hepsi suyun yard›m› ile meydana gelir. 

Elbette burada anlat›lanlar her insan›n kendi üzerinde görebilece¤i eksik-

liklerdir. Ancak herkes bunlar›n bir eksiklik oldu¤unu kavrayabiliyor mudur

acaba? Yoksa her insan ayn› acizliklere sahip diye bunlar› do¤al m› karfl›l›-

yordur? Elbette burada anlat›lanlar tüm insanlar için geçerlidir. Ama unutma-

mak gerekir ki, Allah dileseydi bunlar›n hiçbirini insanlar›n üzerinde yarat-

mazd›; her insan bir gül kadar güzel kokulu ve tertemiz olabilirdi. Ama in-

san› tüm acizlikleriyle beraber yaratan Allah bunu belli bir hikmet üzerine

yapm›flt›r. Yarat›c›m›z olan Allah karfl›s›ndaki acizli¤ini gören insan, O'nun

kendisini davet etti¤i yola uymal›; geçici ve eksik olan bu dünyaya ba¤lan-

mamal›, sonsuz bir yurt olan ahiret için haz›rl›k yapmal›d›r.

"Bilinçsiz" 15 Y›l

Her insan gün içinde belli bir zaman› uyuyarak geçirmek zorundad›r. Ne

kadar çok ifli olsa da, ne kadar istemese de belli bir süre sonra uyumas› ve

bedenini dinlendirmesi, gününün en az 1/4'ünü bir yerde yatarak geçirmesi

kaç›n›lmazd›r. Aksi takdirde hayat›n› sürdürmesi imkans›z hale gelir. Hergün

yaflad›¤› 24 saatin asl›nda en fazla 18 saatini fluurlu olarak geçirir, geri kalan

minimum 6 saatlik uykuda bilinci tamamen kapal›d›r. Bu aç›dan bak›nca kar-

fl›m›za flöyle çarp›c› bir rakam ç›kar: Ortalama 60 senelik bir yaflam›n en az

1/4'ü yani 15 senesi "bilinçsiz" olarak geçmektedir.

Peki uykunun bir alternatifi var m›d›r? "Ben uyumak istemiyorum" di-

yen insan için durum nas›l olur?

‹ki gün uyumayan insan›n gözleri kanlan›r, cildi bozulur, rengi solar. Bu

süre daha da uzayacak olursa, fluur kayb›na kadar varabilecek durumlar olu-

flur. ‹nsan istese de istemese de bir günün sonunda mutlaka gözleri kapan›r,
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dikkati da¤›l›r ve kendini birden bire uykuya dalm›fl olarak bulur. Bu kaç›-

n›lmazd›r; en güçlüsünden en zay›f›na, en güzelinden en çirkinine, en zen-

gininden en fakirine; bu, herkes için de¤iflmez bir kurald›r.

Uykunun hemen öncesinde, vücut adeta ölür gibi duyars›zlaflmaya bafl-

lar, hiçbir fleye tepki veremez hale gelir. Biraz önce sesi duyan ve alg›layan

kulaklar, fiziksel aç›dan sa¤lam bir durumda olmalar›na ra¤men duyamaz,

fonksiyonlar›n› yerine getiremezler. Beden bütün faaliyetlerini minimum se-

viyeye indirir, dikkat azal›r, konsantrasyon düfler, hareketler yavafllar. Ölümü

ruhun bedenden ayr›lmas› olarak tan›mlad›¤›m›za göre, bu da bir tür ölüm-

dür. Çünkü insan›n bedeni yata¤›nda yatmaktad›r ama o anda ruhu çok fark-

l› bir mekanda, çok farkl› olaylar yaflad›¤›n› sanmaktad›r. Belki kendisini de-

niz kenar›nda, s›ca¤›n alt›nda hissetmektedir, ama asl›nda o an odas›nda yat-

maktad›r. Ölüm de insana ayn› etkiyi yapar: Onu bu dünyada kulland›¤› be-

denden ay›r›r ve yeni bir bedenle yeni bir dünyaya tafl›r.

Uyku ile ölüm aras›ndaki bu benzerlik, Kuran'da da vurgulan›r. Bir ayet-

te "sizi geceleyin öldüren ve gündüzün 'güç yetirip etkilemekte olduk-

lar›n›z›' bilen, sonra ad› konulmufl ecel doluncaya kadar onda sizi di-

rilten O'dur" fleklinde buyrulmaktad›r. (Enam Suresi, 60) Ölüm ile uykunun

benzer iki olay gibi anlat›ld›¤› bir baflka ayet ise flöyledir:

Allah, ölecekleri zaman canlar›n› al›r; ölmeyeni de uykusunda (bir tür

ölüme sokar). Böylece, kendisi hakk›nda ölüm karar› verilmifl olan› tu-

tar, öbürünü ise ad› konulmufl bir ecele kadar sal›verir. fiüphesiz bunda,

düflünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vard›r. (Zümer Suresi, 42)

Ama her nedense insanlar, hayatlar›n›n dörtte birini alg›ya dair hiçbir

fonksiyonlar›n› yerine getiremez bir durumda "ölü" halde geçirdikleri halde,

bunun anlam›n› pek düflünmezler. Uykuya dalmalar› ile birlikte dünyada

kendileri için önemli olan ne varsa bir kenara b›rakt›klar›n› hiç ak›llar›na ge-

tirmezler. Oysa insan uykuya dald›¤› an, o gün içerisinde kazand›¤› para, gir-

di¤i önemli bir s›nav, ald›¤› güzel bir hediye art›k onun için hiçbir fley ifade

etmez. Bu, bir nevi dünya ile hiçbir ba¤lant›s›n›n kalmamas› anlam›na gelir.

Buraya kadar verilen tüm örnekler, insan hayat›n›n asl›nda ne kadar k›sa

oldu¤u ve ne kadar "zaruri" ifllerle geçirildi¤ini anlatmaktad›r. Bu hayattan,

zaruri ifllere harcanan tüm zamanlar› ç›kard›¤›m›zda; bir insan›n e¤lendi¤ini

düflündü¤ü, isteklerini yapabildi¤i, "dünyada istedi¤im gibi yafl›yorum" diye-
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bildi¤i anlar son derece azd›r. Geriye dönüp bakt›¤›nda, sadece beslenme-

ye, giyinmeye, temizlenmeye, uyumaya ve daha iyi flartlarda yaflamak için

çal›flmaya harcad›¤› y›llar› kapsayan çok uzun bir zaman dilimi ile karfl› kar-

fl›ya kal›r.

‹nsan›n dünyada geçirdi¤i zamanla ilgili hesaplamalar kuflkusuz düflün-

dürücüdür. Daha önce de belirtti¤imiz gibi ortalama 60 y›ll›k bir ömrün en

az 15-20 y›l› kesin olarak uykuda geçmektedir. Geriye kalan 40-45 senenin

ise ilk 5-10 y›l› çocukluktan kaynaklanan bir fluursuzluk dönemidir. Yani 60

y›l yaflayan bir insan asl›nda bu yaflam›n›n yar›s›n› "fluursuz" olarak geçir-

mektedir. Di¤er yar›s› ile ilgili ise pek çok rakam verilebilir. Örne¤in, çok

uzun bir zaman dilimi yemek haz›rlayarak ve yiyerek, bedenini ve çevresini

temizleyerek, trafikte bir yere ulaflmaya çal›flarak geçmektedir. Bu örnekleri

çok fazla artt›rabiliriz. Sonuçta ortaya ç›kan ise "koskoca ömür"den geriye

do¤al ihtiyaçlar›n› karfl›lamas› d›fl›nda belki 3-5 senelik bir vaktin kald›¤›d›r.

Peki bu kadarc›k bir zaman›n sonsuz hayat yan›nda nas›l bir de¤eri olabilir?

‹flte bu noktada gerçek iman sahibi insanlar ile inkarc› insanlar aras›nda-

ki büyük fark ortaya ç›kar. ‹nkarc› insan hayat›n›n yaln›zca bu dünyada ya-

flad›¤› y›llardan ibaret oldu¤unu sanm›flt›r. Ve "göz aç›p kapay›ncaya kadar"

geçen dünyan›n kendince "tad›n› ç›karmaya" çal›fl›r, ama bofluna yorulur.

Çünkü bafltan beri anlatt›¤›m›z gibi bu dünya hem çok k›sad›r, hem de çok

say›da eksikliklerle doludur. Dahas›, Allah'a güvenip dayanmad›¤› için, dün-

yan›n bütün s›k›nt›lar›n›n, endifle ve korkular›n›n ac›s›n› çeker.

‹man sahibi olan insan ise, tüm hayat›n› Allah'›n r›zas›n› kazanmak için

çal›flarak geçirmifl, Allah'a teslim olman›n huzuru sayesinde dünyan›n tüm

korku ve hüzünlerinden kurtulmufl ve sonuç olarak da sonsuz bir mutluluk

yurdu olan cenneti kazanm›flt›r. Nitekim insan›n dünyada bulunufl amac› na-

s›l davran›fllarda bulunaca¤›n›n s›nanmas›d›r. Allah güzel davran›fllarda bulu-

nanlara dünyada ve ahirette güzellik vadetmifltir:

(Allah'tan) Sak›nanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" dendi¤inde, "Hay›r" dedi-

ler. Bu dünyada güzel davran›fllarda bulunanlara güzellik vard›r; ahiret

yurdu ise daha hay›rl›d›r. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Adn

cennetleri; ona girerler, onun alt›ndan ›rmaklar akar, içinde onlar›n

her diledikleri fley vard›r. ‹flte Allah, takva sahiplerini böyle ödüllendi-

rir. (Nahl Suresi, 30-31)
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Hastal›klar ve Kazalar

‹nsana acizli¤ini hat›rlatan olaylardan biri de hastal›klard›r. Son derece iyi

korunmufl olan beden, gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüsten veya

mikroptan ciddi flekilde etkilenir. Bu noktada biraz düflünüldü¤ünde asl›nda

bedenin güçsüz düflmesinin makul olmad›¤› fark edilebilir. Çünkü Allah in-

san vücudunu son derece kusursuz sistemlere sahip olarak yaratm›flt›r. Özel-

likle de insan›n savunma sistemi, düflmanlar›na karfl› son derece "güçlü bir

ordu" olarak nitelendirilebilir. Ama insanlar tüm bunlara ra¤men s›k s›k has-

talan›rlar. Düflünmek gerekir ki, bedene bu son derece üstün sistemleri yer-

lefltiren Allah dileseydi insan hiçbir zaman hasta olmayabilirdi. Virüsler, mik-

roplar, bakteriler onu hiç etkilemeyebilirdi, ya da bu özel haz›rlanm›fl küçük

"düflmanlar" hiç var olmayabilirdi. Oysa her insan son derece küçük sebep-

ler yüzünden önemli sonuçlar do¤uran hastal›klara yakalanabilir. Örne¤in,

ciltteki küçük bir yaradan vücuda girebilecek tek bir virüs, bedenin tamam›-

n› k›sa sürede sarabilir. Teknoloji ne kadar geliflmifl olursa olsun, en basit bir

grip virüsü bile çok rahat flekilde insana zarar verebilir. Tarihte bunun ör-

nekleri çok s›k görülmektedir. Örne¤in, 1918'de ‹spanya'da yaflanan bir grip

salg›n›nda 25 milyon kiflinin öldü¤ü bilinmektedir. Yine 1995'te Almanya'da-

ki bir salg›n ise 30 bin kiflinin ölümüne sebep olmufltur. 

Bütün bunlar uzak birer tehlike de¤ildir; her gün herkesin kolayl›kla ba-

fl›na gelebilecek olaylard›r. Elbette bunlar› do¤al karfl›lay›p üzerinde düflün-

meden geçmek büyük bir hata olacakt›r. Di¤er tüm acizlikler gibi hastal›klar

da Allah taraf›ndan özel olarak yarat›larak insana verilmektedir. Bu flekilde

büyüklenme e¤iliminde olan insan ne derece güçsüz oldu¤unu görebilmek-

tedir. Ayr›ca yine bu flekilde insan, dünyan›n eksikli¤ini, gerçek yüzünü kav-

rayabilmektedir.

Hastal›klar›n yan›s›ra, insan›n dünyada karfl› karfl›ya oldu¤u tehlikelerden

biri de kazalard›r. Örne¤in trafik kazalar›, her gün televizyonda seyretmeye

ve gazetelerde okumaya al›fl›lan olaylard›r. ‹nsan bir gün kendi bafl›na da

böyle bir kaza gelebilece¤ine pek ihtimal vermez. Oysa gün içinde insan›n

karfl›laflabilece¤i trafik kazalar›ndan çok daha basit sebeplere dayal› o kadar

çok olay vard›r ki… Örne¤in düz yolda yürürken aya¤› tak›l›p düflen ve be-

yin kanamas› geçiren insanlar› mutlaka duymuflsunuzdur. Veya evinin mer-
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divenlerinden inerken aniden düflen ve baca¤›n› k›r›p aylarca yataktan kal-

kamayanlar›, yedi¤i yemek nefes borusunu t›kad›¤› için bo¤ulanlar› da. Bun-

lar›n tümü çok küçük sebeplere ba¤l›d›r ve her gün dünya üzerinde binler-

ce kiflinin bafl›na rahatl›kla gelebilmektedir.

Bahsedilen gerçekler karfl›s›nda insan, dünyaya ba¤l›l›¤›n›n ne derece an-

lams›z oldu¤unu düflünmelidir. Sahip oldu¤u fleylerin asl›nda denenmesi için

ve geçici olarak kendisine verildi¤ini de mutlaka fark etmelidir. Daha kendi

vücudu içerisinde gezen tek bir mikroba güç yetiremeyen, önündeki basama-

¤› hesaplayamad›¤› için hayati tehlikeye düflebilen bir insan nas›l olur da her-

fleyi yaratan Rabbimiz'e karfl› acizli¤ini göremeyerek büyüklenebilir?

Elbette insan› yaratan Allah't›r ve onu tüm tehlikelerden koruyan da yal-

n›zca O'dur. ‹nsan ne kadar kendini büyük görürse görsün, Allah'›n dileme-

si d›fl›nda kendisi için bir yarar elde etmeye veya zarardan korunmaya güç

yetiremez. Allah dilerse hastal›k verir, dilerse aczini hat›rlatacak türlü eksik-

likleri insan bedeninde yarat›r.

Sonuç olarak en baflta da belirtti¤imiz gibi dünya Allah'›n yaratt›¤› bir im-

tihan yeridir. Her insan dünyada O'nu raz› edecek iyi ifller yapmakla sorum-

lu tutulmufltur ve bu yönde denenmektedir. Bu denemenin sonunda Allah'›n

emir ve yasaklar›na uyanlar, güzel ahlak gösterenler sonsuza kadar cennet-

te yaflamaya hak kazanacaklard›r. Ama büyüklenmede direnenler ve birkaç

on y›ll›k dünya hayat›n› sonsuz hayatlar›na tercih edenler ise dünyada da

ahirette de eksikliklerden, acizliklerden, s›k›nt›lardan kurtulamayacaklard›r.

Hastal›k ve Kazalar›n Getirdi¤i Sonuçlar

Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi, hastal›klar ve kazalar Allah'›n insanla-

r› denemek için yaratt›¤› olaylard›r. ‹man eden bir insan bafl›na gelen bu tür

bir olay karfl›s›nda dua edip, Allah'a yönelir ve bilir ki Allah'tan baflka ken-

disini kurtarabilecek hiçbir güç yoktur. Böyle bir olayla onun sabr›n›, sada-

katini, tevekkülünü deneyen Allah'›n, ahirette de kendisine en güzel karfl›l›-

¤› verece¤ini umar. Nitekim Kuran'da, Hz. ‹brahim bu konuda güzel tavr›y-

la ve samimi duas›yla örnek gösterilmifltir. Müminlere düflen de bu samimi-

yeti örnek almakt›r. Hz. ‹brahim'in duas› flöyledir:
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Bana yediren ve içiren O'dur; Hastaland›¤›m zaman bana flifa veren

O'dur; Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O'dur. (fiuara Suresi,

79-81)

Hz. Eyüp ise, kendisine isabet eden fliddetli bir ac› ve hastal›k karfl›s›nda

yine Allah'a s›¤›nm›fl ve bu tavr›yla tüm müminlere örnek olmufltur:

Kulumuz Eyyub'u da hat›rla. Hani o: 'Herhalde fleytan, bana kahredici

bir ac› ve azab dokundurdu' diye Rabbine seslenmiflti. (Sad Suresi, 41)

Bu tür s›k›nt›lar müminlerin Allah'a olan ba¤l›l›klar›n›n, olgunluklar›n›n

artmas›n› sa¤lar, onlar için birer "hay›r" olur. ‹nkarc› bir insan için ise her tür-

lü kaza ve hastal›k bir belad›r. Bafl›na gelenlerin belli bir hikmetle yarat›ld›-

¤›n›, ahirette karfl›l›¤›n›n olaca¤›n› düflünmedi¤inden büyük bir s›k›nt› içine

girer. Üstelik bu belan›n maddi s›k›nt›lar› yan›nda bir de manevi s›k›nt›lar›

vard›r. Çünkü Allah'› inkar eden bir sistemde yaflayan insanlar›n de¤er yar-

g›lar› maddecidir. Herhangi bir hastal›k ya da kaza sonucu sakat kalan kifli,

önceden ne kadar sevilen, say›lan bir kifli olsa da, eli aya¤› tutmad›¤› için es-

ki "dost"lar›n›n ço¤u yan›nda kal›p onunla ilgilenmek istemeyebilirler. Güzel

bir insan güzelli¤ini, güçlü bir insan gücünü kaybetti¤inde gördü¤ü de¤er de

azalabilir. Bunun sebebi, dinden uzak yaflayan toplumlarda insanlar›n birbir-

lerini sadece maddesel k›staslar do¤rultusunda de¤erlendirmeleridir. Dolay›-

s›yla maddesel bir kusur olufltu¤unda, bir insan›n de¤eri de yok olur.

Örne¤in, sakat kalan birinin efli ya da akrabalar›, çok büyük olas›l›kla

bundan fliddetle yak›nmaya bafllayacaklard›r. Çevrelerine ne kadar flanss›z

olduklar›n› anlatacaklard›r. Kimisi gençli¤ini öne sürecek ve bu yaflta böyle

birfleyi hak etmedi¤ini, daha "hayat›n›n bahar›nda" bunun bafl›na geldi¤ini

söyleyecektir. Bunun sonucunda da hasta kifliye yeterli ilgiyi göstermemesi

konusunda etraf›ndakilerin kendisine hak vermesini bekleyecektir. Bir k›s›m

insanlar da kendilerine kalsa hasta kifliyi hemen b›rak›p gitmek isterken, sa-

dece toplum taraf›ndan ay›planma korkusu sebebiyle bunu yapamayacakt›r.

Hasta kifliye sa¤l›kl› iken verilen sadakat ve vefa sözleri, yerini egoist, ben-

cil ve ç›karc› düflünce ve sözlere b›rakm›flt›r.

Sadakat ve vefan›n çok k›sa süreli oldu¤u böyle bir sistemde yaflanan bu

tarz olaylara flafl›rmak da asl›nda yanl›flt›r. Çünkü insanlar› sadece maddesel

k›staslarla de¤erlendiren ve en önemlisi Allah korkusu olmayan bir insandan

sürekli sadakat beklemek mümkün de¤ildir. Karfl›l›¤›nda ceza görece¤ine
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inanmayan bir insan›n iyi davran›fllarda bulunmas› kendi çarp›k mant›¤›na

göre bir "enayilik"tir. Çünkü birkaç on y›l içerisinde ölümle birlikte sonsuza

kadar yok olaca¤›na inand›¤› bir insana fedakarl›k yap›p sadakat gösterme-

sinin cahiliye kültürüne göre bir anlam› yoktur. Zaten her ikisi de k›sa süre

yaflay›p yok olacaklar› inanc›ndad›rlar, o halde bir tercih yap›lmas› gerekir-

se kendi ç›karlar›n›, rahatlar›n› düflüneceklerdir.

Oysa Müslümanlar için durum son derece farkl›d›r. Allah'a iman eden,

O'na karfl› aczini bilen ve O'ndan korkan insanlar birbirlerini de Allah'›n em-

retti¤i özellikler do¤rultusunda de¤erlendirirler. Bir insan›n en önemli özel-

li¤i "takvas›", yani Allah'a olan korkusu, sayg›s› ve bundan dolay› sahip ol-

du¤u asalet ve güzel ahlakt›r. Bir insan bu özelliklere sahipse, dünyada fi-

ziksel olarak birtak›m kusurlar› bulunsa da ahirette sonsuza kadar güzellik

içinde yaflayacakt›r. Bu, Allah'›n inananlara vaadidir ve bunu bilen mümin-

ler de birbirlerinin eksikliklerini, kusurlar›n› flefkatle karfl›lar, son derece sa-

dakatli ve vefal› olurlar.

‹flte bu büyük fark, içinde yaflad›klar› cahiliye kültürünün inkarc›lara bir

cezas›d›r. Ayn› zamanda Allah'›n kendisini inkar edenlere dünyada verdi¤i

büyük bir belad›r. Dünyada hevas›n›n iste¤i do¤rultusunda yaflay›p, iflledik-

lerinin hesab›n› vermeyece¤ini sanan kifli ahirette büyük bir flaflk›nl›k yafla-
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Allah bir insan›, yanda-
ki resimlerde görülen
türde hastal›klarla de-
neyebilir. Dünya haya-
t›na h›rsla ba¤l› olma-
yan, Allah'›n hoflnutlu-
¤unu ve cennetini
uman kifliler için bu tür
zorluklar, güzelce sab-
retmeleri ve Allah'a
olan teslimiyetlerini
göstermeleri için bir
f›rsatt›r. Ama yaflamla-
r›n›n yaln›zca bu dünya
ile s›n›rl› oldu¤unu
zanneden insanlar bu
önemli s›rr› kavraya-
mazlar.

guatr

zona hastal›¤›

kurdeflen



yacakt›r. Orada dünyada gösterdi¤i zalimlik, vefas›zl›k, sadakatsizlik ve bun-

lar gibi tüm kötü ahlak özelliklerinin hepsinden tek tek hesaba çekilecektir.

Allah inkar edenlerin dünyada gösterdikleri çirkin tav›rlar›n onlar›n aleyhine

oldu¤unu flöyle bildirmifltir:

O küfre sapanlar, kendilerine tan›d›¤›m›z süreyi sak›n kendileri için

hay›rl› sanmas›nlar, Biz onlara, ancak günahlar› daha da arts›n, diye

süre vermekteyiz. Onlar için afla¤›lat›c› bir azab vard›r. (Al-i ‹mran Su-

resi, 178)

Yafll›l›k

Zaman›n y›prat›c› etkisi herfleyde gözle görülür biçimde fark edilir. En

son model diye al›nan bir araba birkaç sene içinde çizilir, ar›zalan›r ve kaç›-

n›lmaz olarak eskir. Çok be¤enilen bir ev, 5-10 sene sonra (e¤er bak›m ya-

p›lmazsa) boyalar› dökülmüfl, eski görünümlü bir yere dönüflür. Ancak tüm

bunlar›n yan›nda en büyük y›pranmaya insan kendi bedeninde flahit olur;

geçen y›llarla birlikte insan›n çok de¤er verdi¤i bedeni, geri dönülemez bir

biçimde hasar görür. ‹nsan›n belirli bir zaman süreci içinde geçirdi¤i bu de-

¤ifliklik Kuran'da flöyle bildirilmifltir:

Allah sizi bir za'ftan yaratt›, sonra (bu) za'f›n ard›ndan bir kuvvet k›ld›,

sonra bu kuvvetin ard›ndan da bir za'f ve yafll›l›k verdi. Diledi¤ini yara-

t›r. O, bilendir, güç yetirendir. (Rum Suresi, 54)

Yafll›l›k ço¤u zaman, düflünülmek istenmeyen, hayata dair planlara dahil

edilmeyen bir dönemdir. ‹nsanlar fiziksel birtak›m acizlikler içinde geçire-

cekleri yafll›l›k dönemini mümkün oldu¤u kadar ak›llar›na getirmemeye ça-

l›fl›rlar. Zaman zaman konusu aç›ld›¤›nda ise korku ve endifleye kap›l›rlar,

ama k›sa bir süre içinde hiçbir fley yokmufl gibi günlük yaflamlar›na devam

ederler. Yafllanacaklar›n› ak›llar›na getirmek istemeyifllerinin en büyük ne-

denlerinden biri, bu düflüncenin dünyada sonsuza dek var olamayacaklar›n›

kendilerine hat›rlat›yor olmas›d›r. Bu yüzden eninde sonunda karfl›laflacak-

lar› bu dönemi çok az düflünürler. Önlerinde uzun seneler oldu¤unu, yafl-

lanman›n ve ölümün çok ileride olaca¤›n› varsayarlar. Kuran'da insanlar›n

içerisine düfltü¤ü bu yan›lg› aç›kça belirtilmifltir:

Evet Biz onlar› ve atalar›n› yararland›rd›k; öyle ki ömür onlara (hiç bit-
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meyecekmifl gibi) uzun geldi… (Enbiya Suresi, 44)

Bu insanlar›n düfltü¤ü yan›lg› çok büyüktür. Çünkü kaç yafl›nda olursa ol-

sun yetiflkin her insan, dönüp geride kalan hayat›na bakt›¤›nda akl›nda bel-

li-belirsiz hat›ralar›n kald›¤›n› görür. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde ba-

fl›ndan geçen iyi ve kötü olaylar›, onu heyecanland›ran fleyleri, ald›¤› önem-

li kararlar›, h›rs›n› yapt›¤›, ulaflmak için y›llar›n› verdi¤i amaçlar›, daha sonra

zorlukla hat›rlad›¤›nda, onun için hepsi birer an›dan ibarettir. Bu nedenle ço-

¤u zaman "koca bir hayat›" anlatmak, en fazla birkaç saat al›r.

Sadece birkaç saniye düflünerek kavranabilecek bu gerçek, insan› haya-

t›n›n hangi döneminde olursa olsun durup bir karar almaya sevk etmelidir.

Örne¤in, 40 yafl›nda olan bir insan 65 yafl›na kadar yaflamay› umuyorsa bil-

melidir ki önünde kalan 25 sene, geçirdi¤i 40 sene kadar çabuk geçecektir.

Ayn› kifli 90 yafl›na kadar da yaflayacak olsa, de¤iflen hiçbir fley yoktur. Çün-

kü önünde kalan y›llar uzun da olsa, k›sa da olsa eninde sonunda tükenip

sona erecektir. ‹flte bu noktada insan›n yafllanmas›, dünyan›n geçici bir me-

kan oldu¤unun en keskin hat›rlat›c›lar›ndand›r. ‹nsan ne yaparsa yaps›n, bu

dünyadan bir daha geri dönmemek üzere ayr›lacakt›r.

O halde insan, ön yarg›lar›n› bir kenara b›rak›p kendi hayat› hakk›nda da-

ha gerçekçi düflünmelidir. Öncelikle belirtti¤imiz gibi zaman çok h›zl› geç-

mekte ve geçen her gün insan› daha genç ve dinamik bir yap›ya de¤il, ayet-

te bildirildi¤i gibi "bir za'fa" düflürmektedir. K›sacas› yafllanmak, insan›n aciz-

li¤inin önemli bir göstergesidir. ‹lerleyen zaman›n insan bedeni ve zihni üze-

rinde yaratt›¤› bozucu etki apaç›k bir gerçektir. Kuran'da insan›n yafll›l›kla

birlikte içine düfltü¤ü acizlikten flöyle bahsedilmifltir:

Allah sizi yaratt›, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten sonra

bir fley bilmesin diye, ömür en afla¤› ucuna (yafll›l›¤a) geri çevrilir. fiüp-

hesiz Allah bilendir, herfleye güç yetirendir. (Nahl Suresi, 70)

T›bbi olarak yafll›l›¤a "ikinci çocukluk dönemi" de denmektedir. Çünkü

vücutta meydana gelen bozulmalar, t›pk› bir çocuk gibi bak›ma ve korunma-

ya muhtaç b›rak›r insan›. Nitekim bu yafllarda, fiziksel ve ruhsal aç›dan ço-

cukluk dönemine ait bariz özellikler ortaya ç›kmaktad›r. Yafll› bir insan,

gençken fiziksel olarak rahatl›kla güç yetirebildi¤i pek çok ifli yapamaz. Ve-

ya gençken çok güçlü bir haf›zaya sahip olsa bile, yaflland›¤›nda haf›zas›n-

da do¤al bir gerileme oluflur. Bu örnekler her konu için ço¤alt›labilir. Ancak
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sonuç olarak belli bir yafltan son-

ra her insanda görülen fiziksel ve

zihinsel bir çöküfl, bir nevi çocuk-

luk haline geri dönüfltür.

K›sacas› insan, hayat›na çocuk

olarak bafllar ve bir dönem sonra

tekrar çocuklu¤a dönerek hayat›-

n› noktalar. Bu süreç, flüphesiz

gelifligüzel oluflmufl de¤ildir. Allah

dileseydi insan› ölene kadar genç

yaflat›r, vücudunda hiçbir eksiklik

ya da hastal›k yaratmazd›. Ama

Allah yafll›l›k döneminde insanda

fiziksel birtak›m eksiklikler yara-

tarak, ona bu dünyan›n geçicili¤i-

ni bir kez daha hat›rlatmaktad›r.

Ayn› zamanda bu dünyadaki ek-

siklikleri göstererek, insan›n ahirete, yani gerçek yurt olan cennete özlem

duymas›n› da sa¤lamaktad›r. 

Bu dünyan›n geçicili¤i ve insan›n belli bir hikmet üzerine yafll›l›k döne-

mine ulaflt›r›ld›¤›, afla¤›daki ayetle aç›kça ifade edilir:

Ey insanlar, e¤er diriliflten yana bir kuflku içindeyseniz, gerçek flu ki, Biz

sizi topraktan yaratt›k, sonra bir damla sudan, sonra bir alak'tan (emb-

riyo), sonra yarat›l›fl biçimi belli belirsiz bir çi¤nem et parças›ndan; si-

ze (kudretimizi) aç›kca göstermek için. Diledi¤imizi, ad› konulmufl bir

süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak ç›kar›yoruz,

sonra da erginlik ça¤›na eriflmeniz için (sizi büyütüyoruz). Sizden kimi-

nizin hayat›na son verilmekte, kiminiz de, bildikten sonra hiçbir fley

bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en afla¤› ucuna geri çevrilmek-

tedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, fakat Biz onun üzerine su-

yu indirdi¤imiz zaman titreflir, kabar›r ve her güzel çiftten bitirir. (Hac

Suresi, 5)
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Yafll›l›kla Gelen Fiziki Bozulmalar

Ne kadar zengin, ünlü ya da güçlü olursa olsun, hiçbir insan ileriki yafl-

larda kendisini bekleyen ve afla¤›da bahsedece¤imiz fiziki bozulmalardan

kurtulamaz.

Deri insan›n güzelli¤inde en çok önem tafl›yan faktörlerdendir. Yaklafl›k

bir milimetrelik bu doku kald›r›ld›¤›nda estetik yönden hiç de hofl olmayan

bir görüntü ç›kar. Öyle ki oluflan manzaraya bakmak bile oldukça güçtür.

Çünkü deri, koruyucu fonksiyonunun yan›s›ra düzgün ve pürüzsüz bir gö-

rünüm verdi¤i için estetik yönden çok önemli bir ifllev üstlenmifltir. Bu du-

rumda, "insan›n övündü¤ü, çevresine gösterifl yapt›¤› özelli¤i, vücudunun

her yerini kaplayan yaklafl›k 2 kilograml›k deridir" diyebiliriz. Fakat ne hik-

metlidir ki, yafll›l›¤›n en fazla tahribat yapt›¤› yer de yine deridir.

Yaflland›kça derinin esnekli¤i azal›r, incelir ve alt tabakalardaki yap›, is-

kelesini oluflturan yap›sal proteinler hassaslafl›p çöktü¤ü için sarkar. Yafl› bi-

raz ilerlemifl herkesin korkuyla bekledi¤i yüzdeki k›r›fl›kl›klar, çizgiler iflte bu

nedenle meydana gelir. Üst deride sürekli ya¤ katman› oluflturacak ve do¤al

yumuflat›c› etkisi gösterecek bezlerin salg›s›n›n azalmas› dolay›s›yla pullan-

ma görülür. Afl›r› pullanma ve dökülme sonucunda derinin geçirgenli¤i artar

ve d›fl etkilerin deriden geçifli kolaylafl›r. Buna ba¤l› olarak da yafll›l›k kafl›n-

t›s›, t›rnak yaralar›, uykusuzluk vs. meydana gelir. Ayn› flekilde alt deride de

çok büyük bozukluklar oluflur. Deri dokular›nda yenilenme ve madde al›fl-

verifli mekanizmalar› yafll› insanlarda önemli ölçüde bozulmufltur. Bu neden-

le ileri yafllarda kötü huylu tümörlere s›k rastlan›r.

Kemiklerin sa¤laml›¤› da insan bedeni için her yönden büyük önem ta-

fl›maktad›r. Dik bir duruflu yakalamak genç biri için çok kolayken, yafll›l›k

döneminde bu, fiziksel aç›dan pek mümkün de¤ildir. ‹lerleyen yafllarda

omurilikte meydana gelen do¤al e¤ilme nedeniyle kamburluk ortaya ç›kar.

Bu, gençlikte sahip olunan her türlü gösteriflin bir kenara b›rak›lmas› anla-

m›na gelir. Durufluna bile hakim olamayacak hale gelen bir insan›n, do¤al-

d›r ki di¤er insanlara karfl› büyüklük taslayacak hiçbir özelli¤i kalmayacak-

t›r. Kendisi kabullenmek istemese de, acizli¤ini art›k etraf›ndaki kimselerden

gizleyemeyecektir.
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En üstteki iki re-

sim dünyan›n en

yafll› Frans›z

kad›nlar›ndan

olan Jeanne Cal-

ment'e ait. Bu iki

resim aras›nda

tam 100 y›ll›k bir

zaman dilimi var.

Ortada ise Naty

Revuelta'›n genç-

lik ve yafll›l›k hali

gözüküyor.

Resimlerde görülen de¤iflim-

ler herkes için geçerlidir. ‹n-

san bedeninin geçirdi¤i yafl-

lanma ve bozulma süreci dün-

ya hayat›n›n geçici oldu¤unun

en aç›k delilidir. ‹nsan do¤ar,

büyür, yafllan›r ve ölür. Ama

bu süreci geçiren yaln›zca be-

dendir, insan ruhu asla yafl-

lanmaz.
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Bu arada yafllanan insanlar›n sinir hücrelerinde yenilenme olmad›¤› için,

tüm duyularda belli bir duyum kayb› oluflur. Gözlerde yafllanma ile birlikte,

›fl›k fliddetine tepki olarak boyut de¤ifltirme kabiliyeti azal›r. Bu durum gör-

me yetene¤ini k›s›tlar; renklerin canl›l›¤›, cisimlerin flekli, konumlar› ve uzak-

l›klar› bulan›klafl›r. Çok önemli olan görüfl keskinli¤i giderek azal›r. Bu, yafl-

l›lar için en zor al›fl›lacak durumlardan biridir. 

‹nsan›n yafll›l›k döneminde fiziksel ve ruhsal aç›dan pek çok kayba u¤ra-

mas›, flüphesiz üzerinde düflünülmesi gereken bir olayd›r. Daha önce de be-

lirtti¤imiz gibi, Allah dileseydi insana bu eksikliklerin hiçbirini vermeyebilir-

di; insan do¤duktan sonra büyür, geliflir, hatta zamanla tüm organlar›, kabi-

liyetleri daha da kuvvetlenebilirdi. Dünya hayat›nda geçirdi¤i y›llar insan›n

sa¤l›¤›na sa¤l›k, gücüne güç katabilirdi. Al›fl›lmad›k bir model olmas›na ra¤-

men, hayat›n insan› y›pratan de¤il, yenileyen, gelifltiren bir özelli¤i olmas›

pekala mümkün olabilirdi. Ne var ki Allah'›n bir hikmet üzerine insanlar için

dileyip yaratt›¤› sistem, yafllanmaya, bozulmaya

göre ayarlanm›flt›r. Dünya üzerindeki herfley

gibi insan bedeni de bozulmaya u¤ramakta-

d›r.

Böylece insan bu dünyan›n geçicili¤ini

ve kendisine faydas› olmad›¤›n› bir kez

daha anlamaktad›r. Tüm bu acizlikler-

den anlafl›lmaktad›r ki, sonsuz hayat

yan›nda bu dünya hayat›n›n hiçbir

k›ymeti yoktur. Nitekim Allah, Ku-

ran'da bu gerçe¤e defalarca dikkat

çekmifl, dünya hayat›n›n geçici

özelliklerle dolu oldu¤unu ayetle-

riyle haber vermifltir. ‹nsanlara bu

durumu düflünmelerini ve gerekli

ö¤üdü almalar›n› emretmifltir. 

Dünya hayat›n›n örne¤i, ancak gök-

ten indirdi¤imiz, onunla insanlar›n

ve hayvanlar›n yedi¤i yeryüzünün

bitkisi kar›flm›fl olan bir su gibidir.

Yukar›daki resimde
yafll› kad›n›n elinde
tuttu¤u foto¤raf ken-
di gençli¤ine ait.



Öyle ki yer, güzelli¤ini tak›n›p süslendi¤i ve ahalisi gerçekten ona güç

yetirdiklerini sanm›fllarken (iflte tam bu s›rada) gece veya gündüz ona

emrimiz gelmifltir de, dün sanki hiçbir zenginli¤i yokmufl gibi, onu kö-

künden biçilip at›lm›fl bir durumda k›lm›fl›z. Düflünen bir topluluk için

Biz ayetleri böyle birer birer aç›klar›z. (Yunus Suresi, 24)

Buraya kadar anlat›lanlardan gördü¤ümüz gibi, insan do¤makta, gelifle-

rek belli bir yafla ulaflmaktad›r. Bu en güçlü ça¤›nda tüm bedeninin kendisi-

ne ait oldu¤una da kesin kanaati gelmekte ve kendini tüm dünyan›n odak

noktas› olarak görmektedir. Ancak bir süre sonra aniden gücü ve güzelli¤i,

yafllanma ile yok olmaya bafllamakta ve kendisi de bu durum karfl›s›nda bir

fley yapamamaktad›r. Çünkü Allah dünya hayat›n› geçici bir yurt olarak ha-

z›rlam›flt›r. Ve insan›, gerçek yurt olan ahireti hat›rlatacak, ona haz›rl›k yap-

mas›n› sa¤layacak her türlü acizlikle birlikte yaratm›flt›r. 

‹bret Verici Yafll›l›k Örnekleri

Yafllanmak, tek bir istisna bile olmadan herkes için geçerli ve kaç›n›lmaz-

d›r. Ancak zengin, ünlü ya da güzel kiflilerin yafllanmalar› ibret verici olma-

s› aç›s›ndan insanlar› daha çok etkiler. Cahiliye toplumundaki birçok insan›n

özendi¤i paras›, ünü ya da güzelli¤i ile tan›nm›fl kiflilerin yafll›l›¤› ve acizli¤i,

dünya hayat›n›n k›sal›¤›n› ve de¤ersizli¤ini hat›rlatan en önemli semboller-

den biridir. 

Bunun örneklerini çevremizde yüzlerce kez görmemiz mümkündür. Bir

zamanlar fiziki güzelli¤i, gücü ile ün kazanan, çok zeki ve sa¤l›kl› olarak ta-

n›nan insanlar› bir gün televizyonda ya da gazetede zihinsel ve fiziksel gü-

cünü kaybetmifl olarak görebiliriz. Elbette tüm insanlar bahsedilen bu duru-

ma düflerler, ancak yukar›da da üzerinde durdu¤umuz gibi tüm dünya tara-

f›ndan tan›nm›fl, hayranl›kla izlenmifl kiflilerin yafll›l›k halleri ister istemez in-

san üzerinde kal›c› bir etki b›rakmaktad›r. ‹lerleyen sayfalarda böyle kifliler-

den örnekler verece¤iz. Görece¤iz ki; her ne kadar genç, ünlü ve güzel olur-

sa olsun, her insan›n karfl›laflt›¤› kaç›n›lmaz son yafll›l›kt›r:
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Brigitte Bardot

Marlon Brando

Katharine Hepburn

Fred Astaire



Charlie Chapline

Jane Russel

K›rk Douglas

Audrey Hepburn



Alain Delon

Elisabeth Taylor

Tony Curtis

Lana Turner



Rita Hayworth

Frank Sinatra

Bette Davis

Angela Lansbury



‹nsan›n Ölümü

Her gün ölüme biraz daha yaklaflt›¤›n›z›n fark›nda m›s›n›z? Ölümün size

de di¤er insanlara oldu¤u kadar, belki de daha yak›n oldu¤unu biliyor mu-

sunuz?

"Her nefis ölümü tad›c›d›r; sonra Bize döndürüleceksiniz" (Ankebut

Suresi, 57) ayetinde bildirildi¤i gibi dünya üzerinde flu ana kadar yaflam›fl, flu

anda yaflayan ve bundan sonra yaflayacak olan her insan istisnas›z olarak

ölümle karfl›laflacakt›r. Ancak bu kesin gerçe¤e ra¤men insanlar her neden-

se kendilerini bu sondan uzak görebilmektedirler.

Dünyaya ilk kez gözlerini açan ve dünyaya gözlerini son kez yuman iki

insan düflünün. Ne yeni do¤an bebek do¤umuna müdahale edebilmifltir, ne

de ölen kifli kendi ölümüne. Sadece Allah bu güce sahiptir; diledi¤i zaman

yarat›r, diledi¤i zaman geri al›r. Bütün insanlar belirlenen bir süreye kadar

yaflayacakt›r ve daha sonra ölecektir. Kuran'da bu gerçek flöyle bildirilmifltir:

De ki: "Elbette sizin kendisinden kaçt›¤›n›z ölüm, flüphesiz sizinle kar-

fl›lafl›p-buluflacakt›r. Sonra gayb› da, müflahede edilebileni de bilen

(Allah)a döndürüleceksiniz; O da size yapt›klar›n›z› haber verecektir."

(Cuma Suresi, 8)

Birçok insan ölümü düflünmek istemez, ayn› zamanda günlük u¤rafl›lar›

da insan› bambaflka fleyler düflünmeye sevkeder. Hangi okulda okuyaca¤›,

hangi iflte çal›flaca¤›, ne giyece¤i ve ne yiyece¤i onun için daha önemlidir.

Çünkü hayat›n bunlardan ibaret oldu¤unu düflünür. Ölümden bahsedildi¤i

zaman ise, "a¤z›n› hayra aç" gibi anlam› olmayan ve ölümü engellemeye de

gücü yetmeyen yüzeysel sözlerin arkas›na saklan›r. Kendisinin yafllan›nca

ölece¤ini, en az 50-60 y›l daha yaflayaca¤›n› hesaplar; genç yafl›nda böyle "iç

karart›c›" konularla meflgul olmak istemez. Halbuki bir saniye sonra yaflaya-

bilme garantisi bile yoktur. Her gün gazetelerde, televizyon kanallar›nda

ölümle ilgili haberler bolca yer almakta, yak›nlar›n›n ölümlerine tan›k olmak-

tad›r; ama bir gün kendi ölümüne de baflkalar›n›n tan›kl›k edece¤ini, kendi-

sini de böyle bir sonun bekledi¤ini düflünmez.

Oysaki ölüm insana geldi¤inde, hayata dair her tür "gerçe¤i" yerle bir

eder; geriye sizden hiçbir fley b›rakmaz. fiu anki halinizi, gözlerinizin aç›l›p

kapanmas›n›, vücudunuzun hareket etmesini, konuflabilmenizi, gülebilmeni-

zi, yani tüm hayati fonksiyonlar›n›z› düflünün. Sonra da ölümün akabinde ne
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hale gelece¤inizi canland›r›n gözünüzde... Hareketsiz bir flekilde, etraf›n›zda

olup bitenleri anlamay›p öylece yatacaks›n›z. Bedeniniz baflka insanlar tara-

f›ndan tafl›nacak ve bir "et y›¤›n›" olarak kabul edileceksiniz. Tabutunuzun

konaca¤› mezar kaz›l›rken, siz gusülhanede görevli kifli taraf›ndan y›kana-

caks›n›z. Beyaz kefenle sizi saracaklar. Tahta tabuta konacaks›n›z. Camideki

ifllemler bittikten sonra mezara gidilecek, üzerinde isminizin, do¤um ve

ölüm tarihinizin yaz›ld›¤› bir tafl olacak. Kefenle birlikte sizin için kaz›lan çu-

kura at›lacaks›n›z. Üzerinize tahta konacak, daha sonra da toprak. Toprak si-

zi iyice örttükten sonra ifllem son bulmufl olacak.

Mezar›n›z› ziyaretler ilk zamanlar daha s›k olmakla birlikte, sonralar› y›l-

da bir kez olacak, daha sonralar› hiç olmayacak. Üstelik bu ziyaretlerden si-

zin haberiniz dahi olmayacak.

Y›llarca kulland›¤›n›z odan›z, yata¤›n›z bofl kalacak. Cenazeniz kald›r›l-

d›ktan bir süre sonra da özel eflyalar›n›z ihtiyac› olanlara da¤›t›lmak üzere

evinizden yollanacak. Yak›nlar›n›z nüfus dairesine gidip sizin öldü¤ünüzü ve

kayd›n›z›n bu dünyadan silinmesini söyleyecekler. ‹lk zamanlar belki hat›r-

lanacaks›n›z, arkan›zdan a¤layan birkaç kifli olacak. Ancak zaman›n unuttu-

rucu etkisi ileriki y›llarda gittikçe a¤›r basacak. Birkaç on y›l sonra ise "koca

bir ömür" sürdü¤ünüz dünyada sizi hat›rlayan pek kimse kalmayacak. Ama

bununla birlikte, öldükten sonra arkan›zda b›rakt›¤›n›z tüm aileniz ve tan›-

d›klar›n›z da yavafl yavafl bu dünya hayat›ndan ayr›laca¤› için, hat›rlan›p ha-

t›rlanmamak pek bir fley ifade etmeyecek.

Dünyada bunlar olup biterken, topra¤›n alt›ndaki bedeniniz ise, h›zl› bir

parçalanma sürecine girecek. Topra¤a konman›zdan hemen sonra böcekler

ve bakteriler devreye girecek. Kar›nda toplanan gazlar cesedi fliflirecek ve bu

flifllik vücudun her taraf›na yay›larak, bedeni tan›nmaz hale getirecek. Bun-

dan sonra gaz›n diyaframa yapt›¤› bas›nçtan dolay› a¤z›n›zdan ve burnunuz-

dan kanl› köpükler gelmeye bafllayacak. Çürüme ilerledikçe k›llar, t›rnaklar,

avuç içleri ve tabanlar yerlerinden ayr›lacak. Bu d›fl de¤iflmeyle beraber, iç

oganlarda da çürüme bafllayacak. En korkunç olay ise bu noktada gerçekle-

flecek; kar›n bölgesinde toplanan gazlar deriyi zay›f noktas›ndan patlatacak

ve bedenden tahammül edilemeyecek derecede pis kokular yay›lacak. Bu

süre içinde kafan›zdan bafllamak üzere, adaleler de yerlerinden ayr›lacak.
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Cilt ve yumuflak k›s›mlar tamamen dökülecek ve iskelet gözükmeye baflla-

yacak. Beyin tamamen çürüyecek ve kil görünümünü alacak, kemikler ba¤-

lant›lar›ndan ayr›lacak ve iskelet da¤›lmaya bafllayacak… Bu olay, cesediniz

bir toprak ve kemik y›¤›n› haline gelene kadar böylece devam edecek.

Art›k ölmeden önceki yaflam›n bir saniyesine bile geri dönme imkan› ol-

mayacak. Aile ile görüflme, arkadafllarla buluflup e¤lenme, en yüksek mev-

kiye gelme flans› da kalmayacak. Art›k beden mezarda çürüyerek iskelet ha-

line gelecek.

K›sacas› kendisiyle özdeflleflti¤iniz, "ben" sand›¤›n›z beden, oldukça i¤-

renç bir sonla yok olup gidecek. Siz, yani gerçekte bir ruh olan siz, bu be-

deni çoktan terk etmifl olacaks›n›z, geride kalan beden ise, oldukça çarp›c›

bir biçimde yok olacak.

Peki tüm bunlar›n sebebi nedir?..

Allah dileseydi, insan vücudunu öldükten sonra bu hale getirmeyebilirdi.

Ancak bunun çok büyük bir anlam› vard›r. 

Öncelikle insan, kendisinin asl›nda beden olmad›¤›n›, bedeninin yaln›z-

ca kendisine giydirilmifl geçici bir k›l›f oldu¤unu, bu korkunç sonu görerek

anlamal›, bedenin ötesinde bir varl›¤› oldu¤unu hissetmelidir. Dahas› insan,

bedeninin ölümüne bakmal›, bu geçici dünyada adeta sonsuza kadar kala-

cakm›fl gibi sahiplendi¤i ve bütün arzular›na boyun e¤di¤i bedeninin ak›be-

ti hakk›nda düflünmelidir. O beden bir gün mutlaka topra¤›n alt›nda çürüye-

cek, kurtlanacak ve iskelete dönüflecektir. Ve o gün belki de çok uzak de-

¤il, bir ad›m ötededir…

Anlat›lan tüm bu gerçeklere ra¤men, insan ruhunda sevilmeyen, istenme-

yen fleyleri düflünmemek, yok kabul etmek gibi bir e¤ilim vard›r. Bu durum

özellikle ölüm söz konusu olunca iyice belirginleflir. Yukar›da da bahsetti¤i-

miz gibi, ölüm ancak bir tan›d›k kaybedildi¤inde ya da birinin ölüm y›l dö-

nümünde hat›rlan›r. Hemen hemen herkes ölümü kendisine uzak görür.

Sanki yolda yürürken, yatakta yatarken ölenlerin kendinden farkl› bir duru-

mu mu vard›r? Yoksa o "daha gençtir" de "uzun y›llar" yaflayacak m›d›r? Ne

var ki evinden okula gitmek için yola ç›k›p, ya da önemli bir toplant›ya ye-

tiflmeye çal›fl›rken trafik kazas› geçiren kifli, hiç tahmin etmedi¤i bir zaman-

da beklemedi¤i bir hastal›kla ölen biri de ölmeden önce ayn› düflünceyi ta-
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Her nerede olursan›z, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim 

edilmifl flatolarda olsan›z bile... 

(Nisa Suresi, 78) 

Öldükten hemen sonra

Ölümden sonra gözlerde meydana
gelen morarmalar

A¤z›ndan köpükler gelerek ölmüfl bir insan

Cesedin parçalanmaya bafllamadan
önceki durumu

Yanarak ölmüfl bir insan cesedi Mezarda böcekler taraf›ndan yenmifl
bir insan yüzü



fl›yor olabilirler. Bir gün önce yaflarlarken, ertesi günün gazetelerinde herke-

sin onlar›n ölüm haberlerini okuyacaklar›n› büyük bir olas›l›kla ak›llar›na bi-

le getirmemifllerdir. 

Gariptir ki siz bu sat›rlar› okuduktan sonra bile çok k›sa bir süre sonra

ölebilece¤inize ihtimal vermeyebilirsiniz. Daha yap›lacak, bitirilecek ifllerin

olmas› belki de ölümün sizin için henüz erken ve zamans›z oldu¤unu dü-

flündürüyordur. Oysa bu bir kaç›flt›r ve Allah bu kaç›fl›n fayda vermeyece¤i-

ni bildirmifltir:

De ki: "E¤er ölümden veya öldürülmekten kaç›yorsan›z, kaç›fl size kesin

olarak bir yarar sa¤lamaz; böyle olsa bile, pek az (bir zaman) d›fl›nda

metalan›p yararland›r›lmazs›n›z." (Ahzab Suresi, 16)

‹nsan bilmelidir ki bu dünyaya "yal›n" bir flekilde gelmifltir ve yine "yal›n"

bir flekilde gidecektir. Ama do¤duktan hemen sonra, ihtiyaçlar›n› gidermek

için kendine sunulan nimetleri cahilce s›k› s›k›ya sahiplenir; onlar› elde tut-

may› hayat›n›n en önemli amac› haline getirir. Oysa hiç kimse mal›n›, mül-

künü ya da sahip oldu¤u di¤er fleyleri öldükten sonra yan›na alamaz. Sonuç-

ta beden, birkaç metrelik beyaz beze sar›l›p defnedilir. ‹nsan, bu k›sa dün-

yaya "yal›n" gelir ve "yal›n" gider. 

Kendisiyle birlikte ahirete varan tek fley, Allah'a olan inanc› ya da inanç-

s›zl›¤›d›r. 
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‹
nsanlar›n yaflamlar› boyunca ulaflmak ve sahip olmak için çaba harca-

d›klar› birkaç hedef vard›r. Zenginlik, mal, itibar, efl, çocuk gibi mad-

di ve manevi de¤erler, birçok insan için dünya hayat›n›n de¤iflmez

süsleridir. Yap›lan tüm planlar, gösterilen çabalar, u¤rafllar bu de¤erlere sa-

hip olmak içindir. Tüm bunlar›n hepsinin gelip geçici oldu¤unu, dünya üs-

tündeki herfleyin de¤er kaybetti¤ini, eskidi¤ini, yok oldu¤unu bildikleri hal-

de, insanlar kendilerini bunlara fliddetle ba¤lanmaktan al›koyamazlar. Mal›n

eskiyece¤ini, topraklar›n hep ayn› berekete sahip olamayaca¤›n›, o çok de-

¤er verdikleri efllerinin bir gün yafllan›p güzelli¤ini kaybedece¤ini ve en

önemlisi de her insan›n tüm sahip olduklar›n› bir gün b›rakmak zorunda ka-

l›p dünyadan ayr›laca¤›n› bilmelerine ra¤men bu ba¤l›l›¤› sürdürmeye de-

vam ederler. 

Böyle yaflayan insanlar öldükten sonra bütün ömürlerini sadece bir fleyi

"elde etme" üzerine harcad›klar›n›, dünyan›n etkileyici ve kendilerini büyü-

leyen süslerine aldand›klar›n›, ölümlü olan herfleye hak etti¤inden fazla de-

¤er verdiklerini anlayacaklard›r. Ve dünyada yapmalar› gerekenin ise yaln›z-

ca, sahip olduklar›n› zannettikleri, ama asl›nda hiçbir flekilde hak iddia ede-

meyecekleri herfleyin tek sahibi olan Allah'a kulluk etmek oldu¤unu göre-

ceklerdir.  

‹nsanlar›n içlerinde yaflad›klar› bu "tutkulu ba¤l›l›k" Kuran'da flöyle haber

verilmifltir:
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Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle, salma güzel

atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu flehvet insanlara 'süslü ve

çekici' k›l›nd›. Bunlar, dünya hayat›n›n meta›d›r. As›l var›lacak güzel yer

Allah Kat›nda oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 14)

Servet, efller, o¤ullar, ticaret gibi dünyaya ait tüm de¤erler, Allah'› ve ahi-

reti unutarak sadece bunlar için yaflayan insanlar› tutkuyla oyalamaktad›r.

Oysa Allah'›n gücünü ve büyüklü¤ünü gere¤i gibi takdir edebilseler, dünya-

ya ait herfleyin birer imtihan arac› oldu¤unu da anlayabilirler. Yapmalar› ge-

rekenin de tüm bu nimetleri onlara veren Allah'a kulluk etmek ve flükretmek

oldu¤unu da fark edebilirler. Ama kesin bir bilgiyle iman etmeyen insanlar,

h›rsla dünyaya ba¤land›klar› için kavray›fllar› körelir; son derece eksik ve ku-

surlu olan dünyay›, ona ait her türlü de¤erle birlikte gözlerinde büyütürler.

Allah ahirette çok daha hay›rl›s›n› ve üstününü insanlara verece¤ini vaat

etti¤i ve bu güzelli¤e kavuflmak için de sadece Kendisi'ne gere¤i gibi kulluk

edilmesini, yaln›zca Kendi r›zas›n›n aranmas›n› emretti¤i halde, insanlar›n

bundan yüz çevirip dünya hayat›na raz› olmas› flafl›rt›c›d›r. Oysa bir insan ta-

mamen dinsiz, inançs›z bile olsa, en az›ndan öldükten sonra dirilmenin "ih-

timali" bile, onu bu konuda daha ak›ll› davranmaya zorlamal›d›r. 

Müminler ise bunun "ihtimal" de¤il, kesin bir gerçek oldu¤unun fark›n-

dad›rlar. Bunun bilincine varm›fl olduklar› için de tüm yaflamlar›n› cehennem

ihtimalinden uzaklafl›p cennete kavuflmak için çaba harcayarak geçirirler.

Çünkü bilirler ki, sadece dünyadaki ç›karlar› ve zevkleri için u¤rafl›p didinen

kimsenin, ahirette düflece¤i durum ve yaflayaca¤› hayal k›r›kl›¤› çok ac› ola-

cakt›r. Dünyada y›¤d›¤› mallar, örne¤in biriktirdi¤i alt›nlar, bankalardaki pa-

ralar›, evleri, arsalar›, arabalar› ahirette kurtulabilmesi için yeterli olmayacak,

çok güvendi¤i ailesi ve yak›n dostlar› onu orada koruyamayacaklar, hatta

yüz çevireceklerdir. Fakat tüm bu gerçeklere ra¤men insanlar›n ço¤u yafla-

d›klar› hayat› alternatifsiz görmekte, ona körü körüne ba¤lanmakta ve ahire-

ti unutabalimektedirler. Bu gerçek Kuran'da flöyle bildirilmifltir:

(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalay›p, ken-

dinizden geçirdi.' Öyle ki (bu,) mezar› ziyaretinize (kabre gidiflinize,

ölümünüze) kadar sürdü. (Tekasür Suresi, 1-2)

fiu ana kadar bahsetti¤imiz, "süslü ve çekici k›l›nma" elbette dünyadaki

imtihan›n bir s›rr›d›r. Allah dünyada insanlara sundu¤u tüm imkanlar› çok
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güzel ve gösteriflli yaratm›flt›r. Ama bir o kadar da zay›f, geçici ve k›sad›rlar

ki, bu flekilde insanlar aradaki k›yas› yapabilsinler. ‹flte s›r burada sakl›d›r.

Dünya hayat› gerçekten, Allah'›n flan›na uygun olarak çok güzel, renkli ve

ihtiflaml›d›r. Onda yaflamak, zevk almak elbette bir nimettir ve Allah'tan is-

tenir. Fakat hiçbir zaman Allah'›n r›zas›ndan ve ahiretten daha önemli de¤il-

dir. Bu yüzden de insanlar›n bu nimetleri kullan›rken asla gerçek amaçlar›-

n› unutmamalar› gerekir. Allah Kuran'da insanlar› bu konuda uyarm›flt›r:

Size verilen herfley, yaln›zca dünya hayat›n›n meta› ve süsüdür. Allah

Kat›nda olan ise, daha hay›rl› ve daha süreklidir. Yine de ak›llanmaya-

cak m›s›n›z? (Kasas Suresi, 60)

Baz› insanlar dünyadaki de¤erlere ba¤lanmakta ve ahireti unutmaktad›rlar.

Üstelik düflünmedikleri önemli bir gerçek daha vard›r. Ba¤l› olduklar› de¤er-

ler, sahip olmaya çal›flt›klar› "süsler" kendilerine dünyada da gerçek mutlulu-

¤u verememektedirler. Bunun en önemli nedenlerinden biri insan›n bitmek

bilmeyen h›rs› ve hep daha fazlas›n› isteyen nefsidir. ‹nsanlar›n de¤er verdik-

leri fleylerin "en üstününe" sahip olmalar›, içinde bulunduklar› dünya koflulla-

r›nda mümkün de¤ildir. Sahip olduklar› her ne olursa olsun muhakkak daha

üstünü, daha iyisi, daha güzeli vard›r. Dolay›s›yla bu dünya insan ruhunun

gerçek huzuru ve tatmini bulaca¤› bir yer kesinlikle de¤ildir.

Gerçek Zenginlik Bu Dünyada m›?

Baz› insanlar dünyadaki yaflamlar›n›n e¤er isteyip u¤rafl›rlarsa, mükem-

mel ve kendilerini gerçekten tatmin edecek kadar eksiksiz olabilece¤ini zan-

nederler. Bunun da yeterli maddi imkanlar›n elde edilmesiyle sa¤lanabilece-

¤ini düflünürler. Böylece mutlu bir aileye daha rahat kavuflacak, insanlar›n

gözünde itibar kazanacak, huzur içinde yaflamlar›n› sürdüreceklerdir. Oysa

tüm ömürlerini sadece bunlar› elde etmek ve kaybetmemek için tüketen in-

sanlar asl›nda büyük bir hataya düflmektedirler. Çünkü hayatlar›n› yaln›zca

dünyadaki huzurlar›n› ve rahatlar›n› düflünerek geçirmifller, gerçek ve son-

suz hayat›n ahiret oldu¤unu tamamen unutmufllard›r. En önemli görevleri

Allah'a kulluk etmek oldu¤u halde, dünyaya aldanm›fl, sahip olduklar› tüm

zenginlikleri kendilerine veren ve onlar› yaratan Allah'a flükretmeleri gere-

kirken, Allah'› unutmufl ve insanlar›n r›zas›n› kazanmak için didinip durmufl-

lard›r. 
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Oysa Allah Kuran'da dünyadaki de¤erlerin geçicili¤ini, önemsizli¤ini ve

aldat›c› çekicili¤ini insanlara bildirmifltir:

Bilin ki, dünya hayat› ancak bir oyun, '(e¤lence türünden) tutkulu bir

oyalama', bir süs, kendi aran›zda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve

çocuklarda bir 'ço¤alma-tutkusu'dur. Bir ya¤mur örne¤i gibi; onun bitir-

di¤i ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hofluna gitmifltir, sonra kuruyuve-

rir, bir de bakars›n ki sapsar› kesilmifl, sonra o, bir çer-çöp oluvermifl-

tir. Ahirette ise fliddetli bir a-zap; Allah'tan bir ma¤firet ve bir hoflnutluk

(r›za) vard›r. Dünya hayat›, aldan›fl olan bir metadan baflka bir fley de-

¤ildir. (Hadid Suresi, 20)

Birçok insan›n düfltü¤ü hata, ahireti uzak görüp veya hiç inanmay›p, dün-

yay› ondan üstün tutmalar›d›r. Bu kifliler elde ettikleri zenginli¤in hiç yok ol-

mayaca¤›n› zannederler. Bu kibirlenmelerinden dolay› da Allah'a ve O'nun

vaat ettiklerine yüz çevirme cehaletini gösterirler. Böylelerini ve onlar›n son-

lar›n› Allah Kuran'da flöyle tarif etmifltir: 

Bizimle karfl›laflmay› ummayanlar, dünya hayat›na raz› olanlar ve bu-

nunla tatmin olanlar ve Bizim ayetlerimizden habersiz olanlar; iflte

bunlar›n, kazand›klar› dolay›s›yla bar›nma yerleri atefltir. (Yunus Sure-

si, 7-8)

Nitekim bu ruh halinin örnekleri tarih boyunca görülmüfltür. Geçmiflte

krallar›n, hükümdarlar›n, firavunlar›n pek ço¤u elde ettikleri zenginli¤in

kendilerini ölümsüz k›laca¤›n› sanm›fllar, hatta mallar›n›n bir k›sm›n› da ken-

dileriyle beraber mezara gömdürmüfllerdir. Zenginli¤in üstünde bir de¤er

olabilece¤ine hiç ihtimal vermemifllerdir. Bunlar› gören di¤er insanlar da

do¤ru yolun bu oldu¤unu düflünmüfl ve bu insanlar› karda zannetmifllerdir.

Oysa dünyada zevk ve sefa içinde yafl›yormufl gibi görünen bu insanlar›n so-

nu hiç de umduklar› gibi olmam›flt›r. Allah Kuran'da bu insanlarla ilgili ola-

rak flöyle demektedir:

Onlar san›yorlar m› ki, kendilerine verdi¤imiz mal ve çocuklarla Biz on-

lar›n hay›rlar›na kofluyoruz (veya yard›m ediyoruz)? Hay›r, onlar flu-

urunda de¤iller. (Müminun Suresi, 55-56)

fiu halde onlar›n mallar› ve çocuklar› seni imrendirmesin; Allah bunlar-

la ancak onlar› dünya hayat›nda azabland›rmak ve canlar›n›n inkar

içindeyken zorlukla ç›kmas›n› ister. (Tevbe Suresi, 55)
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Yandaki resimde Hondu-
ras'ta Maya flehrindeki
bir akrapolisin eski hali-
nin çizimi görülüyor.
Afla¤›da ise bir zamanlar
büyük bir ihtiflam›n ya-
fland›¤› anlafl›lan akra-
polisin bugünkü durumu
görülüyor. Anlafl›l›yor ki,
bu dünyada yok olma-
yan gerçek bir zenginli-
¤e, ihtiflama sahip ol-
mak mümkün de¤il. 





Ancak bu kifliler hiçbir zaman unutmamalar› gereken birfleyi gözard› et-

mifllerdir. Tüm zenginlik ve "de¤er" verilen herfley yaln›zca Allah'a aittir. Mül-

kün gerçek sahibi olan Allah diledi¤i kifliye istedi¤i miktarda mülkünden pay

verir. Verdiklerinin karfl›l›¤›nda insanlar›n Kendisi'ne flükretmelerini ve gere-

¤i gibi kulluk etmelerini ister. Nitekim Allah'›n zenginlik verdi¤i birisinin

mülkünü yine Allah'tan baflka kimse k›samaz ve elindekileri ald›¤› kifliye de

kimse hiçbir yard›mda bulunamaz. Bunlar›n hepsi Allah'›n dünyada yaratt›-

¤› deneme ortam›n›n birer parças›d›r. Akl› ve fluuru aç›k olan mümin bunu

bilir. Kendisini Yaratan Allah'› ve O'na hesap verece¤ini unutan kifli ise bun-

dan tamamen gafildir:

Allah diledi¤ine r›zk› geniflletir-yayar ve daralt›r da. Onlar ise dünya ha-

yat›na sevindiler. Oysaki dünya hayat›, ahirette (ki s›n›rs›z mutluluk ya-

n›nda geçici) bir meta'dan baflkas› de¤ildir. (Rad Suresi, 26)

Adnan Oktar

69

Yandaki resimde görülen ihti-
flaml› Roma fiehrinin bulundu-
¤u yerde flimdi çok farkl› bina-
lar var. Günümüze kadar kalma-
y› baflarm›fl bu antik tiyatronun
(küçük resim) durumu ise ol-
dukça kötü. Bir zamanlar o ihti-
flam› yaflam›fl olan insanlardan
ise eser dahi yok. 

Bunlar, sana do¤ru haber

(k›ssa) olarak aktard›¤›m›z

(geçmifl) nesillerin haberleridir.

Onlardan kimi ayakta kalm›fl,

(kimi) biçilmifl ekindir.

(Hud Suresi, 100)



Dünyadaki Zenginlik ve ‹tibar Gerçekten Önemli mi?

Birçok insan dünyada eksiksiz bir yaflant› kurarak, son derece mükem-

mel bir hayat sürdürebilece¤ini zanneder. Buna göre, hayal etti¤i zenginli¤e

sahip olduktan sonra mutlu olacak, istedi¤i itibar› kazanacak, bu durum ha-

yat›n›n sonuna kadar da böyle devam edecektir. Oysa Allah'› ve ahireti unu-

tan bir insan›n hiçbir zaman tam istedi¤i, hayalini kurdu¤u gibi bir hayat›

olamaz. Çünkü istedi¤i ilk fleye kavufltu¤unda daha da iyisini ve fazlas›n› is-

tedi¤ini anlar. Paras› olur, yetinmez, çok daha fazlas›n› kazanmak için çal›-

fl›r. Evi olur, be¤enmez; muhakkak daha hofluna giden bir ev görüp, onu al-

mak için çaba harcamaya bafllar. Her sene de¤iflen zevklerinden dolay› evi-

nin içini de, kendi k›yafetlerini de be¤enmez, sürekli olarak daha güzel mo-

bilyalar›n ve giysilerin hayalini kurar. Nitekim afla¤›daki ayette inkarc› insa-

n›n içinde bulundu¤u bu ruh hali en aç›k flekilde tarif edilmifltir:

Kendisini tek olarak yaratt›¤›m› Bana b›rak; ki Ben ona "alabildi¤ine ge-

nifl kapsaml› bir mal" verdim. Göz önünde haz›r çocuklar. Ve say›s›z im-

kan ve f›rsatlar› önüne serdim. Sonra, daha artt›rmam için tamah eder.

(Müddessir Suresi, 11-15)

fiuurlu bir insan›n düflünmesi gereken fludur; en fazla evi olan, en paha-

l› arabalar› sat›n alan, en çok k›yafeti olan k›sacas› en zengin olan insan›n

da, oturabilece¤i ev, kullanaca¤› araba, yiyece¤i yemek, yataca¤› yatak, gi-

yece¤i k›yafet s›n›rl›d›r. Dünyan›n en büyük saray›nda oturan bir insan ayn›

anda kaç odada birden oturabilir? Veya en güzel k›yafetlere sahip insan bir

seferde bu k›yafetlerin kaç›n› üstüste giyebilir? Bu insanlar›n hayatlar›na bak-

t›¤›m›zda görürüz ki, onlarca odadan oluflan malikanelere sahip olsalar da-

hi, ayn› anda bütün odalar› kullanamayacaklar› için evlerinin en fazla bir

odas›nda oturabilirler. Dolaplar dolusu k›yafetleri olsa da ayn› anda sadece

tek bir k›yafeti giyebilirler. Allah'›n yaratt›¤› binlerce çeflit yiyece¤e sahip ola-

bilseler bile, en fazla 2-3 tabak yemek yiyebilirler; daha fazlas›n› yemeye

kalksalar bu, onlar için bir iflkence haline dönüflür…

Kuflkusuz bu örnekler ço¤alt›labilir. Ancak bunlardan daha da etkilisi, ki-

flinin, mal›n›n, mülkünün "keyfini sürebilece¤i" ömrünün k›s›tl› olufludur.

Her insan h›zla kaç›n›lmaz sona do¤ru ilerlemektedir. Ancak baz› insanlar

yaflamlar› süresince bu gerçe¤i fark edememekte ve Kuran'da bildirildi¤i gi-

bi; "gerçekten mal›n›n kendisini ebedi k›laca¤›n›" (Hümeze Suresi, 3)
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sanmaktad›rlar. Bu sapk›n inanca öylesine körü körüne ba¤lanm›fllard›r ki,

ahirette Allah'›n huzurunda azab› gördüklerinde bile, sahip olduklar›n› fidye

vermeye çal›flarak kurtulmak isteyeceklerdir ama elbette art›k geç kalm›fl

olacak ve verdikelri hiçbir fley kabul edilmeyecektir:

Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günahkar, o günün azab›na

karfl›l›k olmak üzere, o¤ullar›n› fidye olarak vermek ister; Kendi eflini

ve kardeflini, ve onu bar›nd›ran afliretini de; yeryüzünde bulunanlar›n

tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa. Hay›r, do¤rusu o (cehennem), ca-

y›r cay›r yanmakta olan atefltir. (Mearic Suresi, 11-15)

Oysa Allah'›n tüm zenginli¤in sahibi oldu¤unu, dünyadaki mal›n ve itiba-

r›n yine orada kalaca¤›n› bilen insanlar hiçbir zaman dünyan›n pefline düfl-

mezler. Bu insanlar sahip olduklar› bir zenginlikten dolay› fl›marmaz, Rabbi-

miz olan Allah'› unutmazlar, verilen bütün nimetlere flükrederek çal›fl›rlar,

kendilerine verilenle yetinirler. Allah dünyadaki de¤erlere h›rsla ba¤lanma-

yan bu insanlara da zaten onurlu ve rahat bir yaflant› vaat etmifltir. Allah'› ge-

re¤i gibi takdir eden ve O'na güvenen bu insanlar, dünyan›n geçicili¤inin,

mal ve mevkinin dünyada ancak k›sa bir fayda ve ç›kar sa¤lad›¤›n›n, ahiret-

teki sonsuz yaflant›n›n yan›nda da çok az bir de¤eri oldu¤unun fark›ndad›r-

lar. Böyle düflünen bir insan mal sahibi olur, ancak bunu haks›zl›k yapmak

ve insanlar› ezmek için kullanmaz. Zenginlik onu daha da çok dünyaya ba¤-

lamaz, aksine Allah'a olan yak›nl›¤›n› ve flükredicili¤ini art›r›r. Kimsenin hak-

k›n› yemez, Allah'›n ona verdikleriyle hep iyi ifller yapmaya çal›fl›r. ‹tibar›n

ve as›l övgünün Allah Kat›nda oldu¤unu bilir, bundan dolay› dünyada zen-

ginlik peflinde koflmaktansa kendisini ahirette as›l zenginli¤e kavuflturacak

olan seçkin bir ahlak›n peflinde olur ve onu yaflar. Nitekim bu konuda bizim

için en güzel örnek Hz. Süleyman'›n tavr›d›r. Çok büyük bir zenginli¤e ve

mülke sahip olan Hz. Süleyman, bu zenginli¤i ne amaçla talep etti¤ini

"..gerçekten ben, mal sevgisini Rabbimi zikretmekten dolay› tercih et-

tim" (Sad Suresi, 32) sözleriyle en aç›k biçimde ifade etmifltir.

Böyle bir kavray›fla sahip olmayan insanlar ise dünyada kazand›klar›n›n

bir anlam›n›n olmad›¤›n›, kendilerine asl›nda tüm bunlar›n az bir kazanç sa¤-

lad›¤›n›, en önemlisi de bu kazanc› en fazla 60-70 sene kullanabildiklerini

düflünmezler. Sahip olduklar› mallar›n›, çocuklar›n›, evlerini, arabalar›n›, tüm

servetlerini bir gün gelip dünyada b›rakarak mezara konacaklar› gerçe¤ini
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unutur, bitmek bilmeyen ve asla ulaflamayacaklar› bir zenginlik hasretiyle

ömürlerini geçirirler. 

Oysa kendisini yaratan Allah'› unutup mal›na güvenen kifli dünyada da,

ahirette de hüsrana u¤rayacakt›r:

fiüphesiz inkar edenler, onlar›n mallar› da, çocuklar› da kendilerine

Allah'tan (gelecek azaba karfl›) hiçbir fley kazand›rmaz. Ve onlar ateflin

yak›t›d›rlar. (Al-i ‹mran Suresi, 10)

"Mal y›¤›p biriktiren ve onu sayd›kça sayan" kimselerin durumu Kuran'da

flöyle bildirilmektedir:

Ki o, mal y›¤›p biriktiren ve onu sayd›kça sayand›r.

Gerçekten mal›n›n kendisini ebedi k›laca¤›n› m› san›yor?

Hay›r; andolsun o, 'hutame'ye at›lacakt›r.

"Hutame"nin ne oldu¤unu sana bildiren nedir?

Allah'›n tutuflturulmufl ateflidir. 

Ki o, yüreklerin üstüne t›rman›p ç›kar.

O, onlar›n üzerine kilitlenecektir;

(Kendileri de) Dikilip-yükseltilmifl sütunlarda (ba¤lanacaklard›r). (Hü-

meze Suresi, 2-9)

Gerçek zenginlik ise; Allah'a iman eden ve dünyan›n geçip gitmekte olan

süslerine gere¤inden fazla önem vermeyen, herfleyin yaln›zca Allah'tan gel-

di¤ini bilen müminlere aittir. K›sa sürecek olan dünya hayat› yerine Allah'›n

sonsuza kadar sürece¤ini bildirdi¤i ahiret hayat›n› seçen bu insanlar gerçek

zenginlerdir. Mümin dünya hayat› karfl›l›¤›nda ahireti sat›n ald›¤› için zaten

en karl› al›flverifli yapm›fl, geçici de¤il sonsuz zenginli¤i seçmifltir. Kuran'da

bu gerçek flöyle anlat›l›r:

Hiç flüphesiz Allah müminlerden karfl›l›¤›nda mutlaka cenneti vermek

üzere canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›flt›r. Onlar Allah yolunda savafl›r-

lar, öldürürler ve öldürülürler, bu Tevrat'ta, ‹ncil'de, Kuran'da onun üze-

rine gerçek olan bir vaaddir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek

olan kimdir? fiu halde yapt›¤›n›z bu al›flveriflten dolay› sevinip, müjdele-

fliniz. ‹flte 'büyük kurtulufl ve mutluluk' budur. (Tevbe Suresi, 111) 

Bu gerçekleri göz ard› edip, dünyaya s›k› s›k› ba¤lananlar ise ahirette kar-

fl›laflt›klar›nda kimin kazançl› ç›kaca¤›n› çok aç›k bir flekilde ö¤reneceklerdir.
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Evlilik

Dünya hayat›na insan› ba¤layan en önemli konulardan biri de evliliktir. ‹yi

bir evlilik yapmak, bir genç k›z ya da erke¤in en büyük amaçlar›ndan birisi-

dir. Bu nedenle insanlar, küçük yafllardan itibaren "iyi bir efl" bulmay› hedef-

lerler. Bu elbette ki son derece do¤al bir istektir, ancak hatal› olan cahiliye

toplumlar›nda kad›n-erkek iliflkilerinin son derece yanl›fl bir temel üzerine ku-

rulu olmas›d›r. Bu tarz beraberliklerde genel k›staslar romantizm, duygusall›k

ve karfl›l›kl› bir tak›m menfaatlerdir. Özellikle kad›nlar›n beklentileri, ço¤u za-

man kendilerini rahat ettirecek "zengin bir efl" bulmakt›r. Bir genç k›z bu u¤ur-

da hiç hofllanmad›¤› halde bir erkekle evlenebilir. Veya bir erkek yaln›zca fi-

ziki güzelli¤i için bir kad›n› tercih edebilir. 

Oysa burada cahiliye toplumu bireylerinin gözard› ettikleri çok önemli

bir gerçek vard›r: Söz konusu maddesel özelliklerin hepsi bir anda yok ola-

bilir; Allah diledi¤i anda bir insan›n tüm zenginli¤ini elinden alabilir. Fiziki

özelliklerin hepsi de k›sa süre sonra yok olacakt›r. Evlendi¤i insan eninde

sonunda yafllanacak, sa¤l›¤›n›, gücünü ve güzelli¤ini, bir daha kazanama-

mak üzere kaybedecektir. Veya mutlaka y›llar›n geçmesini ve yafllanmas›n›

beklemeye de gerek yoktur. Bu kifli ani bir kaza geçirebilir, sakat kalabilir,

felç olabilir, ölümcül bir hastal›¤a yakalanabilir. Bu durumda maddi ç›karlar

üzerine kurulu bu sistem ne olacakt›r? Örne¤in, bir kad›nla yüzünün güzel-

li¤i için evlenmifl bir erkek, efli bu güzelli¤i bir kazada kaybederse veya yafl-

lanarak k›r›fl k›r›fl bir yüze sahip olursa ne yapacakt›r? Kuflkusuz hayat›n›n

en büyük amaçlar›ndan biri olarak gördü¤ü evlili¤i son derece yanl›fl bir te-

mel üzerine kurdu¤unu anlayacakt›r.

Burada anlat›lmak istenilen, evlili¤in yaln›zca Allah r›zas› için, O'nun hü-

kümleri do¤rultusunda yap›l›rsa do¤ru bir temel üzerine kurulaca¤›d›r. Aksi

flekilde yap›lan her hareket hem dünyada hem de ahirette kifliye mutluluk

vermeyecektir. Kifli, tüm hayat›n› feda etti¤i ve tüm planlar›n› ona göre ayar-

lad›¤› bu sistemin ne kadar bofl ve geçici oldu¤unu ahirette kesin olarak kav-

rayacakt›r. Ancak tabii ki bu kavray›flta son derece geç kalm›fl olacakt›r. Dün-

yada kendine en yak›n dost bildi¤i efli, ahirette kiflinin görmek bile isteme-

di¤i, hatta azaptan kurtulmak için fidye vermek istedi¤i bir insana dönüfle-

cektir. Hesap günü insanlar›n bu durumunu Allah flöyle bildirmektedir:

Adnan Oktar

73



Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günahkar, o günün azab›na

karfl›l›k olmak üzere, o¤ullar›n› fidye olarak vermek ister; Kendi eflini

ve kardeflini, Ve onu bar›nd›ran afliretini de; (Mearic Suresi, 11-13)

Ayetlerde görüldü¤ü gibi hesap günü inkarc›lar için dünyadaki eflin, dos-

tun, kardeflin de¤eri kalmayacakt›r. Hatta bu insanlar birbirlerini fidye ver-

mek isteyecekleri gibi, dünya hayat›nda birbirlerinin kötülüklerine engel ol-

mad›klar›, cehenneme davetçi olduklar› için birbirlerine lanet edeceklerdir.

Geçici dünya hayat›nda, Allah'›n r›zas› d›fl›nda k›staslarla beraber olduklar›

kifliler ahirette kendilerini büyük bir ziyana u¤ratacaklard›r. Bu konuda Ku-

ran'da verilen bir baflka örnek de, cehenneme kar›s›yla birlikte at›lan Ebu Le-

heb'tir:

Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya.

Mal› ve kazand›klar› kendisine bir yarar sa¤lamad›.

Alevi olan bir atefle girecektir.

Efli de; odun hamal› (ve)

Boynuna bükülmüfl bir ip (ba¤lanm›fl) olarak. (Mesed Suresi, 1-5)

Allah'›n raz› olaca¤›n› bildirdi¤i sevgi ve beraberlik ise son derece farkl›

k›staslar üzerine kurulmufltur. Zenginlik, flöhret, güzellik böyle bir beraber-

likte ana etken olmaz. Dünyan›n geçici bir yer oldu¤unu bilen, samimi mü-

minler için gerçek k›stas takvad›r. Bir insan›n Allah'a olan ba¤l›l›¤›, sevgisi,

korkusu, yani takvas› ne kadar yüksekse, o insana duyulan sevgi de o dere-

ce yüksektir. Üstelik Allah'›n r›zas› aranarak yap›lan bir evlilik insana son de-

rece huzur ve güven vericidir. Allah Kuran'da böyle bir evlilik için flunlar›

bildirmifltir:

Onda 'sükun bulup durulman›z' için, size kendi nefislerinizden efller ya-

ratmas› ve aran›zda bir sevgi ve merhamet k›lmas› da, O'nun ayetlerin-

dendir. fiüphesiz bunda, düflünebilen bir kavim için gerçekten ayetler

vard›r. (Rum Suresi, 21)

Ayr›ca dünyada birbirlerine takvalar›ndan dolay› ba¤l› olan müminler,

ahirette de kazançl› olacaklard›r. Yaflamlar› boyunca birbirlerini hayra ve gü-

zel olana davet ettikleri, cennete yönlendirdikleri için ahirette de en yak›n

dostlar olacaklard›r. Allah mümin erkeklerle, mümin kad›nlar›n bu durumu-

nu flöyle haber vermifltir:

Mü'min erkekler ve mü'min kad›nlar birbirlerinin velileridirler. ‹yili¤i
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emreder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› ve-

rirler ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederler. ‹flte Allah'›n kendilerine rah-

met edece¤i bunlard›r. fiüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve

hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

Çocuklar

‹nsan›n nefsi, s›n›rs›z bir mal, mülk ve servet sahibi olman›n yan›s›ra,

kendisi öldü¤ünde soyunu devam ettirecek olan çocuklar edinmenin tutku-

su ile de doludur. Ne var ki Kuran'da bu tutkunun, Allah'›n r›zas› temeli üze-

rine kurulmad›¤› takdirde, insan› Allah'›n zikrinden ay›ran ve en önemlisi

O'na ortak koflmaya kadar götüren sapt›r›c› bir unsur olabilece¤i bildirilmifl-

tir. ‹nsan Allah'›n kendisine vermifl oldu¤u çocuklarla da denenmekte ve

Allah'›n raz› olaca¤› tav›rlar gösterip göstermeyece¤i gözlemlenmektedir.

"Mallar›n›z ve çocuklar›n›z sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir.

Allah ise, büyük ecir (en güzel karfl›l›k) O'nun Kat›nda oland›r" (Te¤a-

bun Suresi, 15) ayetiyle de bu aç›kça bildirilmektedir.

Ayette mallar ve çocuklar için "fitne" kelimesinin kullan›lm›fl olmas› ol-

dukça dikkat çekicidir. Baz› insanlar, dünyan›n bir süsü haline gelen çocuk

sahibi olma fikrini, hayat›n›n en önemli amaçlar›ndan biri olarak görmekte-

dirler. Allah Kuran'da, çocuklar›n insan için büyük bir deneme konusu oldu-

¤undan bahsetmekte; çocu¤a ancak Allah'›n r›zas› gözetilerek sahip olunma-

s› gerekti¤ini, bunun haricinde olanlar›n ise insan için gizli bir flirk koflma

olaca¤› üzerinde durmaktad›r. Allah'›n kendilerine verdi¤i çocu¤u, Allah'›

unutarak bir "yaflam gayesi" haline getiren ve böylece O'na ortak koflan ai-

lelerin örne¤i Kuran'da flöyle anlat›l›r:

O, sizi tek bir nefisten yaratt› ve kendisiyle durulup-yat›flmas› için on-

dan eflini var etti. Onu (eflini) örtüp-bürüyünce, o da bir yük yüklendi

de bununla (bir süre) gezindi. Nitekim a¤›rlafl›nca, ikisi Rableri olan

Allah'a dua ettiler: "E¤er bize salih (bir çocuk) verirsen, andolsun flük-

redenlerden olaca¤›z." Ama O, onlara salih (bir çocuk) verince, kendile-

rine verdi¤i fley konusunda O'na ortaklar k›lmaya bafllad›lar. Allah, on-

lar›n flirk kofltuklar›ndan yücedir. Kendileri yarat›l›p dururken, hiçbir

fleyi yaratam›yan fleyleri mi ortak kofluyorlar? (Araf Suresi, 189-191)

Çocuk sahibi olmak, ancak Allah'› hoflnut etmek için istenirse do¤ru bir
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davran›fl olur. Nitekim Kuran'daki k›ssalara bak›ld›¤›nda da, peygamberlerin

çocuk isterlerken yaln›zca Allah'›n r›zas›n› gözettikleri aç›kça görülür. Bu ko-

nu ile ilgili olarak Kuran'da pek çok örnek vard›r:

Hani ‹mran'›n kar›s›: "Rabbim, karn›mda olan›, "her türlü ba¤›ml›l›ktan

özgürlü¤e kavuflturulmufl olarak" Sana adad›m, benden kabul et. fiüphe-

siz ifliten bilen Sensin Sen" demiflti... (Al-i ‹mran Suresi, 35)

Hz. ‹brahim'in duas› ise flu flekildedir:

Rabbimiz, ikimizi Sana teslim olmufllar k›l ve soyumuzdan Sana teslim

olmufl bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini göster ve tevbemizi ka-

bul et. fiüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin. (Bakara Su-

resi, 128)

Yukar›daki ayetlerde örnek gösterildi¤i flekilde çocuk sahibi olmak, kufl-

kusuz hay›rl› bir sonuç do¤urur. Allah'›n raz› olaca¤›, Kuran ahlak›n› benim-

semifl bir mümin yetifltirmek bir ibadet hükmüne geçebilir. Ancak aksi bir ni-

yette insan dünyada da, ahirette de bu niyetinin kötü sonucu ile karfl›laflabi-

lir. E¤er çocu¤u Allah'›n kendisine lütfedece¤i bir emanet olarak görmez de,

kendisine ait olan ve onun sayesinde çevresine böbürlenip gururlanaca¤› bir

gösterifl unsuru sayarsa, do¤ru yoldan sapm›fl olur.

Bunun ahiretteki karfl›l›¤› ise y›k›c›d›r. Ahiret günü, dünyada kendine en

büyük destekçi gördü¤ü çocu¤unu unutur; hatta azaptan kurtulabilmek için

eflini, ailesini, kardeflini fidye vermek istedi¤i gibi çocu¤unu da fidye vermek

ister. Böylece azaptan kurtulabilece¤ini san›r. Fakat o gün azaptan hiçbir fle-

kilde kaç›fl yoktur. 

Asl›nda cahiliye toplumu insanlar› için çocuk yaln›zca ahirette de¤il, dün-

yada da pek çok probleme sebep olur. ‹lk baflta çocuklar, do¤umlar›ndan iti-

baren ailelerinin büyük bir vaktini al›r ve çok büyük zorluklarla yetiflirler. Bu

zorlu¤u anne, daha hamilelik döneminden itibaren hissetmeye bafllar. Çün-

kü herfleyini bedeni içinde tafl›d›¤› bebe¤e göre ayarlamak zorundad›r. Yiye-

ce¤ine, içece¤ine ve hareketlerine titizlik göstermesi gerekmekte, özellikle

hamileli¤in son aylar›nda, art›k do¤ru dürüst hareket edemez bir hale gel-

mektedir. Kald› ki çocuk do¤duktan sonra da, insan için bafll› bafl›na bir

meflgale olur. Anne, sanki aya¤›ndan bir yere ba¤lanm›fl gibi, bebekten ayr›

hareket edemez hale gelir. Çocu¤un bir an önce büyümesi beklenirken, bu

süre zarf›nda kendi yaflam›ndaki y›llar›n ne kadar h›zl› geçti¤inin fark›na bi-
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le varamaz. Allah r›zas› için sabredildi¤inde büyük bir ibadet hükmüne ge-

çecek olan bu zorluklar, cahiliye kültürüne sahip bir insan için amaçs›z bir

s›k›nt› haline dönüflebilir.

Cahiliye kültüründe karfl›lafl›lan en büyük hayal k›r›kl›¤› çocuklar›n büyü-

mesiyle yaflan›r. Allah'›n emretti¤i ahlak do¤rultusunda e¤itilmeyen bir ço-

cuk, do¤al olarak cahiliye toplumunun bozuk ahlak›n› benimser. Bu kötü

ahlak›n neticesinde ise ancak anne babas›na karfl› isyankar, vefas›z bir insan

ortaya ç›kabilir. Anne-baba çocuklar›n› bir nevi gelecek garantisi olarak gör-

müfl, onun ileride, yafll›l›k dönemlerinde kendilerinin en büyük destekçisi

olaca¤›n› sanm›fllard›r. Oysa isyankar bir ahlakla yetiflen kifli, ço¤u kez bu

inceliklerden tamamen yoksundur. Kendi isteklerini gerçeklefltirmeye, ç›kar-

lar›n› korumaya çal›flacak, anne ve babas›n›n kendisi ile ilgili planlar›n› da

ancak bu ç›karlar›na uyarsa yerine getirecektir. Hatta anne-baban›n kendile-

rini bir huzurevinde terk edilmifl olarak bulmalar› da az rastlanan bir sonuç

de¤ildir.

Oysa Kuran ahlak›yla yetifltirilmifl bir çocu¤un davran›fllar› bambaflkad›r.

Çünkü Kuran'da anne baban›n eme¤inden, onlara karfl› gösterilmesi gereken

sayg›dan bahsedilir ve yafll›l›k zaman›nda onlar› incitmemek emredilir:

Rabbin, O'ndan baflkas›na kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-

davranmay› emretti. fiayet onlardan biri veya ikisi senin yan›nda yafll›-

l›¤a ulafl›rsa, onlara: "Öf" bile deme ve onlar› azarlama; onlara güzel söz

söyle. Onlara ac›yarak alçakgönüllülük kanad›n› ger ve de ki: "Rabbim,

onlar beni küçükken nas›l terbiye ettilerse Sen de onlar› esirge." (‹sra

Suresi, 23-24)

Ayetlerden de anlafl›ld›¤› üzere bir insan› yetifltirmek, ona ahiretteki du-

rumunu düflünerek e¤itim vermek çok asil bir görevdir. Ama, e¤er çocuk

dünyaya ve onun geçici yarar›na yönelik planlar do¤rultusunda büyütülür,

haz›rlan›rsa; bu, dünyaya yönelik her ifl gibi geçici, tatmin etmeyen ve so-

nuçsuz bir ifl olur. Üstelik Allah r›zas› için yetifltirilen çocuk mümin ahlak›n›

benimsemese de kaybedilen bir fley yoktur. Çünkü tüm insanlar›n velisi

Allah't›r ve kifli O'nu raz› edecek flekilde bir e¤itim verdi¤inde, art›k gerisini

Allah'a havale etmifl ve hiç silinmeyecek bir sevab› alm›flt›r. 

Dünyay› düflünüp yetifltirdi¤i çocu¤unda ise istedi¤ini bulamayaca¤› gibi,

ayn› zamanda ahirette de ne çocu¤unun kendisine, ne de kendisinin çocu-
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¤una bir faydas› olacakt›r. Kuran'da bu durum flöyle bildirilir:

"… Fakat 'kulaklar› patlat›rcas›na olan o gürleme' geldi¤i zaman kifli o

gün kendi kardeflinden kaçar; annesinden ve babas›ndan, eflinden ve

çocuklar›ndan. O gün onlardan her birisinin kendine yetecek bir ifli

vard›r." (Abese Suresi, 33-37)

Baflta da belirtti¤imiz gibi insan, ancak Allah'a kulluk etmek üzere yara-

t›lm›flt›r. Dünyadaki yaflam› içerisinde kendisine gösterilen tüm süsler, yaln›z-

ca onun Rabbimiz'e kulluk edip etmedi¤ini denemek, O'nun r›zas›na uygun

bir yaflam sürüp sürmedi¤ini gözlemlemek içindir. Nitekim insan öldükten

sonra, dünya hayat›nda yapm›fl oldu¤u ibadetlere ya da inkara göre ahiret-

te hesap verecek ve yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere ya cennet, ya da

Allah'›n sonsuz azab› olan cehennem ile karfl›l›k görecektir. Bu nedenle in-

sanlar›n akl›n› çelen dünyadaki tüm süslerin, Allah Kat›nda hiçbir de¤eri

yoktur. ‹nsan› Allah'a yak›nlaflt›racak ve ahiret hayat›nda onu cehennemin

sonsuz azab›ndan kurtaracak fley; sahip oldu¤u mallar› ve çocuklar› de¤il,

ancak takvas› ve iman›d›r. Ayetlerde bu çok aç›k bir biçimde ifade edilir:

Bizim Kat›m›z'da sizi (bize) yaklaflt›racak olan ne mallar›n›z, ne de ev-

latlar›n›zd›r; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar baflka. ‹flte

onlar; onlar için yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere kat kat mükafaat var-

d›r ve onlar yüksek köflklerinde güven içindedirler. (Sebe Suresi, 37)

Gerçekten inkar edenlerin ise, ne mallar›, ne çocuklar›, onlara

Allah'tan yana bir fley sa¤layamaz. ‹flte onlar, ateflin halk›d›rlar, onda te-

melli olarak kalacaklard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 116)

Ne mallar›, ne çocuklar› onlara Allah'a karfl› hiçbir fleyle yarar sa¤la-

maz. Onlar, ateflin halk›d›r, içinde süresiz kalacaklard›r. (Mücadele Su-

resi, 17)
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Ü
zerinde yaflad›¤›m›z dünya, biz hiç fark›nda olmasak da, içerden

ve d›flardan pek çok tehdit unsuruyla doludur. Göktafllar›, karade-

likler, kuyruklu y›ld›zlar, d›fltaki tehdit unsurlar›n›n sadece bir bö-

lümüdür. Di¤er yandan, dünyan›n derinliklerine do¤ru inildikçe binlerce de-

rece s›cakl›ktaki s›v› tabakaya rastlan›r. Öyle ki dünyay› "aya¤›m›z›n alt›nda

içi kaynayan bir küre" olarak tan›mlamak hiç de yanl›fl olmaz. Bunlar›n d›fl›n-

da dünyay› çepeçevre kuflatan koruyucu bir atmosfer vard›r. Ancak atmosfe-

rin koruyuculu¤unun yan›nda bir de son derece kuvvetli etkileri olan atmos-

fer olaylar› mevcuttur; rüzgarlar, f›rt›nalar, tayfunlar…

Tüm bu tehdit unsurlar› zaman zaman etkili olmakta; bunlar›n sonucun-

da da can ve mal kayb›yla sonuçlanan ve do¤al afetler olarak adland›r›lan

olaylar gerçekleflmektedir. Baflta depremler olmak üzere, volkan patlamala-

r›, seller, dev dalgalar, hortumlar, f›rt›nalar, büyük yang›nlar birbirlerinden

farkl› fliddet ve etkilere sahiptirler. Ortak yönleri ise oldukça k›sa bir zaman

içinde bir flehri, orada yaflayan insanlar› ve di¤er tüm canl›lar› yok edebilme-

leri ve büyük hasarlara yol açabilmeleridir. En önemlisi de insanlar›n bu za-

rarlar› engellemeye kesinlikle güç yetirememeleridir. 

Bu felaketlerin tümü, insanlar›n çok iyi bildikleri ama karfl›laflmad›klar›

sürece ak›llar›na getirmek istemedikleri gerçeklerdir. Dünya üzerindeki ya-

flam öyle uygun dengeler üzerine ayarlanm›flt›r ki, bu tarz olaylar çok büyük

alanlarda etkili olmaz. ‹nsanlar da dahil olmak üzere tüm canl›lar için adeta

özel bir koruma mevcuttur. Ama bu koruman›n yan›s›ra Allah, zaman zaman
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insanlara, yaflad›klar› mekan›n ne derece güvensiz olabilece¤ini de göster-

mektedir. Bahsetti¤imiz afetleri meydana getirerek, üzerinde yaflad›klar› ge-

zegene hiçbir hakimiyetleri olmad›¤›n› onlara hat›rlatmaktad›r. Kendi acizlik-

lerini kendilerine göstermekte ve bütün bunlar ö¤üt al›p akl›n› kullanabilen-

ler için birer düflünme nedeni olmaktad›r. 

Peki bunun d›fl›nda insanlar›n bu olaylardan ç›karmalar› gereken sonuç-

lar nelerdir?

Kitab›n bafl›nda da üzerinde durdu¤umuz gibi dünya, insanlar›n denen-

mesi, Allah'a iman edenlerle etmeyenlerin ayr›lmas› için özel olarak yarat›l-

m›fl bir imtihan yeridir. Allah bu gerçe¤i "… amel bak›m›ndan hanginizin

daha iyi oldu¤unu denemek için gökleri ve yeri alt› günde yaratan

O'dur..." (Hud Suresi, 7) ayetiyle haber vermifltir.

Dünya için olan bu özel imtihan ortam› son derece eksiksiz haz›rlanm›fl-

t›r; öyle ki karfl›lafl›lan her olay belirli sebeplerle meydana gelir. Her detay

sebep-sonuç iliflkileri içerisinde gerçekleflir. Örne¤in, insanlar›n yeryüzü üze-

rinde durabilmesi yerçekimi kanunuyla aç›klan›r; ya¤murun ya¤mas› bulut-

lar ve rüzgar sayesinde gerçekleflir; ölüm, kaza veya hastal›k mutlaka bir se-

beple oluflur… Kuflkusuz bu tarz sebep sonuç iliflkilerini sayfalarca s›ralaya-

biliriz. Ancak burada önemli olan bunlar›n say›s› de¤il, ne derece "inand›r›-

c›" bir sistem oluflturduklar›d›r.

Bu sistemin bir özelli¤i de, her olay›n insan mant›¤›n›n kavrayabilece¤i fle-

kilde geliflmesidir. Örne¤in, Allah zaman zaman insanlar› do¤al afetler yoluy-

la uyarabilir. Bu tarz bir olayda, mesela bir depremi düflünelim; pek çok insan

ölebilir veya yaralanabilir. Bunlar›n aras›nda gençler ve yafll›lar, erkekler ve ka-

d›nlar, hatta çocuklar olabilir. Tüm bunlar son derece "do¤al" görünür ve ga-

fil olan insan, bu afetleri Allah'›n özel bir amaca yönelik olarak yaratt›¤›n› fark

etmez. fiimdi düflünelim; e¤er böyle olmasayd› ve bir depremden yaln›zca

Allah'a karfl› suç iflleyen kifliler etkilenseydi ne olurdu? Kuflkusuz imtihan or-

tam› tamamen yok olurdu. Ama Allah böyle bir fleye izin vermemifl ve yuka-

r›da da belirtti¤imiz gibi dünyada gerçekleflen her olay› son derece "do¤al" gö-

rünümlü bir mizansende haz›rlam›flt›r. Bu "do¤al" görünümlü olaylar›n ard›n-

da bir amaç ve hikmet oldu¤u, ancak Allah'›n fark›nda olan ve derin bir kav-

ray›fla sahip olan müminler taraf›ndan fark edilir.

Ayr›ca Allah "Her nefis ölümü tad›c›d›r. Biz sizi, flerle de, hay›rla da
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deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz" (Enbiya

Suresi, 35) ayetiyle tüm insanlar› zaman zaman iyi ve kötü olaylarla deneye-

ce¤ini bildirmifltir. Bir olay oldu¤unda o ortamdaki pek çok insan›n bundan

etkilenmesi elbette imtihan›n bir s›rr›d›r. Unutulmamal›d›r ki Allah sonsuz

adalet sahibidir ve O, sonsuz adaletiyle her insana yapt›¤›n›n tam karfl›l›¤›n›

ahirette verecektir. Bu dünyada insanlar›n bafllar›na gelen olaylar yaln›zca bir

denemedir. Sabredenlerin de, denendiklerini fark edemeyenlerin de karfl›l›-

¤› eksiksiz olarak ödenecektir. Nitekim Allah'a gönülden ba¤l›, O'nun yüce-

li¤ini hakk›yla takdir edebilen insanlar dünyan›n bu s›rr›n› kavram›fllard›r.

Bafllar›na bir musibet geldi¤inde hemen Allah'a yönelir ve tevbe ederler.

Çünkü Allah'›n Kuran'daki flu vaadini bilirler:

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan, canlardan

ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösterenleri müjde-

le. Onlara bir musibet isabet etti¤inde, derler ki: "Biz Allah'a aitiz ve flüp-

hesiz O'na dönücüleriz." Rablerinden ba¤›fllanma (salat) ve rahmet bun-

lar›n üzerinedir ve hidayete erenler de bunlard›r. (Bakara Suresi, 155-

157)
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Allah yeryüzünü her an karfl›lafl›labile-
cek çeflitli felaketlerle muhatap etmek-
tedir. Böylece insanlara dünyan›n kal›c›
bir mekan olmad›¤›n›, geçici bir imtihan
yeri oldu¤unu düflündürtmektedir.

AAAA ssss iiii tttt     yyyy aaaa ¤¤¤¤ mmmm uuuu rrrr uuuu

SSSS eeee rrrr aaaa     eeee tttt kkkk iiii ssss iiii

UUUU zzzz uuuu nnnn     ssss üüüü rrrr eeee llll iiii     

kkkk üüüü rrrr eeee ssss eeee llll     aaaa ffff eeee tttt llll eeee rrrr

KKKK üüüü rrrr eeee ssss eeee llll     yyyy aaaa nnnn gggg ›››› nnnn llll aaaa rrrr

YYYY aaaa yyyy ›››› llll aaaa nnnn     dddd aaaa llll gggg aaaa llll aaaa rrrr ›››› nnnn

kkkk üüüü rrrr eeee ssss eeee llll     dddd aaaa ¤¤¤¤ ›››› llll ›››› mmmm ››››

KKKK ›››› ssss aaaa     ssss üüüü rrrr eeee llll iiii

kkkk üüüü rrrr eeee ssss eeee llll     aaaa ffff eeee tttt llll eeee rrrr

AAAA nnnn iiii     bbbb öööö llll gggg eeee ssss eeee llll     aaaa ffff eeee tttt llll eeee rrrr

PPPP aaaa tttt llll aaaa mmmm aaaa     dddd aaaa llll gggg aaaa ssss ››››

KKKK aaaa yyyy aaaa llll aaaa rrrr ›››› nnnn

bbbb uuuu hhhh aaaa rrrr llll aaaa flflflfl mmmm aaaa ssss ››››

KKKK üüüü rrrr eeee ssss eeee llll     kkkk iiii rrrr llll eeee nnnn mmmm eeee

TTTTssss uuuu nnnn aaaa mmmm iiii

TTTToooo pppp rrrr aaaa kkkk     kkkk aaaa yyyy mmmm aaaa ssss ››››

DDDD eeee pppp rrrr eeee mmmm llll eeee rrrr

SSSS uuuu yyyy uuuu nnnn     

bbbb uuuu hhhh aaaa rrrr llll aaaa flflflfl mmmm aaaa ssss ››››



Yukar›daki ayetlerde de bildirildi¤i gibi inanan veya inanmayan tüm in-

sanlar baz› olaylarla denenirler. Kimi zaman do¤al bir afet, kimi zaman gün-

lük hayattan bir olay, kimi zaman birtak›m eksiklikler veya hastal›klar; dün-

yada insanlardan hiç uzak olmayan gerçeklerdir. Bu tarz belalar kimi zaman

flah›slar›, kimi zaman ise toplumlar› etkileyebilecek düzeyde meydana gelir-

ler ve insanlar› hem maddi hem manevi yönden etkileyebilirler. Örne¤in, re-

fah ve bolluk içinde yaflayan kiflilerin iflas etmesi, son derece güzel bir in-

san›n bir kaza sonucu yüzünün bak›lamayacak hale gelmesi veya tedavisi ol-

mayan bir hastal›¤a yakalanmas›, ani bir f›rt›nayla bir flehrin zarar görmesi

zaman zaman rastlanan ve dünya hayat›n›n "pamuk ipli¤i"ne ba¤l› oldu¤u-

nu gösteren olaylard›r. 

Önemli olan, insanlar›n bu olaylardan almalar› gereken dersi kavrayabil-

meleridir. Çünkü Allah'›n insanlara, maddi ve manevi zarar veren olaylarla

hat›rlatmalar yapmas›, o insanlar›n bulunduklar› sapk›n durumdan kurtulma-

lar›, Allah'›n dosdo¤ru yoluna girmeleri için kendilerine verilen bir mesajd›r.

Allah, insanlara yaflat›lan bu felaketlerin de dünya üzerindeki herfley gibi bir

amaçla yarat›ld›¤›n›, bunlar›n insanlar için birer "hat›rlat›c›" olduklar›n› gös-

termektedir. Allah Kuran'da her olay›n Kendi izniyle gerçekleflti¤ini bize flöy-

le bildirmifltir:

Allah'›n izni olmaks›z›n hiçbir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim

Allah'a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah, herfleyi bi-

lendir. (Te¤abün Suresi, 11)

Allah'›n izni olmaks›z›n hiçbir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belir-

tilmifl bir yaz›d›r. Kim dünyan›n yarar›n› (sevab›n›) isterse ona ondan

veririz, kim ahiret sevab›n› isterse ona da ondan veririz. Biz flükreden-

leri pek yak›nda ödüllendirece¤iz. (Al-i ‹mran Suresi, 145)

Tüm bunlar›n yan›s›ra karfl›lafl›lan zorluklar›n bir hikmeti de fludur: Ken-

dini dünyada güç sahibi gören insan, Allah'›n dilemesi ile bir anda gerçek-

leflen afetler karfl›s›nda, ne derece aciz oldu¤unu fark eder. Ne kendine, ne

de etraf›ndaki insanlara yard›m etmeye güç yetiremez. Herfley Allah'›n elin-

dedir; O'ndan baflka zarar veya yarar vermeye gücü yeten kimse de yoktur.

Bu gerçek insanlara flöyle bildirilmifltir:

fiayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan baflka bunu gi-

derecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, herfleye güç

yetirendir. (Enam Suresi, 17)
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Bu bölümde flimdiye kadar dünya üzerinde karfl›lafl›lm›fl olan çeflitli afet-

leri tüm etkileriyle anlataca¤›z. Ki böylece baz› insanlar›n tutkuyla ba¤l› ol-

duklar› dünyan›n körü körüne ba¤lanacak bir yer olmad›¤›n› ve as›l yaflam›n

ahiret hayat› oldu¤unu hat›rlatal›m. Gözler önüne serece¤imiz bu gerçekler

ayn› zamanda, meydana gelen afetler esnas›nda ve sonras›nda, insanlar›n içi-

ne düfltükleri çaresizli¤i kendilerine göstermektedir. Bu çaresizlik, Allah'›n

gücü karfl›s›nda insanlar›n hiçbir gücü olamayaca¤›n›n ve Allah'tan baflka

dost ve yard›mc›lar› da olmad›¤›n›n ifadesidir. 

Depremler

Depremler, do¤a olaylar› içinde en zarar verici etkiye sahip olan ve in-

sanlar› en çok tehdit edenlerden biridir. Yap›lan tespitlere göre dünya üze-

rinde yaklafl›k iki dakikada bir deprem olmaktad›r. Hesaplayacak olursak, bir

sene içinde dünyada meydana gelen deprem say›s›n›n yüzbinleri bulabildi-

¤i ortaya ç›kar. Bunlar›n yaklafl›k yirmi tanesi bir flehri y›kacak güçte dep-

remlerdir. Fakat her zaman kalabal›k nüfuslu bölgelere rastlamad›klar› için

büyük bir zararla sonuçlanmazlar. Her y›l oluflan depremlerin, yaklafl›k ola-

rak yaln›zca befl tanesi y›k›ma ve ölüme sebebiyet vermektedir. 

Yukar›da verilen bilgiler ›fl›¤›nda, insanlar›n depremlerle çok fazla yüzyü-

ze gelmedikleri anlafl›lmaktad›r. Yaklafl›k her iki dakikada bir dünyan›n her-

hangi bir yerinde deprem olmas›na ra¤men, bu depremlerin fliddeti öylesi-

ne hassas ayarlanm›flt›r ki; kimi zaman insanlar bunlar›n varl›¤›ndan bile ha-

berdar olmazlar. Elbette bu, Allah'›n insanlar üzerindeki korumas›n›n aç›k bir

delilidir. 

Günümüzde depremler en fazla tek bir flehir ve o flehrin çevresindeki be-

lirli bölgelerde hissedilmektedir. Oysa Allah'›n dilemesi ile bütün dünyay› et-

kileyecek fliddette, yaflam›n son bulmas›na neden olacak, yeryüzünü yerle

bir edecek bir sars›nt›n›n olmas› da oldukça kolayd›r. Nitekim yeryüzünün

yap›s› gere¤i depremlerin oluflmas› normaldir; fay k›r›klar›, tabakalar aras›n-

daki boflluklar vs. bu do¤a olay›n› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Bilimsel bir kay-

nak, muhtemel depremlerden flöyle söz etmektedir:

Dünyan›n derinliklerindeki kuvvet, sert yerkabu¤unu dayanma gücünün

ötesinde iter, kayalar bu gerilmeye karfl› koyamayarak yo¤un bir enerji pat-
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lamas›yla k›r›l›r ve yar›l›r. Bu yer sars›nt›s›n›n sonucunda flehrin bütün

yap›lar› yerle bir olabilir, tüm toplum bir daha geri dönmemek üzere y›k›n-

t›lar›n alt›nda kalabilir. (Do¤al Felaketler, Readers Digest, 1996)

Kuflkusuz Allah'›n bir deprem meydana getirmesi için, "do¤al flartlar"›n

depreme elveriflli olup olmamas›n›n bir önemi yoktur. Allah, her diledi¤ini,

diledi¤i anda gerçeklefltirir. Ancak Allah, yeryüzündeki do¤al flartlar› da ol-

dukça güvensiz ve istikrars›z bir halde meydana getirmekle, insana bu dün-

ya üzerindeki yaflam›n›n gerçekte pamuk ipli¤ine ba¤l› oldu¤unu hat›rlat-

maktad›r. Nitekim Kuran'da insanlar muhtemel bir felaket konusunda uyar›-

l›rlar:

Art›k 'kötülü¤ü örgütleyip düzenleyenler', Allah'›n, kendilerini yerin di-

bine geçirmeyece¤inden veya fluuruna varamayacaklar› yerden azab›n

gelmeyece¤inden emin midirler? Ya da onlar, dönüp-dolaflmaktalarken,

onlar› yakalay›vermesinden? Ki onlar (bu konuda Allah'›) aciz b›raka-

cak de¤ildirler. Veya onlar› bir korku üzerinde yakalay›vermesinden

(mi emindirler)? Öyleyse Rabbin, gerçekten flefkatli ve merhamet sahi-

bidir. (Nahl Suresi, 45-47) 

Allah dilese, saniyeler süren bu depremler, saatlerce hatta günlerce süre-

bilir. ‹nsanlar, bafllar›na gelenlerin flaflk›nl›¤›n› yaflarken, yeni felaketlere ma-

ruz kalabilirler. Bu, kuflkusuz Allah için kolayd›r. Ancak Allah rahmetiyle in-

sanlar› korur. ‹nsanlara Kendi büyüklü¤ünün fark›na varmalar› ve O'nun di-

lemesine karfl› gelemeyeceklerini görmeleri için hat›rlatmada bulunur. ‹nsan-

lara dünyaya yönelik çabalar›n›n hiçbir karfl›l›¤› ve kazanc› olmad›¤›n› hat›r-

lat›r. 

Bu noktada 20. yüzy›lda meydana gelen en büyük depremleri ve etkile-

rini de hat›rlamakta yarar var.

Teknolojinin Yenilgisi: Kobe Depremi
Sahip olduklar› teknolojinin üstünlü¤ü, ço¤u zaman baz› insanlara do-

¤aya hükmetmeye güçleri varm›fl gibi bir his verir. Oysa bu hisse kap›lanlar,

çok k›sa süre içerisinde hayal k›r›kl›¤›na u¤rayabilirler. Çünkü sonuç olarak

teknoloji de Allah'›n, insanlar›n hizmetine verdi¤i bir araçt›r ve Allah'›n ha-

kimiyeti alt›ndad›r. Nitekim en üstün teknolojinin dahi do¤aya hükmetme

imkan›na sahip olmad›¤›n› çeflitli olaylar insanlara ispatlam›flt›r.

Örne¤in Japonlar yap›lar›nda titizlikle uygulad›klar› "depreme karfl› ted-
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Kobe, Japonya'n›n Tokyo'dan
sonra ikinci en yo¤un nüfuslu
ve endüstrileflmifl flehridir. Bu
ünlü deprem, 10 milyon nüfus-
lu Kobe ve Güney Japonya'da
bulunan Osaka flehrini de etki-
si alt›na ald›. 17 Ocak 1995'te
sabaha karfl› 05.46'da meyda-
na gelen fliddetli yer sars›nt›s›
yaklafl›k 20 saniye sürdü, bü-
yük bir bölgede hissedildi ve
a¤›r zararlar verdi. Sadece 20
saniye; insanlar›n y›llarca elde
etmeye çal›flt›klar› herfleyi yok
etmeye yetti.



bir" teknolojisine ra¤men; 1995 y›l›n›n Ocak ay›nda sabaha karfl› meydana ge-

len bir depreme yenik düflmekten kurtulamam›fllard›. ‹leri bir teknoloji ile in-

fla ettikleri binalar›n ço¤u ka¤›ttan yap›lm›flças›na y›k›lm›flt›. Japon hükümeti

ve üniversiteleri, depremleri önceden haber veren bir yönteme sahip olabil-

mek için, yapt›klar› say›s›z araflt›rmalara son 30 y›l içinde bir milyar dolar

(yaklafl›k 40 trilyon lira) yat›rm›fllard›. Ama baflar›l› olamad›lar, çünkü yer ka-

bu¤undaki sars›nt›lar› tan›y›p s›n›fland›rmak için yüzde yüz geçerli modeller

gelifltirmek olanaks›zd›r. Nitekim Kobe'de meydana gelen deprem farkl› özel-

li¤i aç›s›ndan bu duruma bir örnek teflkil etmektedir. 

Kobe'de halk, depremi kendilerine birkaç saat ,hatta birkaç gün önce-

den haber verebilecek bir sisteme güvenmekteydi. Fakat bu güzel liman

kentini bir anda altüst eden ve merkezi Kobe'den 25 km. uzakl›kta ve deni-

zin 15 km. alt›nda bulunan depremi hiçbir sistem haber veremedi. Japonla-

r›n "en güçlü depreme bile dayan›r" dedikleri binalar›n›n, bu fliddetli depre-

me karfl› bir dayanma gücünün olmad›¤› ortaya ç›km›fl oldu.

Depremin gerçekleflti¤i Kobe ve Osaka kentlerinin bulundu¤u bölge, Ja-

ponya'n›n önde gelen sanayi ve ticaret merkezlerindendi. Bu yüzden dep-

rem sonras›ndaki maddi zarar milyarlarca dolar oldu.3

Bu büyük depremden önce lüks içinde yaflayan insanlar, ummad›klar› bir

zamanda gelen büyük bela sebebiyle, de¤il gelece¤e yönelik bir plan yap-

mak, bulunduklar› anda bile ne yapacaklar›n› bilemez duruma gelmifllerdi. 

Tayfunlar, Kas›rgalar, Hortumlar...

Tayfun, kas›rga gibi atmosfer olaylar› da dünya üzerinde s›kça karfl›laflt›-

¤›m›z afetlerdendir. Bu olaylar s›ras›nda oluflan rüzgarlar kimi zaman evleri,

binalar›, barakalar›, a¤açlar›, elektrik direklerini ve insanlar› f›rlat›p savura-

cak kadar güçlüdür. 

Özellikle güçlü tayfunlar, denizi de çalkalayarak dev dalgalar›n oluflmas›-

na ve denizin aniden kabarmas›na sebep olurlar. F›rt›na dalgas› olarak isim-

lendirilen bu olayda, dalgalar çok güçlü bir etkiyle k›y›dan karaya vurur. Bu,

kimi zaman o bölgedeki karan›n tamamen sular alt›nda kalmas›yla sonuçla-

nabilir. Ayr›ca tayfunla gelen ya¤mur, özellikle nehir alanlar›nda ciddi selle-

re yol açar. 
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Ço¤unlukla sadece hafif bir esinti olarak hissetti¤imiz rüzgar›n, kimi za-

man insanlar›, hayvanlar›, tafl›tlar› ve hatta evleri hareket ettirecek güçte ol-

mas›, Allah'›n kudretini gözler önüne sermektedir. Burada da depremler için

geçerli olan kanun ifllemektedir. Allah dilese tayfun, kas›rga, hortum gibi at-

mosfer olaylar›n› çok fliddetli ve s›k olarak oluflturabilir. ‹nsanlar birinin za-

rarlar›n› telafi edemeden di¤erlerine yakalanabilirler. Kuran'da rüzgarlar›n

Allah'›n kontrolünde oldu¤u, insanlara flöyle hat›rlat›lm›flt›r:

Gökte olan›n sizi yere geçirmeyece¤inden emin misiniz? Bir bakm›fls›-

n›z ki, o (yeryüzü) sallan›p-çalkalanmaktad›r. Yoksa gökte olan›n üzeri-

nize 'tafl ya¤d›ran (f›rt›nal›) bir rüzgar' göndermeyece¤inden emin mi-

siniz? Siz o takdirde Benim uyarmam nas›lm›fl bilip-ö¤reneceksiniz. An-

dolsun, kendilerinden öncekiler de yalanlad›. Fakat Beni inkar (etmele-

rine karfl›l›k verdi¤im azab) nas›lm›fl? (Mülk Suresi, 16-18)

Oysa Allah her olayda oldu¤u gibi burada da insanlar üzerindeki koru-

mas›n› göstermekte; onlar› ara ara üzerlerine yollad›¤› f›rt›nalarla uyarmak-

tad›r. Uyarmaktad›r ki; insanlar dünyada ne amaçla bulunduklar›n›, Allah'›n

gücü karfl›s›ndaki acizliklerini ve O'na hesap verecekleri günle karfl›laflacak-

lar›n› unutmas›nlar.

Yanarda¤lar, Volkanlar

Yerkabu¤unun sismik hareketi sonucu meydana gelen depremlerin ya-

n›nda, volkanik da¤larda oluflan patlamalar da önemli do¤al felaketler ara-

s›ndad›r. Dünyada 550'si yer üstünde4 ve di¤erleri deniz dibinde olmak üze-

re 1500 dolay›nda aktif yanarda¤ bulunmaktad›r. Bunlardan herhangi birinin,

herhangi bir zamanda harekete geçmesi son derece kolayd›r. Bir yanarda¤

harekete geçti¤inde ise k›sa bir süre içinde bulundu¤u bölgenin tümünü et-

kisi alt›na alabilir. Hiçbir teknolojinin bunu engellemeye güç yetirmesi de

mümkün olmaz.

Volkanlar, tarihte ve günümüzde oldukça büyük izler b›rakm›fllard›r. Geç-

miflte var olan flehirleri haritadan silmifl, toplumlar› yok etmifllerdir. Ekinler

yok olmufl, tarlalar küllerle ve gökyüzü de toz bulutlar›yla kaplanm›flt›r.

Büyük bir azap kayna¤› olan yanarda¤ patlamalar›, tarihte Pompei gibi

büyük flehirleri yok etmifltir. Halk› sapk›nl›k, azg›nl›k ve afl›r›l›k içinde ya-
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1988 fiubat'›nda Florida'da
meydana gelen kas›rga, evleri
yerle bir etmifl, arabalar› yol-
lardan savurarak evlerin üzer-
lerine f›rlatm›flt›. Yanda ve
afla¤›da fliddetli rüzgar sonu-
cu etrafa da¤›lm›fl arabalar ve
eflyalar.



Adnan Oktar

1988 fiubat›'nda Florida'da meydana gelen kas›rga sonucunda teknelerin
durumu.

Bir bölgeyi yerle bir edebilecek kadar büyük bir hortum. 
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flamlar›n› sürerken, Vezüv yanarda¤›n›n hareketlenerek kimseye kaçma f›r-

sat› vermemifl olmas› kuflkusuz ibret vericidir. 

Günümüzde de etkilerini sürdüren yanarda¤lar kimsenin beklemedi¤i bir

anda faaliyete geçmekte ve oluflturduklar› lavlar, uzun mesafeler boyunca

ilerleyerek büyük zarara yol açmaktad›r. Patlaman›n lavlar d›fl›nda bir di¤er

etkisi de önüne ç›kan herfleyi yak›p yutan, gaz ve külden oluflmufl bir rüz-

gard›r. Bu rüzgar›n h›z› bazen saatte 160 km'ye kadar ç›kmakta, yak›c› bir et-

kisi olmakta, görüfl ufkunu neredeyse yok etmektedir.

200 aktif volkana sahip Endonezya'daki Karakatou yanarda¤›nda 1883 y›-

l›nda görülen patlama, 160'dan fazla köyün yok olmas› ve 36.000 kiflinin bu

patlama sonucunda oluflan tsunamide (dev dalgalarda) bo¤ulmas›yla sonuç-

lanm›flt›r. Patlaman›n tozlar›, 10 gün sonra 3000 mil uza¤a kadar düflmüfltür.6

Volkanlar›n bir di¤er özelli¤i de umulmad›k bir zamanda harekete geç-
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Resimde tüm fliddetiyle patlamakta olan bir volkan görülüyor. Sol üstte ise volkan pat-
lamas›yla etrafa yay›lm›fl lav denizinin ortas›nda kalm›fl bu otobüs, geçmiflte meyda-
na gelen Pompei facias›n› hat›rlat›yor.



1991 y›l›nda Filipinler'de Pinatu-

bo Da¤›'n›n patlamas›, 20 yy'›n

en sert patlamas› olarak kayde-

dilmifltir. Resimde, Pinatubo Da-

¤›'n›n patlamas› sonucu oluflan

dev bulut. (altta)

Pinatubo Da¤› yak›nlar›nda yafla-

yanlar, renkleri silinmifl gri bir

flehirde, kül ya¤murundan ko-

runmak için flemsiye ile dolafl-

maktad›rlar.6 (solda)



meleridir. 1985 y›l›nda, 150 y›ll›k bir uykudan sonra, Nevado del Ruiz yanar-

da¤›n›n patlamas› da buna bir örnektir. Binlerce insan›n ölümüne neden

olan bu patlama, asl›nda oldukça küçük bir patlamad›r. Bir k›yas yapmak ge-

rekirse, 1980'de meydana gelen St. Helens Da¤›'n›n patlamas›n›n ancak %

3'ü fliddetindedir. Nevado Del Ruiz'in patlamas›, o bölgede bulunan buz ve

kar› eritmeye yetecek kadar ›s› yayd›¤› için, çamur ve su seli, da¤›n etekle-

rinden gelerek Armero flehrini silip süpürmüfltür. Bu patlama, 1902'de Kara-

yip adas›nda 30.000 kiflinin ölümüyle sonuçlanan Pelee Da¤› patlamas›ndan

beri görülen en büyük volkan felaketidir. Bu olay esnas›nda yatmaya haz›r-

lanan 25.000 kifliden, ertesi sabah sadece 2.000'inin kald›¤› tespit edilmifltir.

Geriye kalan 23.000 kifli patlama sonunda çamura gömülmüfltür.7

Bu olaylarla da anlad›¤›m›z gibi, Allah insanlara ölümün ne kadar kolay ve

yak›n oldu¤unu göstermekte, onlar› dünyada var olufl amaçlar›n› düflünmeye

davet etmektedir. Allah'›n sonsuz gücünü gören insanlara düflen de, dünyada

yaflayacaklar› 50-60 y›l› çok uzun görüp ebedi hayatlar› olan ahireti unutma-

malar›d›r. ‹nsanlar unutmamal›d›rlar ki, her ne sebeple olursa olsun mutlaka

bir gün ölecek ve Allah'›n huzurunda hesap vereceklerdir: 

Yerin baflka bir yere, göklerin de (baflka göklere) dönüfltürüldü¤ü gün,

onlar tek olan, kahhar olan Allah'›n huzuruna ç›ka(r›la)caklard›r. (‹bra-

him Suresi, 48)

Tsunamiler

Japonca bir kelime olan Tsunami, liman dalgas› anlam›n› tafl›r. Genellik-

le denizde depremlerden sonra meydana gelen dev dalgalard›r. Bu dev dal-

galar›n etkisinin baz› durumlarda atom bombas›n›n verdi¤i tahribata yaklafl-

t›¤› da kaydedilmifltir.

Seller

Yeryüzünün pek çok bölgesinin böylesine ciddi tehditlerle karfl› karfl›ya

olmas› kuflkusuz önemli bir gerçe¤in habercisidir. Allah insanlara her yön-

den azap göndermeye ve tüm kazand›klar›n› saniyeler içinde geri almaya ka-
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dirdir. Felaketlerin yeryüzünün her yan›ndan gelmesi, insanlar›n Allah'›n di-

lemesi d›fl›nda hiçbir yerde güvende olamayacaklar›n›n en belirgin gösterge-

sidir. Allah azab› diledi¤i flekilde, yerin alt›ndan, üstünden, karadan ve de-

nizden göndermektedir. Ve insanlar› bu gerçe¤i ak›ls›zca gözard› etmemele-

ri konusunda uyarm›flt›r:

O ülkeler halk›, geceleri uyurken, onlara zorlu azab›m›z›n gelmeyece-

¤inden güvende miydiler? Ya da o ülkeler halk›, kuflluk vakti e¤lenceye

dalm›flken, onlara zorlu-azab›m›z›n gelmeyece¤inden güvende miydi-

ler? (Veya) Onlar, Allah'›n tuza¤›ndan güvende mi idiler? Allah'›n bir tu-

zak kurmas›ndan, hüsrana u¤rayan bir topluluktan baflkas› (ak›ls›zca)

güvende olmaz. (Araf Suresi, 97-99)

Nitekim Allah'›n insanlar için bir nimet ve güzellik olarak verdi¤i su, yi-

ne Allah'›n dilemesi ile kahredici bir azaba da sebep olabilmektedir. Her y›l

mutlaka böyle bir sel felaketine flahit olmalar›na ra¤men, baz› insanlar›n bu-

nu kendilerinden uzak görmeleri ise flafl›rt›c›d›r. 

Tarihten ‹bret Verici Bir Örnek: Titanik

Dünya tarihi, sahip olduklar› güce ve teknolojiye güvenerek Allah'›n kud-

retini unutan insanlar›n bafllar›na gelen ibretlik olaylarla doludur. Bu olayla-

Adnan Oktar

93

Denizde meyda-
na gelen dev dal-

galar (tsunami-
ler), dünyan›n

birçok yerinde
sahil flehirlerini

bir anda sular al-
t›na gömebil-

mektedir.



1997-1998 y›llar›nda tüm
dünyay› etkisi alt›na alan
"El Nino" birçok flehrin
sular alt›nda kalmas›na,
dünya genelinde 20 milyar
dolara yak›n maddi zarara
yol açt›.8 Yukar›daki resim
de El Nino'nun etkisiyle
sular alt›nda kalm›fl bir
flehre ait.
Su insanlar için vazgeçil-
mez bir öneme sahip olsa
da kimi zaman sebep ol-
du¤u seller büyük zarara
yol açabilir. Yanda bir sel
sonucunda yar›s›na kadar
suya batm›fl bir ev. 



Adnan Oktar

Kimi zaman do¤al
sebeplerle, kimi za-
man ise insanlar›n
ihmali sonucu or-

taya ç›kan yang›n-
lar da büyük maddi
ve manevi zararla-

ra yol açabilirler. 

Tampa, Florida. Saatte 100
km. h›zla giden arabaya
isabet eden dolular, araba-
n›n camlar›n› delik deflik bir
hale getirmifl. Ayn› flekilde
fliddetli dolu, bir evin çat›-
s›nda da delikler açm›fl.9

95



1993 y›l›nda Kaliforniya'da meydana gelen yang›n, 14.000 hektarl›k ala-
n›n ve 441 evin yanmas›yla sonuçlanm›flt›r. Yukar›da flehrin yang›ndan

önceki hali, afla¤›da ise yang›n sonucu u¤rad›¤› zarar.10



r›n her biri, ne gücün, ne zenginli¤in, ne bilimin, ne de teknolojinin, k›saca

hiçbir fleyin Allah'›n takdirine karfl› koyamayaca¤›n› ispat etmesi ve O'nun

gücünün ve büyüklü¤ünün herfleyin üstünde oldu¤unu bir kere daha insan-

lara hat›rlatmas› aç›s›ndan oldukça önemlidir.

Say›s›z örne¤ini verebilece¤imiz bu olaylar›n en çok bilinenlerinden biri-

si de, bundan yaklafl›k 86 sene evvel Titanik adl› transatlanti¤in bafl›na ge-

len felaketti. Titanik, 15 bin kiflinin çal›flmas› sonucunda üretilen görkemli

bir yolcu gemisiydi. 55 metre yükseklik ve 275 metre uzunlu¤uyla o ana ka-

dar yap›lm›fl en büyük ve en ihtiflaml› gemiydi. ‹nsanlar, teknik donan›m ola-

rak da çok üstün biçimde infla edildi¤i için, geminin ne olursa olsun batma-

yaca¤›na kendilerini inand›rm›fllard›. Ancak buna güvenen insanlar önemli

bir gerçe¤i unutuyorlard›: Allah'›n takdir etti¤i kadere, hiçbir flekilde karfl›

konamazd›. Nitekim hiç umulmad›k kadar küçük bir hasar, teknolojiyi safd›-

fl› b›rak›p geminin k›sa süre içinde batmas›na sebep oldu.

Gemiden kurtulanlar, batacaklar› kesinleflti¤i zaman birçok kiflinin gü-

vertede toplan›p dua etmeye bafllad›klar›n› anlatm›fllard›r. Nitekim Kuran'›n

birçok ayetinde, insanlar›n s›k›nt› veya tehlike durumunda Allah'a dua et-

tikleri ancak s›k›nt› üstlerinden kald›r›l›nca ettikleri dualar› unuttuklar› bil-

dirilmifltir:

Sizin Rabbiniz, fazl›ndan araman›z için denizde gemileri sizin için yürü-

tür. Gerçekten O, size karfl› merhametli oland›r. Size denizde bir s›k›nt›

(tehlike) dokundu¤u zaman, O'nun d›fl›nda tapt›klar›n›z kaybolur-gider;

fakat karaya (ç›kar›p) sizi kurtar›nca (yine) s›rt çevirirsiniz. ‹nsan pek

nankördür. Kara taraf›nda sizi yerin dibine geçirmeyece¤inden veya

üzerinize tafl y›¤›nlar› yüklü bir kas›rga göndermeyece¤inden emin mi-

siniz? Sonra kendinize bir vekil bulamazs›n›z. Veya sizi bir kere daha

ona (denize) gönderip üzerinize k›r›p geçiren bir f›rt›na salarak nan-

körlük etmeniz nedeniyle sizi bat›rmas›na karfl› emin misiniz? Sonra

onun öcünü Bize karfl› alacak (kimseyi de) bulamazs›n›z. (‹sra Suresi,

66-69)

Bir insan hayat›nda böyle bir olay yaflam›fl veya yaflamam›fl olsun, dün-

yadaki herfleyin geçici oldu¤unu ve bütün gücün Allah'a ait oldu¤unu asla

unutmamal›d›r. Çünkü insan, böyle bir olayla karfl›laflt›¤›nda bir daha geride
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Titanik gemisinde kullan›lan eflyalardan bir k›sm›. Gemi ile birlikte bu efl-

yalar›n tümü de denizin derinliklerine gömülmüfltür. Bu eflyalar› kullanan-

lar›n ise bugün belki de isimleri bile hat›rlanmamaktad›r.



b›rakt›¤› hatalar› telafi flans›na sahip olmayabilir. Allah ölümü, insan›n karfl›-

s›na hiç ummad›¤› bir anda ç›karabilir:

Onlar, göklerin ve yerin 'ba¤›ml› oldu¤u egemenli¤e ve sünnete' (mele-

kût) Allah'›n yaratt›¤› fleylere ve ihtimal (verip) ecellerinin pek yaklafl-

t›¤›na bakm›yorlar m›? Bundan sonra onlar art›k hangi söze inanacak-

lar? (Araf Suresi, 185)

Allah'tan Bir Rahmet Olarak

‹flte Biz, onlar›n her birini kendi günah›yla yakalay›verdik. Böylece on-

lardan kiminin üstüne tafl f›rt›nas› gönderdik, kimini fliddetli bir ç›¤l›k

sar›verdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda bo¤duk. Allah

onlara zulmedici de¤ildi, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlar-

d›. (Ankebut Suresi, 40)

fiimdiye kadar anlat›lanlar›n tümü, var olufllar›n›n gerçek amac›n› unuta-

rak yaflayan insanlara önemli bir gerçe¤i bildirmek amac›n› tafl›maktad›r:

Dünya üzerinde hiçbir fley Allah'tan ba¤›ms›z de¤ildir. "… Allah, emrinde

galib oland›r, ancak insanlar›n ço¤u bilmezler" (Yusuf Suresi, 21) aye-

tiyle de bildirildi¤i gibi, hiçbir güç Allah'›n takdir ettiklerine karfl› koyamaz. 

Fakat ayette de bildirildi¤i gibi "insanlar›n ço¤u" bu gerçe¤i bilmezler.

Dünyada bafllar›na hiçbir fley gelmeyece¤i zann›yla yaflarlar. Etraflar›nda

olup biten afetlerle bir gün bir flekilde karfl›laflabileceklerini düflünmezler bi-

le. E¤er do¤rudan bir ba¤lant›lar› yoksa, söz konusu olaylar› kendilerinden

son derece uzak görürler. Meydana gelen afetleri duyduklar›nda k›sa bir an

için etkilenebilirler ama bir süre sonra tamamen unuturlar.

Oysa her yeni günün, bir önceki ile ayn› flekilde devam edece¤ini düflün-

mek son derece yanl›fl bir bak›fl aç›s›d›r. Bu bölümde anlatt›klar›m›za benzer

felaketlere maruz kalan kifliler de, yaflad›klar› felaket gününün di¤er günler-

den farkl› olmayaca¤›n› düflünmüfllerdir mutlaka. Ama o gün, onlar için di-

¤erlerinden farkl› olmufl ve Allah onlar›, sahip olduklar› herfleyin bir anda

yok olabilece¤ini gösterecek bir olayla muhatap etmifltir.

‹nsanlar›n önemli bir ço¤unlu¤u bu gerçe¤e karfl› gaflet içindedir. Hem

dünyan›n k›sa bir geçim oldu¤unu unutmakta, hem de Allah'a hesap vere-

ceklerini gözard› etmektedirler. Bu gaflet dolay›s›yla da, Allah için yaflama-
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lar› gereken dünya hayat›n› kendilerine fayda sa¤lamayacak fleylerle oyala-

narak geçirmektedirler. 

Bu aç›dan insanlar›n bafllar›na gelen zorluklar hem kendileri hem de on-

lara flahit olan di¤erleri için Allah'›n bir rahmetidir. Allah bu yolla, dünyan›n

geçici bir aldan›fltan baflka birfley olmad›¤›n› onlara göstermekte, "gerçek

yurt" olan ahirete haz›rl›k yapmaya teflvik etmektedir. Bu yüzden dünyada

insanlar›n bafllar›na gelen belalar›n bir ço¤u, Allah'›n onlara sundu¤u birer

f›rsatt›r asl›nda. Bu belalar, onlar›n tevbe etmeleri ve tav›rlar›n› düzeltip ›slah

olmalar› için verilir. Tüm bu olaylardan al›nmas› gereken dersi Allah Ku-

ran'da flöyle bildirmifltir:

Görmüyorlar m› ki, gerçekten onlar her y›l, bir veya iki defa belaya

çarpt›r›l›yorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve ö¤üt al›p (ders ç›kar›p) dü-

flünmüyorlar. (Tevbe Suresi, 126)
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D
ünyay› Allah insanlar için özel bir s›nama yeri olarak var etmifltir.

Tarih boyunca da insanlar› uyar›p korkutmak, do¤ru yola davet

etmek için elçilerini hak kitaplarla göndermifltir. Bugün de

Allah'tan gelmifl ve inananlar için bir hidayet rehberi olan hak kitap elimiz-

dedir. Do¤ruyu yanl›fltan ay›ran, geçmiflte inkar eden kavimlerin bafllar›na

gelenlerle bizi uyar›p korkutan bu kitap, Kuran'd›r.

Biz, onlardan önce nice insan- nesillerini y›k›ma u¤ratt›k; (flimdiyse)

onlardan hiçbirini hissediyor veya onlar›n f›s›lt›lar›n› duyuyor musun?

(Meryem Suresi, 98)

Allah Kuran'da, tarih boyunca yaflam›fl tüm kavimlere do¤ru yolu göster-

di¤ini ve onlara elçileri vas›tas›yla dünyan›n geçicili¤ini, gerçek yurdun ahi-

ret oldu¤unu hat›rlatt›¤›n› bildirmifltir. Ancak yine Kuran'dan ö¤rendi¤imize

göre, insanlar›n ço¤u inkarda diretmifller ve elçilerin davetine icabet etme-

mifllerdir. Bunun üzerine de Allah onlar› hiç beklemedikleri flekilde azapla

yakalam›fl ve bir k›sm›n› da tamamen yeryüzünden silmifltir. Kuran'da flöyle

denir:

Ad'›, Semud'u, Ress halk›n› ve bunlar aras›nda birçok nesilleri (yok et-

tik). Biz (onlardan) her birine örnekler verdik ve her birini darmada¤›n

edip mahvettik. Andolsun, onlar, üstüne felaket ya¤muru ya¤d›r›lm›fl

bulunan o ülkeye u¤ram›fllard›r; yine de onu görmüyorlar m›yd›? Hay›r,

onlar dirilmeyi ummuyorlard›. (Furkan Suresi, 38-40)

Geçmifl uygarl›klar›n bafllar›na gelenlerden bizim almam›z gereken ders

ise ayetlerde flöyle bildirilir:
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Kendilerinden önce nice nesilleri y›k›ma u¤ratt›¤›m›z› görmüyorlar m›?

Biz, sizi yerleflik k›lmad›¤›m›z bir biçimde onlar› yeryüzünde (büyük bir

güç ve servetle) yerleflik k›ld›k; gökten üzerlerine sa¤anak (bol ya¤mur-

lar) ya¤d›rd›k, nehirleri de altlar›ndan akar yapt›k. Ama günahlar› ne-

deniyle Biz onlar› y›k›ma u¤ratt›k ve arkalar›ndan baflka nesiller (infla

edip) var ettik. (Enam Suresi, 6)

Yine bu konuda insanlar› uyar›p korkutan ve düflünüp ö¤üt alabilenler

üzerinde etkisi olan bir baflka ayet ise flöyledir:

Biz bunlardan önce nice nesiller y›k›ma u¤ratt›k ki onlar, zorbaca yaka-

lamak (yak›p-y›kmak, bask› ve fliddetle yönetmek, sindirmek) bak›m›n-

dan kendilerinden daha üstündüler; flehirlerde (yerin üstünü alt›na ge-

tirip, say›s›z kaz›, inflaat ve araflt›rmalarla her yan›) delik-deflik etmifller-

di. (Ama) kaçacak bir yer var m›? Hiç flüphesiz, bunda, kalbi olan ya da

bir flahid olarak kulak veren kimse için elbette bir ö¤üt (zikir) vard›r.

(Kaf Suresi, 36-37)

Yukar›daki ayetlerde de görüldü¤ü gibi, geçmiflte yaflam›fl toplumlarla il-

gili haberlerin verilmesinin en önemli sebebi, bugünkü insanlar›n ayn› du-

ruma düflmekten sak›nmalar›n› sa¤lamakt›r. Gerçekten de eski toplumlar›n

bafl›na gelen felaketlere ve onlara ait arkeolojik kal›nt›lara, sadece herhangi

bir tarihsel bilgi gözüyle bakmak çok yanl›fl olur. "Bunu, hem ça¤dafllar›-

na, hem sonra gelecek olanlara 'ibret verici bir ceza' takva sahipleri

için de bir ö¤üt k›ld›k" (Bakara Suresi, 66) ayetinde de bildirildi¤i üzere,

bu olaylar birer ibret vesilesi ve geride kalan insanlar için birer ö¤üttürler.

Ancak flunu da göz önünde bulundurmak gerekir: Allah, inkarda direnen bu

toplumlara, hemen bir azapla karfl›l›k vermemifl; bilakis hepsine, "belki dö-

nerler diye" uyar›c›lar göndermifltir. Ayr›ca insanlara dünyada isabet eden

bütün zorluklar›n, ahiretteki zorlu azab›n birer hat›rlat›c›s› oldu¤u da Ku-

ran'da belirtilmektedir:

Andolsun, Biz onlara belki (inkarc›l›ktan) dönerler diye o büyük azap-

tan önce, yak›n (dünyevi) azaptan da tadd›raca¤›z. (Secde Suresi, 21)

Helak ise, söz konusu toplumlar›n bu uyar›lar› dinlememeleri ve taflk›n-

l›klar›n› daha da art›rarak sürdürmelerinin ard›ndan gelmifltir. Allah, bozgun-

culuk yapan böyle toplumlar› yok etmifl ve onlar›n yerine yeni halklar getir-

mifltir. Çünkü bahsedilen kavimler, Allah'›n kendilerine verdi¤i zenginlik, gü-

zel evler ve sanat yap›lar› içerisinde, Allah'› unutarak günlerini, aylar›n›, y›l-
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lar›n› sadece bofl amaçlar içinde geçirmifllerdir. Yeryüzünde sahip olduklar›

fleylerin sürekli bozulmaya, eskimeye u¤rad›¤›n› düflünmemifl, bunlarla

Allah'›n onlar› denedi¤ini ve k›sa süre içinde hepsinin yok olaca¤›n› aklede-

memifllerdir. Ölümün ard›ndan sonsuza kadar kalacaklar› bir mekan oldu¤u-

nu ak›llar›na getirmeden, sadece içinde bulunduklar› an› yaflam›fllar; ölümle

birlikte bafllayacak olan sonsuz yaflam son derece yak›nken, dünya hayat›n›

ebedi zannetmifllerdir. Oysa bu aldan›fl, kendilerine hiçbir yarar sa¤lamam›fl;

bafllar›na gelen felaketler, aradan binlerce y›l geçmesine ra¤men birer ibret

vesilesi olarak sonraki nesillere aktar›lm›fl, unutulmayacak birer tarihsel olay

olmufltur.

Semud Kavmi

Allah'›n dinine karfl› gelmelerinden ve azg›nl›klar›ndan dolay› helak edi-

lerek yok edilen topuluklardan biri de Semud kavmidir. Kuran'da bildirildi-

¤ine göre Semud kavmi, gücü ve zenginli¤i olan, birçok sanat eserine sahip

bir topluluktu. Semud kavminin bu özelliklerini bildiren ayetler flöyledir:

(Allah'›n) Ad (kavminden) sonra sizi halifeler k›ld›¤›n› ve sizi yeryüzün-

de (güç ve servetle) yerlefltirdi¤ini hat›rlay›n. Ki onun düzlüklerinde

köflkler kuruyor, da¤lardan evler yontuyordunuz. fiu halde Allah'›n ni-

metlerini hat›rlay›n, yeryüzünde bozguncular olarak kar›fl›kl›k ç›kar-

may›n. (Araf Suresi, 74)

Bir baflka ayette ise Semud kavminin içinde yaflad›¤› ortam flöyle tarif

edilmektedir:

"Siz burada güvenlik içinde mi b›rak›lacaks›n›z?"

"Bahçelerin, p›narlar›n içinde,"

"Ekinler ve yumuflak tomurcuklu göz al›c› hurmal›klar aras›nda?"

"Da¤lardan ustal›kla zevkli evler yontuyorsunuz." (fiuara Suresi, 146-

149)

Yaflad›klar› refah ortam› içinde fl›maran Semud kavmini sonsuz azap ve

ahiret hayat› ile uyar›p korkutmas› için Allah, Hz. Salih'i elçisi olarak görev-

lendirmifltir. Hz. Salih kendi kavmi içinde tan›nan biridir ve kavmi onun,

kendilerini içinde bulunduklar› sapk›nl›ktan uzaklaflmaya ça¤›rmas› karfl›s›n-

da flaflk›nl›¤a düflmüfltür. Salih Peygamberin anlatt›klar›na halk›n çok az bir

k›sm› uymufl ve ço¤u ise anlatt›klar›n› kabul etmemifltir.
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Hz. Salih'i inkar edenlerin bafl›nda kavmin önde gelenleri vard› ve bu ki-

fliler sahip olduklar› maddi güce dayanarak peygamberlerine karfl› düflman-

ca bir tav›r tak›nd›lar. Hz. Salih'e inananlar› güçsüz duruma düflürmeye, on-

lar› bask› alt›na almaya çal›flt›lar. Hz. Salih'in kendilerini Allah'a ibadet etme-

ye ça¤›rmas›na öfke duyuyorlard›. Bu öfke sadece Semud halk›na özgü de

de¤ildi asl›nda; Semud kavmi, kendisinden önce yaflayan Nuh ve Ad kavim-

lerinin yapt›¤› hatay› yap›yordu. Bu nedenle Kuran'da bu üç toplumdan flöy-

le söz edilir:

Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad ve Semud ile onlardan sonra ge-

lenlerin haberi size gelmedi mi? Ki onlar›, Allah'tan baflkas› bilmez. El-

çileri onlara apaç›k delillerle gelmifllerdi de, ellerini a¤›zlar›na götürüp

(öfkelerinden ›s›rd›lar) ve dediler ki: "Tart›flmas›z, biz sizin kendisiyle

gönderildi¤iniz fleyleri inkar ettik ve bizi kendisine ça¤›rd›¤›n›z fleyden

de gerçekten kuflku verici bir tereddüt içindeyiz. (‹brahim Suresi, 9)

Semud Kavmi Salih Peygambere karfl› gelmekte kararl›yd›, hatta onu öl-

dürmek için plan dahi yap›yorlard›. Dünya hayat›n›n geçici süsleri ile alda-

narak bunlar›n hiçbir zaman yok olmayaca¤›n› zanneden Semud kavminin

önde gelenlerini, Salih Peygamber "Siz burada güvenlik içinde mi b›rak›-

lacaks›n›z?" (fiuara Suresi, 146) sözüyle uyarm›flt›r. Gerçekten de bu kavim,

Allah'›n kendilerine verece¤i azaptan habersiz olarak azg›nl›¤›n› fliddetlen-

dirmifltir. Ve Hz. Salih'e "Ey Salih, e¤er gerçekten gönderilenlerden (bir

peygamber) isen, vadetti¤in fleyi getir, bakal›m" (Araf Suresi, 77) diye-

bilecek kadar inkar ve kibirde ileri giden bu toplulu¤a Hz. Salih, Allah'›n

kendisine vahyetmesiyle, üç gün içinde helak olacaklar›n› bildirmifltir. (Hud

Suresi, 65)

Nitekim gerçekten de Hz. Salih'in uyar›s› gerçekleflmifl ve Semud kavmi

helak edilmifltir: 

O zulmedenleri dayan›lmaz bir ses sar›verdi de kendi yurtlar›nda dizüs-

tü çökmüfl olarak sabahlad›lar. Sanki orada hiç refah içinde yaflamam›fl-

lar gibi. Haberiniz olsun; Semud (halk›) gerçekten Rablerine (karfl›) in-

kar etmifllerdi. Haberiniz olsun; Semud (halk›na Allah'›n rahmetinden)

uzakl›k (verildi.). (Hud Suresi, 67-68)
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Yeryüzünde yaflam›fl hangi kavim olursa olsun, ne kadar büyük bir zen-

ginlik ve ihtiflama sahip oldu¤una bak›lmaks›z›n, azg›nl›k gösterdikleri tak-

dirde Allah'›n azab›na u¤ram›fllard›r. Bugün, Semud kavminden, peygamber-

lerini öldürmeye varacak kadar azg›nlaflan insanlar›n ne elde ettikleri malla-

r›ndan, ne de güçlerinden hiçbir eser yoktur. ‹simleri dahi bilinmeyen bu in-

sanlar›n yaflam›, tüm di¤er inkarc›lar gibi cehennem hayat›yla son bulmufl-

tur. Bu, her insan›n ibret alarak düflünmesi gereken bir sondur. 
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Bir Arap kavmi olan
Nabatiler Ürdün’deki

Rum Vadisi’nde bir
krall›k kurmufllard›r.

Petra Vadisi olarak da
adland›r›lan bu yerde,
bu kavmin tafl iflçili¤i-
nin en güzel örnekleri-

ni görmek mümkün-
dür. Kuran’da Semud

kavminin de tafl iflçili-
¤indeki ustal›klar›ndan
bahsedilir. Ama bugün

her iki kavimden de
geriye sadece bize o

günün sanat› hakk›nda
fikir veren baz› eserler
kalm›flt›r. Bu resimler-
de, Petra Vadisindeki

baz› tafl iflçili¤i örnek-
leri görülmektedir. 



"(Allah'›n) Ad (kavminden)

sonra sizi halifeler

k›ld›¤›n› ve sizi

yeryüzünde (güç ve serve-

tle) yerlefltirdi¤ini

hat›rlay›n. Ki onun

düzlüklerinde köflkler

kuruyor, da¤lardan evler

yontuyordunuz. fiu halde

Allah'›n nimetlerini

hat›rlay›n, yeryüzünde

bozguncular olarak

kar›fl›kl›k ç›karmay›n."

(Araf Suresi, 74)



Sebe Halk›

Sebe halk› Kuran'da flöyle anlat›l›r:

Andolsun Sebe (Halk›)'n›n oturdu¤u yerlerde de bir ayet vard›r. (Evleri)

sa¤dan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demifltik ki:) 'Rabbinizin r›z-

k›ndan yiyin ve O'na flükredin. Güzel bir flehir ve ba¤›fllamakta olan bir

Rab(biniz) var. Ancak onlar, yüz çevirdiler, böylece Biz de onlara Arim

Seli'ni gönderdik. Ve onlar›n iki bahçesini buruk yemiflli, ac› ›lg›nl› ve

içinde az birfley de sedir a¤ac› olan iki a¤aca dönüfltürdük. Böylelikle

nankörlük etmeleri dolay›s›yla onlar› cezaland›rd›k. Biz nimete nankör-

lük edenden baflkas›n› cezaland›r›r m›y›z? (Sebe Suresi, 15-17)

Ayetlerden görüldü¤ü gibi, Sebe halk› bereketli ba¤ ve bahçelerde, refah

içinde yafl›yorlard›. Allah'›n bu kadar bolluk verdi¤i kavimden istedi¤i, sade-

ce nimetlere karfl› flükredici bir tav›rda bulunmalar›yd›. Ama onlar yalanlad›-

lar, dünyada üstün bir güce sahip olduklar›n› san›p ellerindekilerle büyük-

lendiler. Sonuç ise kaç›n›lmaz olarak azap oldu.
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Y›k›nt›lar› görülen Marib Baraj›, Sebelilerin en önemli eserlerinden
birisiydi. Kuran'da bahsedilen Arim seliyle beraber baraj y›k›ld› ve

bütün ekili alanlar sular alt›nda kald›.



Muhteflem Sümerler 

Irak'›n güneyinde, Dicle ve F›rat k›y›lar›ndan uzaklafl›r uzaklaflmaz, çölü

and›ran, genifl bozk›r alanlar›n›n yay›ld›¤› görülür. Bu uçsuz bucaks›z

düzlüklerde, yer yer, heybetli tepeler belirir. Çünkü kumla örtülü bu tepele-

rin alt›nda, büyük sitelerin kal›nt›lar› yatmaktad›r. Bu siteler, Sümerler ad›

verilen bir halk taraf›ndan kurulmufltur. Art›k, kavurucu çöl rüzgarlar›n›n

önüne Kat›p sürükledi¤i kumlardan baflka birfley görülmeyen, sadece ça-

kallar›n ve akbabalar›n yaflad›klar› bu yerlerde, k›rk befl yüzy›l önce, ka-

nallarla çevrili, bahçelerle bezenmifl c›v›l c›v›l flehirler yükseliyordu. Bugün

ise, bir ölüm sessizli¤i hüküm sürüyor.....

Yukar›daki cümleler ünlü arkeolog Guy Rachet'›n sözleri. Sadece tarih ki-

taplar›ndan bir konu olarak ak›llarda kalan bu ihtiflaml› ülke, asl›nda günü-

müzdeki topluluklar kadar gerçektir. O zaman›n insanlar› da ayn› bizler gi-

bi yaflam›fllar, mimarileriyle büyüleyici kentler kurmufllard›r.

Dönemin kraliçesi Puabi için yap›lan cenaze töreni oldukça dikkat çeki-

cidir. Çeflitli kaynaklarda bu törenle ilgili bilgiler aktar›lm›flt›r. Kraliçenin ölü

bedeninin eflsiz bir ihtiflamla süslendi¤i, vücudunun üst k›sm›n›n alt›n ve gü-

müflten boncuklarla ve lacivert tafl›, k›rm›z› akik, Kad›köy tafl›, babakoru gi-

bi k›ymetli tafllardan incilerle bezenmifl bir örtüyle örtüldü¤ü; örtünün afla-

¤›s›ndaki püsküllerin, yine ayn› tafllardan yontulmufl incilerden yap›ld›¤› ak-

tar›lm›flt›r. Ayr›ca kraliçenin bafl›na a¤›r bir peruk, onun üstüne de taç yap-

raklar› mavi ve beyaz a¤›r kakmalarla bezenmifl som alt›n çiçeklerden, gür-

gen ve sö¤üt yapraklar›ndan bir bafll›k tak›ld›¤› da görülmüfltür. Kulaklar›n›

süsleyen küpelerde, ölünün yan›bafl›na konulmufl mücevherlerde, i¤nelerde

ve ihtiflaml› bafll›klarda alt›n›n par›ldad›¤› söylenmifltir.11

K›sacas› Sümer medeniyetinin önemli bir ismi olan Kraliçe Puabi, muhte-

flem bir cenaze töreni ve cenaze levaz›mat› ile gömülmüfltür. Cenaze ile bir-

likte mezara konulacak di¤er hazineler, anlat›lanlara göre, silahl› muhaf›zlar

ve uflaklar taraf›ndan ancak tafl›nabilmifltir.

Ancak elbette mezara sahip oldu¤u hazinelerle birlikte girmesi, kraliçe

Puabi'yi iskelet haline gelmekten koruyamam›flt›r. O da di¤er tüm insanlar

gibi, hatta belki küçümsedi¤i ve hakir gördü¤ü fakir ve zay›f insanlar gibi,

topra¤›n alt›na girmifl, orada çürümüfl, bedeni bakterilere yem olmufltur. Bu

örnek, insan›n, ne denli zengin ve ihtiflaml› bir yaflam sürerse sürsün ve ma-
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l›na ne kadar güvenirse güvensin, sonuçta bunlar›n ona hiçbir yarar sa¤la-

mayaca¤›n› gösteren ilginç bir ibrettir. 

Girit Uygarl›¤›

Avrupa'n›n ilk büyük uygarl›¤› olan Girit, MÖ XIV yy bafllar›nda, birden-

bire yok olmufltur. Bundan önce, Akdeniz'in en güzel yerlerinden olan Girit

adas›na, Milattan 2000 y›l önce, Asya ve Yunanistan'dan gelen insanlar yer-

leflmifller, muhteflem saraylar infla etmifllerdir. Ancak buradaki halk›n en dik-

kat çekici özelliklerinden birisi, sapk›n bir e¤lence anlay›fl›na sahip olmala-

r›d›r. Allah bu sapk›nl›klar›ndan kurtulmalar›, ahireti hat›rlamalar› için zaman
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zaman küçük çapl› depremlerle onlar› uyarm›flt›r. Ancak sonunda büyük bir

felaket olmufl, Girit'in kuzeyindeki Kyklades tak›m adalar›ndan biri olan

Thera adas›ndaki yanarda¤ patlam›fl, bu korkunç patlamay› Girit saraylar›n›

yerle bir eden çok fliddetli bir deprem izlemifltir.12 Yanarda¤›n külleri Girit

semalar›na kadar bütün gö¤ü karanl›¤a bo¤up, y›k›lan saraylar›n üstüne çö-

kerken, ayn› anda görülmedik bir deniz kabarmas› da Knosos'un liman› Am-

nisos'u sulara gömmüfltür. Girit saraylar›n›n y›k›l›fl› gerçekten çok ürpertici

bir flekilde gerçekleflmifl; dev bir dalga bütün k›y› kentlerini bir anda sulara

gömmüfltür.

Pek çok yönden dönemin en önemli uygarl›klar›ndan biri olan Girit uy-

garl›¤›, belki de kendisini bekleyen bu sonu hiçbir zaman tahmin edemez-

di. Art arda meydana gelen felaketler, o muhteflem yap›lar› tamamen yok et-

mifl, insanlar›n neredeyse tümünün helak olmas›na neden olmufltur. Geride

ne kendi zenginlikleri ile övünen insanlar, ne övündükleri zenginlikler, ne

de hiç bitmeyeceklerini sand›klar› hayat kalm›flt›r. Geriye kalan sadece y›k›k

dökük bir flehir ve art›k var olmayan bir medeniyettir. Kuran'da bu eski me-

deniyetlerin insanlara ibret nedeni olmas› gerekti¤i flöyle vurgulan›r:

Yurtlar›nda gezip dolaflt›klar› nice nesilleri kendilerinden evvel y›k›ma

u¤ratm›fl olmam›z, hala onlar› do¤ru yola iletip yöneltmedi mi? Elbette,

bunda ayetler vard›r; yine de iflitmiyorlar m›? (Secde Suresi, 26)

Pompei Facias›

Tarihçilere göre, bundan iki bin y›l kadar önce Pompei'de yaflam çok

renkliydi. Çünkü eski dünyada baz› kentler, zevk ve sefan›n hüküm sürdü-

¤ü flehirler olarak tan›nmaktayd›. ‹flte Pompei de bunlardan biriydi. fiimdi sa-

dece harabesi görülebilen Pompei sokaklar›nda, çok say›da meyhane, taver-

na ve randevu evi bulunuyordu. 

Vezüv'ün yamaçlar› ba¤larla örtülü idi, Pompei de bu yamaçlarla deniz

aras›nda kurulmufl ve genellikle zengin Romal›lar›n tercih etti¤i bir mekan-

d›. Komflu il olan Herculanum da ayn› flartlara sahipti. Ancak tarihin en ün-

lü yanarda¤ püskürmelerinden biri, bu güzel yerlerin varl›¤›na son verdi. Bu-

gün, volkan›n lavlar›yla "tafl kesilmifl" Roma hayat› tüm ayr›nt›lar› ile görüle-

bilmektedir.
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Felaket 24 A¤ustos 79 sabah› geldi. Pompei'de kendi halk›n›n d›fl›nda ya-

z› geçirmeye gelen zengin Romal›lar ve Herculanum'da ya da Vezüv'ün etek-

lerinde yapt›klar› muhteflem evlerde yerleflmifl kimseler de bulunuyordu.13

Vezüv yanarda¤› bir anda patlad›. Öncesinde yer sars›lmaya bafllam›fl, da¤-

dan gökgürültüsünü and›ran, uzak ve bo¤uk gürlemeler gelmiflti. Araflt›rma-

lara göre, gö¤e alevler sütun halinde yükseliyor, sonra bunu muazzam bir

duman izliyordu. Ayn› zamanda, yeni patlamalar havay› sars›yor ve küller-

den, tafl-topraktan ve lav külçelerinden oluflan bir sa¤anak, flehrin üstüne ya-

¤›yordu. 

Herculanumlular, Vezüv'e daha yak›n olduklar› için flehre do¤ru dalga

dalga gelen, kor halindeki çamur selinden korkuya kap›lm›fllar ve kaçmaya

çal›flm›fllard›r, ama kaçamayanlar y›k›nt›lar›n ve erimifl lavlar›n alt›nda kal-

m›fllard›r. Ancak as›l ibret verici olan, yap›lan kaz›lardan elde edilen verile-

re göre, insanlar›n ço¤unun flehirden ayr›lmakta hala tereddüt ediyor olma-

s›yd›. Pompei'de, flehrin kraterden uzak olmas›, herfleye ra¤men bir güven

duygusu yaratm›fl; bu nedenle zenginlerin ço¤u, bu kül sa¤ana¤›ndan, evle-

rinde kalarak korunmay› düflünmüfl ve mallar›n›, mülklerini b›rak›p gitmek

istememifllerdi. Bir süre sonra da vaktin art›k çok geç oldu¤unu kavrayama-

dan ölmüfllerdi. Bir gün içinde iki flehir, Herculanum, Pompei ve alt› kasa-

bada yaflayan tüm canl›lar tarihten silindi. Kuran'da bu flekilde helak edilen

insanlardan flöyle söz edilir: 

Bunlar, sana do¤ru haber (k›ssa) olarak aktard›¤›m›z (geçmifl) nesillerin

haberleridir. Onlardan kimi ayakta kalm›fl, (kimi) biçilmifl ekindir.

(Hud Suresi, 100)

‹nsanl›¤›n bütün bunlar› ö¤renebilmesi ise, yüzy›llar sonra mümkün ol-

du. Yap›lan araflt›rmalar›n sonucunda Pompei'deki eski flehir, "yafl›yorken

donmufl haliyle" gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›. ‹nsanlar, can verdikleri andaki halle-

riyle tafllaflm›fllard›. Kuran'da haber verildi¤i gibi: 

Onlar, zulüm ifllemektelerken, ülkeleri (veya nesilleri) yakalad›¤› za-

man... Rabbinin yakalamas› iflte böyledir. Gerçekten O'nun yakalamas›

pek ac›, pek fliddetlidir. (Hud Suresi, 102)

Günümüzden yüzlerce hatta binlerce y›l önce yaflayan uygarl›klar›n, ge-

ride kal›nt› halindeki eserlerini b›rakmalar›, sahip olduklar› zenginli¤in ken-

dilerine hiçbir fayda sa¤lamad›¤›n› göstermifl, geride b›rakt›klar› herfley ken-
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Pompei, içindeki 20 bin
kifli ve tüm güzellikle-
riyle birlikte yok oldu.



dilerinden sonrakilere miras kalm›flt›r. Bu topluluklarda yaflayan insanlar›n

belki de en büyük yan›lg›s›, kendilerinden önce yerle bir olmufl, tarihe ka-

r›flm›fl olan topluluklara ra¤men, dünya nimetlerine ebedi olarak sahip ola-

caklar›n› sanmalar› ve ortaya ç›kard›klar› yap›tlar›n kendilerini ölümsüz k›la-

ca¤›n› zannetmeleridir. Bu yan›lg› günümüze de uzak de¤ildir. ‹nsanlar›n

önemli bir bölümü kendilerine bir fayda getirir düflüncesi ile bütün yaflam-
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lar›n› mallar›n› y›¤›p biriktirmeye adamakta, kendilerini, ölümsüz (hat›rlan›r)

k›lmak amac› ile çeflitli eserler meydana getirmektedirler. Üstelik yapt›klar›

afl›r›l›klar belki de kendilerinden öncekilerden çok daha kapsaml› olmakta

ve kendilerine Allah'tan gelen çeflitli uyar›lara ald›rmamaktad›rlar. Ama bu

kiflilerin unutmamas› gereken çok önemli bir gerçek vard›r: Bir dönem var

olup sonra yok olan topluluklar›n geride b›rakt›klar›, karfl›lar›nda bir ibret

vesilesi olarak tüm heybeti ile durmaktad›r. Hiçbiri ebedi olarak bu dünya

üzerinde kalmam›flt›r. Adlar›n› ölümsüzlefltirmek için ard›nda eserler b›rakan

insanlar›n bir k›sm›n›n belki de adlar› arkalar›nda kalm›fl, ama ne çürümüfl

bedenlerine ne de ahiretlerine bir yarar sa¤lamam›flt›r. Ancak dünyada ö¤üt

al›p düflünebilenlere bir ibret olarak kal›nt›lar› var olmakta, Allah'›n zorlu

azab›n›n bir hat›rlat›c›s› olarak bafllar›na gelenler unutulmamaktad›r. 

‹flte Allah insanlara bu örnekleri vermekte, bunlar›n benzerleri ile dünya

tutkunlar›n› uyarmaktad›r. Kuflkusuz bundan ö¤üt al›p bir ders ç›karabilen-

ler, tarih boyunca meydana gelen olaylar›n hiçbirinin bofluna yarat›lmad›¤›-

n›, Allah'›n her an her yerde bütün bunlardan daha fliddetlisini insanlara tat-

t›rmaya güç yetirdi¤ini kavrayabilirler. Dünya sadece bir imtihan yeridir. Bu-

rada imtihan›n gereklerini yerine getirenler kazançl›d›rlar. Sadece dünyay›

yurt edinenler ise, geçmiflteki örneklerin benzeri bir kayba u¤rayacaklard›r.

Kuflkusuz bu, kendi yap›p ettiklerinin karfl›l›¤›d›r. Ahirette sadece yapt›klar›

ile karfl›l›k göreceklerdir. fiüphesiz en do¤rusunu Allah bilir. 
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P
ek çok insan, dünya üzerinde eksiksiz ve mükemmel bir yaflam›n

kurulabilece¤ini san›r. Gerekli maddi imkanlar elde edildi¤inde,

bu dünyadaki yaflam›n insan› tam olarak tatmin edebilece¤ini ve

mutlu k›labilece¤ini düflünür. En yayg›n kanaate göre insan, maddi bir zen-

ginlik, "mutlu bir yuva" ve di¤er insanlar gözünde sayg›nl›k (statü) elde et-

ti¤inde, kusursuz bir hayat kurmufl olur.

Oysa Allah, Kuran'da bizlere bu tür bir bak›fl aç›s› vermez. Aksine, Ku-

ran'da bildirildi¤ine göre, dünya üzerinde sürdürdü¤ümüz yaflam, asla eksik-

siz, mükemmel ve sorunsuz olamaz. Çünkü, özellikle böyle olamayacak fle-

kilde tasarlanm›flt›r.

"Dünya" kelimesinin kökeni bu konuda çok önemli bir anlam içerir. Ke-

lime, Arapça'daki "deniy" s›fat›ndan türemifltir. "Deniy" ise, alçak, düflük, ba-

sit, de¤ersiz gibi anlamlara gelmektedir. Bu durumda "dünya" kelimesi de,

bu s›fatlar› içeren bir mekan anlam›n› tafl›r. 

Nitekim tüm kitap boyunca gördü¤ümüz gibi, dünya hayat›n›n de¤ersiz-

li¤i ve önemsizli¤i Kuran'da s›k s›k vurgulan›r. Dünya hayat›n› güzel k›ld›¤›

düflünülen tüm faktörler -zenginlik, ifl hayat›, evlilik, çocuklar, baflar› vs.- Ku-

ran'a göre asl›nda geçici ve aldat›c› birer metadan baflka birfley de¤ildirler:

Bilin ki, dünya hayat› ancak bir oyun, '(e¤lence türünden) tutkulu bir

oyalama', bir süs, kendi aran›zda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve

çocuklarda bir 'ço¤alma-tutkusu'dur. Bir ya¤mur örne¤i gibi; onun bitir-

di¤i ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hofluna gitmifltir, sonra kuruyuve-
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rir, bir de bakars›n ki sapsar› kesilmifl, sonra o, bir çer-çöp oluvermifl-

tir. Ahirette ise fliddetli bir azap; Allah'tan bir ma¤firet ve bir hoflnutluk

(r›za) vard›r. Dünya hayat›, aldan›fl olan bir metadan baflka birfley de¤il-

dir. (Hadid Suresi, 20)

Baflka ayetlerde, insan›n dünya hayat› dolay›s›yla nas›l bir aldan›fla kap›l-

d›¤› flöyle aç›klan›r: 

Hay›r siz, dünya hayat›n› seçip üstün tutuyorsunuz. Ahiret ise daha ha-

y›rl› ve daha süreklidir. (A'la Suresi, 16-17)

Sorun da, üstteki ayette haber verildi¤i gibi, dünya hayat›n›n ahirete üs-

tün tutulmas›yla bafllar. Çünkü insanlar, dünya hayat›n› ahirete üstün tutmak-

la, Allah'›n vaadine ve dolay›s›yla Allah'a yüz çevirmifl olmaktad›rlar. Allah

Kuran'da bu insanlar› "Bizimle karfl›laflmay› ummayanlar, dünya haya-

t›na raz› olanlar ve bununla tatmin bulanlar ve Bizim ayetlerimizden

habersiz olanlar" (Yunus Suresi, 7) olarak tan›mlar ve bunlar›n cehenne-

me gideceklerini haber verir.

Elbette, dünya hayat›n›n eksikli¤i, bu dünyada güzel fleylerin var olmad›-

¤› anlam›na gelmez. Aksine, Allah dünyay› cenneti hat›rlatacak pek çok gü-

zel nimetle doldurmufltur. Fakat bu güzelliklerin yan›na cehenneme ait olan

eksiklik, çirkinlik ve kusurlar da kat›lm›flt›r. Dünyada, imtihan ortam›n›n hik-

meti gere¤i cennet ve cehenneme ait özellikler kar›fl›k ve birarada bulunur-

lar. Bu flekilde müminler hem cennet hem de cehennem hakk›nda fikir edi-

nir, hem de kendilerini dünyadaki k›sa ve geçici yaflama kapt›rmak yerine,

gerçek, kusursuz, eksiksiz ve sonsuz yaflam olan ahirete yönelirler. Allah'›n

kullar› için seçip be¤endi¤i yaflam da iflte bu ahiret hayat›d›r. Ahiret Kuran'da

insanlar›n gerçek ve ebedi yurdu olarak tarif edilir.

‹flte bu nedenle, ahiret yurdunu kazanmak, yani cennete kavuflmak için

ciddi bir çaba gerekmektedir. Allah inanan kullar›na bunu emretmifltir:

Rabbinizden olan ma¤firet ve eni göklerle yer kadar olan cennete (ka-

vuflmak için) yar›fl›n; o, muttakiler için haz›rlanm›flt›r. (Al-i ‹mran Sure-

si, 133)
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Cennet ‹çin Yar›flanlar›n Durumlar›

Mümin Kuran'da sonsuz bir ecir, sonsuz bir mükafat, sonsuz bir mutlu-

lukla müjdelenmifltir. Ancak bu konuda bilinmesi gereken çok önemli bir

nokta vard›r. O da, sonsuz zaman içinde, sonsuz güzelliklere uzanan bu

müjdenin, mümin daha dünyadayken bafllad›¤›d›r. Çünkü mümin ahirette

cennetle müjdelendi¤i gibi, bu dünyada da Allah'›n lütuf ve ikram›ndan, ni-

metinden mahrum b›rak›lmam›flt›r. 

Kuran'da, salih amellerde bulunan müminlerin bu dünyada da güzel bir

hayatla yaflat›lacaklar› haber verilir:

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulu-

nursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›-

l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97) 

Hem bir mükafat ve flevk kayna¤› hem de karfl›l›ks›z lütuf ve ihsan›n›n

bir göstergesi olarak salih kullar›na dünyada nimet ve güzellik vermesi

Allah'›n de¤iflmez bir kanunudur. Zenginlik, ihtiflam ve güzellik cennetin en

temel özelliklerinden oldu¤u için, Allah sevdi¤i seçkin kullar›na cenneti ha-

t›rlatacak, onlar›n cennete kavuflma arzu ve heyecanlar›n› art›racak nimetle-

rin ve ortamlar›n benzer örneklerini bu dünyada da yarat›r. Bu yüzden, na-

s›l inkarc›lar›n ebedi azaplar› daha bu dünyadan bafll›yorsa, salih müminler

için vadedilen ebedi güzellikler de kendilerine dünyadaki hayatlar›nda gös-

terilmeye bafllan›r. Allah mümine, onu denemek kast›yla, hayat› boyunca s›-

k›nt›lar, çileleler, ac›lar da verebilir; ama bunlara Allah r›zas› için sabreden

mümin, tüm bu s›k›nt›lardan, inkarc› bir insan›n anlayamayaca¤› manevi bir

lezzet al›r. 

Bir mümin, kendisini yaratan Allah'›n bilincinde olmas›ndan, O'nun emir

ve yasaklar›na uymas›ndan, O'nun insanlar için seçip be¤endi¤i din ahlak›-

n› yaflamas›ndan ve ölümünden sonras› için çok büyük umut ve beklentiler

tafl›mas›ndan ötürü dünyadaki yaflam› boyunca her türlü ruhsal s›k›nt› ve

üzüntüden uzakt›r. Herfleyden önce kendisini yaratan Allah'›n yard›m› ve

deste¤i kendisiyle beraberdir. Müminlerin her namazda, her salih amelde,

Allah r›zas› için yap›lan küçük büyük her iflte Allah'›n kendilerini gördü¤ü-

nü, meleklerin bunlar› amel defterlerine yazd›¤›n› ve ahirette tüm bunlar›n

karfl›l›¤›n› alacaklar›n› bilmelerinden do¤an bir huzurdur bu. Bu, Allah'›n
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kendilerini görünmeyen meleklerle destekledi¤ini, "önlerinden ve arkala-

r›ndan izleyenleri" oldu¤unu ve bunlar›n kendilerini "Allah'›n emriyle

gözetip-korumakta" (Rad Suresi, 11) olduklar›n›, O'nun yolunda yap›lan

mücadelede galip gelecek olanlar›n, cennetle müjdelenmifl olanlar›n iman

edenler olduklar›n› bilmelerinden kaynaklanan bir güven duygusudur. Böy-

lece salih müminler,  Allah'›n meleklere, "... iman edenlere sa¤laml›k ka-

t›n..." (Enfal Suresi, 12) vahyi do¤rultusunda, asla korkuya ve hüzne kap›l-

mazlar.

Müminler, "bizim Rabbimiz Allah't›r deyip sonra dosdo¤ru bir isti-

kamet tutturan" (Fussilet Suresi, 30) insanlard›r. Ve, "onlar›n üzerine me-

lekler iner. 'Korkmay›n ve hüzne kap›lmay›n, size vadolunan cennet-

le sevinin'" (Fussilet Suresi, 30) derler. Müminler Allah'›n "kimseye güç ye-

tirece¤inden fazlas›n› yüklemeyece¤ini" (Araf Suresi, 42) bilmifllerdir.

Kadere ve herfleyi yap›p edenin Allah oldu¤una kesin bir bilgiyle inan›rlar

ve böylece bafllar›na gelenlere "Allah'›n bizim için yazd›klar› d›fl›nda bi-

ze kesinlikle hiçbir fley isabet etmez" (Tevbe Suresi, 51) diyerek tevekkül

ederler. Allah r›zas›na uyduklar›ndan ve hep "Allah bize yeter, O ne güzel

vekildir." (Al-i ‹mran Suresi, 173-174) dediklerinden dolay› da, onlara hiç-

bir kötülük dokunmayacakt›r. Ancak dünya bir imtihan meydan› oldu¤un-

dan elbette müminin karfl›s›na çeflitli zorluklar ç›kabilir. Belli dönemlerde aç-

l›k, hastal›k, uykusuzluk, kaza, maddi kay›p, vs. türünden çeflitli s›k›nt›larla

karfl›laflabilir. Fakirlikle ve zorluklarla da imtihan olabilir. Ayette bu imtihan

flöyle bildirilmifltir:

Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali bafl›n›za gelmeden cennete gi-

rece¤inizi mi sand›n›z? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayan›lmaz bir

zorluk çatt› ve öylesine sars›ld›lar ki, sonunda elçi, beraberindeki mü-

minlerle; "Allah'›n yard›m› ne zaman?" diyordu. Dikkat edin, flüphesiz

Allah'›n yard›m› pek yak›nd›r. (Bakara Suresi, 214)

Kuflkusuz ki bu zor durum, peygamberin ve yan›ndaki müminlerin

Allah'a duyduklar› sayg›y› ve korkuyu, cennete olan özlemlerini daha da art-

t›rm›flt›r. Zaten Allah, ayetin sonunda yard›m›n›n çok yak›n oldu¤unu da

müjdelemektedir. Sonuçta, "Allah, takva sahiplerini zafere ulaflmalar›y-

la kurtar›r. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kap›lmayacak-

lard›r." (Zümer Suresi, 61)
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Mümin zorluklar›n iman›n›n denenmesi için özel olarak yarat›ld›¤›n›, gü-

zel bir sab›r ve tevekkül gösterdi¤i takdirde bunlar›n ahireti için s›n›rs›z bir

ecir kayna¤›, olgunlaflmas› için büyük f›rsatlar oldu¤unu bildi¤inden, huzur,

mutluluk ve neflesinden hiçbir fley kaybetmez. Hatta flevk ve heyecan› daha

çok artar. Bu s›k›nt›lar onun ruhi dengesini, dirayet ve kararl›l›¤›n› hiçbir za-

man olumsuz yönde etkilemez. 

Bu durum kafirler içinse tam tersidir. Bir inkarc›, çekti¤i çeflitli bedensel

ac›lar›n yan›nda, ruhen de azap çeker. 

Korku, üzüntü, ümitsizlik, tedirginlik, karamsarl›k gibi inkarc›lar›n karak-

teristik özelli¤i olan negatif duygular, onlar›n cehennemde çekecekleri aza-

b›n manevi k›sm›n›n bu dünyadaki küçük bir bafllang›c›n› olufltururlar.

Allah, sapt›rd›¤› bu insanlar›n "gö¤sünü sanki gö¤e yükseliyormufl gibi

dar ve s›k›nt›l›" k›lar ve "iman etmeyenlerin üzerine böyle pislik çö-

kertir." (En'am Suresi, 125)

Allah, buna karfl›n Kendisi'nden ba¤›fllanma dileyen, tevbe eden salih

müminleri dünyada da güzel bir surette faydaland›raca¤›n› ve ihsanda bulu-

naca¤›n› baflka ayetlerde de bildirmifltir. Hud Suresi'nin 3. ayetinde flöyle bil-

dirilir:

Ve Rabbinizden ba¤›fllanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. O da sizi,

ad› konulmufl bir vakte kadar güzel bir meta (fayda) ile metaland›rs›n

ve her ihsan sahibine kendi ihsan›n› versin. E¤er yüz çevirirseniz ger-

çekten ben, sizin için büyük bir günün azab›ndan korkar›m. (Hud Su-

resi, 3)

Bir baflka ayette de müminlerin dünya hayat› flöyle tarif edilir:

Sak›nanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" dendi¤inde "Hay›r" dediler. Bu dün-

yada güzel davran›fllarda bulunanlara güzellik vard›r; ahiret yurdu ise

daha hay›rl›d›r. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. (Nahl Suresi, 30)

Ahiret yurdu bu dünyadan daha hay›rl› ve üstündür. Dünya hayat›n›n tüm

güzellikleri, ahiret yurdu ile mukayese edildi¤inde de¤erini tamamen yitir-

mektedir. O halde bir hedef belirlenecekse bu hedefin sadece ahiret olmas›

gerekmektedir. Zaten bunu hedefleyen müminlere Allah, dünya hayatlar›n-

da da nimetlerini art›rmaktad›r.
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Müminlerin Gerçek Yurdu; Cennet

Allah, huzuruna mümin olarak gelecekler için içlerinde ebedi olarak ka-

lacaklar› cenneti vadetmifltir. Allah'›n vaadi ise flüphesiz ki gerçekleflmesi

kuflku götürmeyen en kesin sözdür. Böylece kesin bir bilgiyle inananlar, bu

vaadin gerçekleflece¤inden asla kuflkuya kap›lmazlar ve mümin olarak can-

lar›n› teslim ettikleri takdirde günahlar›n›n ba¤›fllanarak cennete kabul edile-

ceklerini bilirler. Bir ayette flöyle buyrulur:

Adn cennetleri (onlar›nd›r) ki, Rahman (olan Allah, onu) Kendi kullar›-

na gaybtan vadetmifltir. fiüphesiz O'nun vaadi yerine gelecektir. (Mer-

yem Suresi, 61)

En sonunda o beklenen an gelir. Bir müminin hayat› boyunca tefekkür

etti¤i, kavuflabilmek için dua etti¤i ve lay›k olabilmek için vargücüyle çal›fl-

t›¤› yer, "kal›nacak yerlerin en hay›rl›s›" ve "Allah Kat›ndaki as›l var›lacak gü-

zel yer"dir: Cennet. Müminler için haz›rlanm›fl ve onlara sunulmak üzere ka-

p›lar› aç›lm›flt›r. Müminlerin cennete giriflleriyle ilgili bir ayette, bu eflsiz man-

zara flöyle tarif edilir:

Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalar›ndan, efllerinden ve soylar›n-

dan salih davran›fllarda bulunanlar da. Melekler onlara her bir kap›dan

girip (flöyle derler:) "Sabretti¤inize karfl›l›k selam size. Yurdun sonu ne

güzel." (Rad Suresi, 23-24)

Cennetteki Güzellikler
Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun alt›ndan ›rmaklar akar, ye-

miflleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sak›nanlar›n (mutlu) sonu-

dur, inkar edenlerin sonu ise atefltir. (Rad Suresi, 35)

Konuya bafllamadan önce hemen belirtilmesi gereken çok önemli bir

nokta vard›r: Yayg›n bir inan›fl olan, "cennetin sadece do¤al güzelliklerden,

yeflilliklerden ve akarsulardan ibaret oldu¤u" fikri, Kuran'a dayal› de¤ildir ve

son derece yüzeysel bir düflüncenin ürünüdür. Elbette ki do¤al güzellikler

ve yeflillikler cennetin mükemmel nimetlerindendir. Köflklerin ve gölgelikle-

rin bahçelerin içinde, p›narlar›n yan› bafl›nda kurulmufl olmas› da ayr› bir gü-

zelliktir. Ancak, bu ve benzeri anlat›mlar›n hiçbiri cennetteki güzellikleri ta-

rif etmek için yeterli de¤ildir.

Bir k›sm› dünyadakileri and›ran, bir k›sm› ise daha önce hiçbir nefsin gö-
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rüp bilmedi¤i, "çeflit çeflit inceliklere ve güzelliklere sahip" (Rahman Su-

resi, 48) olan cennetin nimet ve güzellikleri, tahayyül ve ifade s›n›rlar›m›z›n

çok ötesindedir. Bilinmelidir ki, bizim hayal gücümüzün ötesinde ve Allah'›n

sonsuz ilmiyle haz›rlanm›fl birçok güzellik ve sürpriz de cennette müminleri

beklemektedir. Özellikle "... Rableri Kat›nda her diledikleri onlar›nd›r.

‹flte büyük fazl (nimet ve üstünlük) budur" (fiura Suresi, 22) ayetinde bil-

dirildi¤i gibi, tüm do¤al güzellikler de dahil cennetteki herfley müminin ken-

di zevkiyle dilemesi neticesinde gerçekleflmektedir. Yani Kuran'da bildirilmifl

güzelliklerin ötesinde, kiflinin hayal gücü, Allah'›n izni ve lütfu ile cennette

her türlü güzellik olacakt›r.

Cennette Müminlerin Yaflad›klar› Ortam
Allah, mümin erkeklere ve mümin kad›nlara içinde ebedi kalmak üze-

re, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel mes-

kenler vadetmifltir. Allah'tan olan hoflnutluk ise en büyüktür. ‹flte büyük

kurtulufl ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 72)

Müminlerin dünya hayatlar›n› geçirdikleri evler, "(Bu nur,) Allah'›n, on-

lar›n yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine izin verdi¤i evlerde-

dir; " (Nur Suresi, 36) fleklinde haber verilen mekanlard›r ve yine Allah'›n

emri do¤rultusunda tertemiz tutulan, özen gösterilen yerlerdir. Cennet evle-

ri de bunun benzeri olarak yine, müminlerin Allah'› and›klar› ve O'na flük-

rettikleri tertemiz mekanlard›r.

Müminlerin yaflad›klar› güzel meskenler, evler, köflkler bir önceki bölüm-

de tasvir edilen do¤al güzelliklerin içinde kurulmufl olabilece¤i gibi, bunla-

r›n son derece modern ve estetik mimariye sahip flehirlerde infla edilmifl ol-

mas› da mümkündür. 

Kuran'da sözü geçen evler, genellikle do¤al güzelliklerin içine infla edil-

mifltir. Bunu bildiren bir ayet flöyledir:

Ancak Rablerinden korkup-sak›nanlar ise, onlara yüksek köflkler var-

d›r, onlar›n üstünde de yüksek köflkler bina edilmifltir. Onlar›n alt›nda

›rmaklar akmaktad›r. (Bu), Allah'›n va'didir. Allah va'dinden dönmez.

(Zümer Suresi, 20)

Ayette bahsedilen, yüksek yerlerde kurulmufl köflklerin, altlar›ndan sular

akan eflsiz manzaray› seyretmek için genifl pencereli ya da dört bir taraf›

camlardan infla edilmifl salonlar olabilir. Böylece insan ruhunun en çok zevk
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alaca¤› flekilde döflenmifl evlerde, tahtlar üzerinde yaslan›rken ve en güzel

meyveler ve içeceklerle r›z›kland›r›l›rken müminler, yükseklerden bakarak

birbirinden muhteflem manzaralar› da seyretme zevkini tadarlar.

Köflklerin tasar›m› ve döflenmesi en kaliteli malzemeyle, en uyumlu renk-

lerle yap›lm›flt›r. Rahat koltuklar›, karfl›l›kl› oturulan tahtlar› vard›r. Allah taht-

lara birçok ayette dikkat çekmifltir. "Özenle ifllenmifl mücevher tahtlar

üzerindedirler. Karfl›l›kl› yaslanm›fllard›r." (Vak›a Suresi, 15-16), "özen-

le dizilmifl tahtlar üzerinde yaslanm›fllard›r..." (Tur Suresi, 20) ayetlerin-

den de anlafl›laca¤› gibi tahtlar zenginlik, ihtiflam ve kudret sembolüdür.

Allah'›n kendilerine cenneti nasip etti¤i müminler cennetteki tahtlar üzerin-

de kurulup yaslan›rlar. Bu ortamda müminler sürekli Allah'› anarlar.

Adn cennetleri (onlar›nd›r); oraya girerler, orada alt›ndan bileziklerle

ve incilerle süslenirler. Ve orada onlar›n elbiseleri ipek(ten)dir. Derler

ki: "Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun; flüphesiz Rabbi-

miz, gerçekten ba¤›fllayand›r, flükrü kabul edendir. Ki O, bizi Kendi faz-

l›ndan (ebedi olarak) kal›nacak bir yurda yerlefltirdi; burada bize bir

yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir b›kk›nl›k da dokunmaz." (Fat›r

Suresi, 33-35)

Cennetteki malzemenin temeli "çeflit çeflit incelik" ve "çarp›c› güzellik-

ler"dir. Bunlar Allah'›n sonsuz ilminin ve sanat›n›n birer yans›mas›d›r. Örne-

¤in tahtlar mücevherli, yükseklere kurulmufl ve özenle dizilmifltir. K›yafetler

ipekten ve atlastand›r, alt›n ve gümüfl tak›lar bu k›yafetleri süslemektedir.

Allah Kuran'da cennetle ilgili birçok detay vermifl ancak hayal gücünü aç›k

b›rakan ifadeler de kullanm›flt›r. Büyük bir ihtimalle cennette her müminin

kendi zevkine göre ayarlanm›fl görüntüler oluflmaktad›r.(En do¤rusu Allah

bilir) Kuflkusuz Allah, cennete lay›k ve ehil k›ld›¤› de¤erli müminlere, Ku-

ran'da bildirdi¤i nimetlerin d›fl›nda daha nice sürprizler haz›rlam›flt›r. 

Cennet Hayal Gücü S›n›rlar›n›n Ötesindedir
... Orada nefislerin arzu etti¤i ve gözlerin lezzet (zevk) ald›¤› herfley var.

Ve siz orada süresiz kalacaks›n›z. (Zuhruf Suresi, 71)

Kuran'daki tarif, tasvir ve benzetmelerden, ayr›ca Bakara Suresi 25. ayet-

te belirtildi¤i üzere, 'Cennet nimetlerinin dünyadakilere benziyor olma-

s›'ndan yola ç›karak, cennetin nas›l bir yer olaca¤›n› ana hatlar›yla tahmin

edebilmekteyiz. Biliyoruz ki Allah müminleri "kendilerine tarif edip tan›t-
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t›¤› cennete sokacakt›r" (Muhammed Suresi, 6). Böylece dünya hayat›nda

da, Allah'›n izniyle cennete dair bilgiler edinmemiz mümkün olmaktad›r. An-

cak edinilen bu bilgi, sadece Allah'›n bize ö¤retti¤i ve cenneti tefekkür et-

memize vesile olan bilgidir. "Bu bilgi cennetin tamam›n› tarif ediyor" diye-

meyiz. Özellikle, baz› ayetlerde dikkat çekilen çok önemli bir ayr›nt› vard›r,

bu da cennetin "hayal gücünü harekete geçiren" tasviridir. Kuran'da bahsi

geçen "bozulmayan sudan ›rmaklar, tad› de¤iflmeyen sütten ›rmaklar,

içenler için lezzet veren flaraptan ›rmaklar ve süzme baldan ›rmaklar"

(Muhammed Suresi, 15) örne¤i bizlere, cennetin, insanlar›n hayallerindeki

biçiminden de öte bir yer oldu¤unu hissettirir. Bu ayet insan ruhunda, cen-

netin bir 'sürprizler mekan›' oldu¤u izlenimini uyand›rmaktad›r.

Baflka bir ayette de Allah cennetten "bir flölen" olarak bahseder:

Ama Rablerinden korkup-sak›nanlar; onlar için Allah Kat›nda -bir flölen

olarak- alt›ndan ›rmaklar akan -içinde ebedi kalacaklar›- cennetler var-

d›r. ‹yilik yapanlar için, Allah Kat›nda olanlar daha hay›rl›d›r. (Al-i ‹m-

ran Suresi, 198)

Allah bu ayetinde cenneti bir kutlama, bir e¤lence yeri olarak tan›tm›flt›r.

Bu kutlama, süresi, boyutlar› ve içeri¤i dünyadakilerin hiçbiriyle k›yaslana-

mayacak kadar görkemli bir kutlamad›r.

Ebedi hayatta bu tür flölenlerle ve buna benzer, bitmek tükenmek bilme-

yen envai çeflit nimetlerle sürekli meflgul olmak, yaln›zca cennete özgü bir

vasf› da beraberinde getirecektir; yorulmamak. Kuran'da, bu mükemmellikle

ilgili olarak cennetteki müminlerin flöyle söyledikleri bildirilir:

"... burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir b›kk›nl›k da

dokunmaz." (Fat›r Suresi, 35) 

Bu yorgunlu¤a zihinsel yorgunluk da dahil olabilir. (En do¤rusunu Allah

bilir) Dünyevi flartlarda insan, bedenen zay›f yarat›ld›¤›ndan kolay yorulur.

Yoruldu¤unda ise zihni bulanmaya bafllar, dikkati da¤›l›r, sa¤l›kl› düflünebil-

mesi zorlafl›r, alg›lamas› da zay›flar. Oysa bu durum cennette söz konusu ol-

mayacakt›r. Zihin, müminin Allah'›n nimetlerini eksiksiz alg›layabilmesi ve

bunlardan zevk alabilmesi için her zaman aç›k, fluur keskin olacakt›r. Dün-

yan›n eksikliklerinden birisi olan yorgunluk hissi ortadan kald›r›laca¤› için

müminlerin sonsuz nimetlerden aral›ks›z istifade edebilmeleri mümkün ola-

cakt›r. Al›nan haz kesintisizdir, bir nimetten di¤erine geçifl olur. 
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Yorgunlu¤un ve b›kk›nl›¤›n dokunmad›¤› bir ortamda Allah, müminlerin

"her diledikleri fley"i yaratarak onlar› ödüllendirmektedir. Hatta "orada di-

ledikleri herfley onlar›nd›r, Kat›m›z'da daha fazlas› da var" (Kaf Suresi,

35) diyerek Allah, insan›n isteyebilece¤inden, hayal edebilece¤inden de faz-

las›n› verece¤ini, s›n›rl› isteklerimizin, cennette kat kat art›r›laca¤›n› belirt-

mektedir.

Unutulmamas› gerekir ki, 'do¤ruluk makam›' olan cennetin en büyük ni-

metlerinden biri de cehennem azab›ndan korunmufl olmakt›r. (Duhan Sure-

si, 56) U¤ultusunu bile duymad›klar› (Enbiya Suresi, 102) cehennemi göre-

bilen, cehennem halk› ile konuflabilen müminler için tüm bunlar, büyük flü-

kür vesilesi olmaktad›r:

Dediler ki: "Biz do¤rusu daha önce, ailemiz (yak›n akrabalar›m›z) için-

de endifle edip-korkard›k. fiimdi Allah, bize lütufta bulundu ve hücrele-

re kadar iflleyen kavurucu azaptan korudu. fiüphesiz biz bundan önce

O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyili¤i bol, esirgemesi çok ola-

n›n ta Kendisi'dir." (Tur Suresi, 26-28)

Cennetteki mekanlar›n ihtiflam› Kuran'da flöyle tarif edilmektedir: 

"Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün." (‹nsan Su-

resi, 20) 

Ayetlerde bildirildi¤ine göre cennetteki her yer ve her köfle, ya da 'görün-

tünün her karesi' Allah'›n eflsiz ilmi sayesinde say›s›z nimetlerle donat›lm›fl-

t›r. Sadece ve sadece Allah'›n rahmet edip ba¤›fllad›¤› ve cennetine soktu¤u

müminlere has k›l›nm›fl olarak... (En do¤rusunu Allah bilir) Baflka ayetlerde

cennetle ilgili olarak flöyle buyrulmaktad›r:

"Rableri onlar›n gö¤üslerinde kinden (ne varsa tümünü) s›y›r›p-çekmifl-

tir, kardefller olarak tahtlar üzerinde karfl› karfl›yad›rlar." (Hicr Suresi,

47) 

"Onda ebedi olarak kal›c›d›rlar, ondan ayr›lmak istemezler." (Kehf Sure-

si, 108)

Tüm Nimetlerin En Üstünü: Allah'›n R›zas›
Allah, mümin erkeklere ve mümin kad›nlara içinde ebedi kalmak üze-

re, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meske-

nler vadetmifltir. Allah'tan olan hoflnutluk ise en büyüktür. ‹flte büyük

kurtulufl ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 72)
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Cennette var olan nimetler göz kamaflt›r›c›d›r. Allah cennette, insan›n befl

duyusuna olabilecek en büyük zevk ve lezzetleri tatt›rmaktad›r. 

Ancak cennetin tüm bunlardan çok daha üstün olan en büyük nimeti,

Allah'›n r›zas›d›r. Müminin Allah'›n r›zas›n› kazanabilmifl olmas›ndan dolay›

hissetti¤i sevinç ve huzurdur. Dahas›, Allah'›n verdi¤i herfley için Rabbi-

miz'den raz› olman›n, O'na daimi bir flükür içinde bulunman›n verdi¤i as›l

mutluluktur. Kuran'da, cennet ehli anlat›l›rken bu vasfa flöyle dikkat çekilir: 

... Allah onlardan raz› oldu, onlar da O'ndan raz› olmufllard›r. ‹flte büyük

'kurtulufl ve mutluluk' budur. (Maide Suresi, 119)

Cennetteki nimetlerin benzerleri dünyada da k›smen var olabilirler, ama

gerçek de¤erlerini Allah'›n r›zas› dahilinde olduklar›nda kazan›rlar.

Bu nokta son derece önemlidir ve iyi düflünülmesi gerekir. Nimetleri as›l

de¤erli k›lan fley, onlar›n kendi içlerinde tafl›d›¤› lezzet ve zevkin çok daha

ötesinde bir fleydir. As›l de¤er, o nimeti Allah'›n var etmifl olmas›d›r. O nime-

ti kullanan ve flükreden mümin, Allah'›n ikram›yla muhatap oldu¤unu,

Allah'›n kendisini sevdi¤ini, koruyup-gözetti¤ini ve kendisine rahmetinden

tatt›rd›¤›n› hisseder ki, as›l hazz› bundan al›r. 

‹flte bu nedenle, insan›n kalbi ancak cennetle tatmin olur. ‹nsan Allah'a

kulluk etmek için yarat›lm›flt›r ve bu yüzden ancak O'nun ikram›ndan zevk

al›r. Dünyada ise, cenneti and›ran ortamlarda, yani nimetlerin Allah'›n r›zas›-

na uygun ve O'na flükredilerek kullan›ld›¤› ortamlarda huzur bulur.

Cennet Allah'›n bir ikram›d›r ve bu nedenle çok de¤erlidir. Cennet ehli,

"ikrama lay›k görülmüfl kullar"dan (Enbiya Suresi, 26) olduklar› için ebe-

di mutluluk ve sevince kavuflurlar. Orada, ayetlerde bildirildi¤i üzer, "celal

ve ikram sahibi olan" (Rahman Suresi, 78) Allah'›n ad›n› övüp yüceltirler. 

‹nkarc›lar›n Yurdu Cehennem

‹nkar edenlerin içinde sonsuza kadar kalacaklar› yer, insan bedeni ve ru-

huna ac› tatt›rmak için özel olarak yarat›lm›fl olan cehennemdir.

Çünkü inkar edenler suçludurlar ve iflledikleri suç, olabilecek en büyük

suçtur. ‹nsan›n kendini yaratan, can veren Allah'a isyan ve nankörlük etme-

si, tüm evrendeki en büyük suçtur. Cehennem bu suça karfl›l›k Allah'›n bu

adaletinin yerine getirilece¤i mekand›r. ‹nsan Allah'a kul olsun diye yarat›l-
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m›flt›r. Yarat›l›fl amac›n› reddederse, karfl›l›¤›n› görür. Allah, bir ayette flöyle

buyurmaktad›r:

... Do¤rusu Bana ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenne-

me boyun bükmüfl kimseler olarak gireceklerdir. (Mü'min Suresi, 60)

Ayette bildirildi¤ine göre insanlar›n birço¤u cehenneme gidecektir ve

kimsenin de cehennemden kurtulmak için bir garantisi yoktur. Her insan için

en büyük tehlike cehennemdir ve hiçbir fley, bir insan›n kendisini -Allah'›n

dilemesi d›fl›nda- sonsuza kadar sürecek olan cehennem azab›ndan koruma-

s›ndan daha önemli de¤ildir. Dünya üzerindeki hiçbir ifl, cehennemden kur-

tulmak için yap›lacak ifllerden önemli olamaz. 

Bu aç›k gerçe¤e karfl›n, insanlar›n birço¤u bir tür sarhoflluk hali içinde-

dirler. Kendilerine baflka dertler bulurlar. Önemsiz bir konu için aylarca, y›l-

larca çal›fl›rlar da, kendileri için en büyük tehlike olan cehennemi düflün-

mezler bile. Atefl yan› bafllar›ndad›r, ama bunu fark edemeyecek kadar kör-

dürler. Kuran'da, "daimi sarhoflluk" (gaflet) halindeki bu ço¤unluktan flöyle

söz edilir:

‹nsanlar› sorgulama (zaman›) yaklaflt›, kendileri ise gaflet içinde yüz çe-

viriyorlar. Rablerinden kendilerine yeni bir hat›rlatma gelmeyiversin,

bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar. Onlar›n kalpleri tut-

kuyla oyalanmadad›r... (Enbiya Suresi, 1-3)

Baz› insanlar dünya hayat›nda kendilerine verilmifl olan süreyi, detaylar-

la oyalanarak geçirirler. Kimisi iflinde yükselmeyi, kimisi "mutlu bir yuva"

kurmay›, çok para kazanmay› hayat›n›n tek amac› haline getirmifltir. Bunlar

Allah r›zas› için yap›ld›¤›nda insana hem dünyada hem de ahirette fayda ge-

tirmesi umulan ifllerdir, ancak bir insan›n hayat›ndaki tek amac›n›n bunlar ol-

mas› yanl›flt›r. Bu zihniyetteki kifliler önlerindeki büyük tehlikenin fark›nda

de¤ildirler. Öyle ki bu kifliler için cehennem hayali bir kavram olarak kabul

görür. 

Oysa cehennem, söz konusu kiflilerin fliddetle ba¤land›klar› bu dünyadan

daha gerçektir. Dünya yok olacakt›r, ama cehennem sonsuza dek vard›r.

Dünyay›, evreni ve insan› efli benzeri bulunmaks›z›n say›s›z denge ve ayr›n-

t› üzerinde kusursuz bir sanatla yaratan Allah, ayn› flekilde ahireti ve cehen-

nemi de yaratm›flt›r. Ve cehennem azab›n› bütün müflrik, münaf›k ve kafirle-

re vaat etmifltir. 
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Yarat›lm›fl en kötü mekan olan cehennem, hayal gücünün alabilece¤in-

den çok öte bir azap kayna¤›d›r. Bu azap Allah'›n flan›na yak›fl›r flekilde ya-

rat›lm›flt›r ve dünyada mümkün olan en büyük ac›lardan kat kat fliddetli ac›-

lar içerir.

Cehennemdeki azap inkarc›lar için sonsuza dek sürecektir. Cahiliye top-

lumu içindeki birçok insan, cehennem azab›n›n belirli bir zaman sürece¤i-

ne, sonra da ba¤›fllanacaklar›na inan›r. Bu kifliler dünya hayat›ndan istedik-

leri kadar yararlan›p, bunun karfl›l›¤›nda cehennemde bir süre kalacaklar›n›,

daha sonra affedileceklerini zannederler. Oysa Kuran'da cehennemin sonsu-

za dek sürecek bir azap mekan› oldu¤u haber verilmektedir. ‹nkar edenler,

ayette bildirildi¤i üzere, "bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklard›r."

(Nebe Suresi, 23)

Bütün canl›-cans›z varl›klar› oldu¤u gibi kendisini de yaratan, kendisine

"iflitme, görme ve gönüller" (Nahl Suresi, 78) veren Allah'a karfl›, hayat›n›

nankörlük ve isyan içinde geçiren kimse, -Allah'›n dilemesi d›fl›nda- sonsuz

azab› hak etmifltir. Kendisini avutmak için öne sürdü¤ü safsatalar›n hiçbir ya-

rar› olmayacakt›r. Dünyada iken yapt›¤› taflk›nl›klar, Allah'›n dinine karfl› gös-

terdi¤i kay›ts›zl›k ve hatta h›nç, onu bu duruma düflürmüfltür. Dünyada iken

Allah'a karfl› büyüklük taslam›fl, müminlere karfl› da düflmanl›k beslemifl

olanlara, mahfler günü flöyle denecektir: 

Öyleyse içinde ebedi kal›c›lar olarak cehennemin kap›lar›ndan girin.

Büyüklük taslayanlar›n konaklama yeri ne kötüdür. (Nahl Suresi, 29) 

Cehennemin en korkunç özelliklerinden biri, azab›n hiçbir zaman bitme-

yecek olmas›d›r. ‹çine bir kez girdikten sonra art›k geri dönüfl yoktur. Tek

gerçek sonsuza kadar sürecek atefl azab›d›r. Allah'›n kahredici ("Kahhar") s›-

fat›n›n en çok tecelli etti¤i nokta budur. Bununla yüz yüze gelen insan ru-

hen sonsuz y›k›ma u¤rar. Çünkü art›k hiçbir umudu kalmam›flt›r. Kuran'da,

cehennem halk›n›n çaresizli¤ini flöyle anlat›l›r:

Fas›k olanlar içinse, art›k onlar›n da bar›nma yeri atefltir. Oradan her

ç›kmak istediklerinde, geri çevrilirler ve onlara: "Kendisini yalanlad›¤›-

n›z atefl azab›n› tad›n" denir. (Secde Suresi, 20)

Cehennemdeki Azap Ortam›
‹nkar edenler, Allah'›n huzurunda hesaba çekildikten sonra kitaplar›n› sol
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yanlar›ndan al›rlar. Bu an, sonsuza dek içinde kalacaklar› cehenneme sürü-

lecekleri and›r. Kafirler için hiçbir kaç›fl imkan› yoktur. Haz›r bulundurulan

milyarlarca insan›n yaratt›¤› mahfler kalabal›¤›, kafirler için bir kurtulufl ya da

gözden kaçma imkan› yaratmaz. Kimse bu kalabal›¤›n aras›na kar›fl›p kendi-

sini unutturamaz, kaybettiremez. Cehennem ehlinin her biri, kendisi için gö-

revlendirilmifl bir flahit, bir de sürücü melekle gelir: 

Sur'a da üfürülmüfltür. ‹flte bu, tehdidin (gerçekleflti¤i) gündür.

(Art›k) Her bir nefis, yan›nda bir sürücü ve bir flahid ile gelmifltir. 

"Andolsun, sen bundan gaflet içindeydin; iflte Biz de senin üzerindeki

örtüyü aç›p-kald›rd›k. Art›k bugün görüfl-gücün keskindir."

Onun yak›n› olan (ve yan›ndan ayr›lmayan melek) dedi ki: "‹flte bu, ya-

n›mda haz›r durumda olan fley."

Siz ikiniz (ey melekler), her inatç› nankörü at›n cehennemin içine, 

Hayra engel olan, sald›rgan flüpheciyi,

Ki o, Allah'la beraber baflka bir ilah edinmiflti. Art›k ikiniz, onu en flid-

detli olan azab›n içine at›n. (Kaf Suresi, 20-26)

‹flte kafirler bu korkunç yere do¤ru yüzüstü sürüklenerek götürülürler.

Kuran'›n ifadesiyle "bölük bölük" cehenneme do¤ru sevk edilirler. Ancak da-

ha ulaflmadan, uzaktan cehennemin korkusu yürekleri sarar. Çünkü cehen-

nemin dehflet verici homurtusu ve u¤ultusu çok uzaktan bile duyulur.

... kaynay›p-feveran ederken onun korkunç homurtusunu iflitirler.

Öfkesinin fliddetinden neredeyse patlay›p parçalanacak... (Mülk Sure-

si, 7-8)

Ayetlerde bildirildi¤ine göre, inkarc›lar, diriliflle birlikte bafllar›na gelecek-

leri hissetmeye bafllarlar. Boyunlar› afla¤›lanmaktan ve utançtan ötürü bükül-

müfltür. Bafllar› düflmüfl, dostsuz, yard›mc›s›z kalm›fl, kibirleri k›r›lm›fl, çök-

müfl durumdad›rlar. Utançlar›ndan dolay› bafllar›n› kald›rmadan gözlerinin

ucuyla bakarlar. Bir ayette flöyle belirtilir:

Onlar› görürsün; zilletten bafllar› önlerine düflmüfl bir halde, ona (ate-

fle) sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. ‹man edenler de:

"Gerçekten hüsrana u¤rayanlar, k›yamet günü hem kendi nefislerini,

hem yak›n akraba (veya yandafl)lar›n› da hüsrana u¤ratm›fllard›r" dedi-

ler. Haberiniz olsun; gerçekten zalimler, kal›c› bir azap içindedirler. (fiu-

ra Suresi, 45)

Cehennem azap vermek için yarat›lm›flt›r. ‹çine at›lan çok say›da inkarc›-
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ya ra¤men daha fazlas›n› ister. 

O gün cehenneme diyece¤iz: "Doldun mu?" O da: "Daha fazlas› var m›?"

diyecek. (Kaf Suresi, 30)

Bir kere yakalad›¤›n› sonsuza kadar al›koyar. Allah, Kuran'da cehennemi

flöyle tarif etmektedir: 

Onu Ben, cehenneme sürükleyip-ataca¤›m. Cehennem (sakar) nedir,

sen bilir misin? Ne al›koyar, ne b›rak›r. Beflere delicesine susam›flt›r.

(Müddessir Suresi, 26-29)

Kilitlenen Kap›lar›n Ard›ndaki Sonsuz Hayat
‹nkar edenler, cehenneme girdiklerinde cehennemin kap›lar› üzerlerine

kapat›l›r ve olabilecek en dehflet verici görüntülerle karfl›lafl›rlar. Biraz sonra

atefle at›lacaklar›n› ve bunun da sonsuza kadar sürece¤ini anlam›fllard›r. Ka-

p›lar›n kapanmas›, art›k bir ç›k›fl›n ya da kaç›fl›n olmad›¤›n› gösterir. Allah,

inkarc›lar›n durumunu flöyle haber verir:

Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yan›n adamlar›d›r (Ashab-› Mefl'eme).

Kap›lar› kilitlenmifl bir atefl onlar›n üzerinedir. (Beled Suresi, 19-20)

Karfl› karfl›ya kald›klar› azap, Kuran'da bildirildi¤i üzere, "büyük bir

azap" (Al-i ‹mran Suresi, 176), "fliddetli bir azap" (Al-i ‹mran Suresi, 4) ve

"ac›kl› bir azap"t›r (Al-i ‹mran Suresi, 21). ‹nsan›n dünya hayat›nda sahip

oldu¤u k›staslar, cehennem azab›n› tam olarak kavramaya yeterli de¤ildir.

Birkaç saniye olsun atefle veya kaynar suya dayanamayan insan, sonsuza ka-

dar sürecek bir atefl azab›n› zihninde gerekti¤i gibi canland›ramaz. Hatta

dünyadaki ateflin verebilece¤i herhangi bir ac›, cehennem azab›n›n fliddeti

ile karfl›laflt›r›lamaz. Allah'›n azab›n›n bir benzeri yoktur:

Art›k o gün hiç kimse (Allah'›n) verece¤i azap gibi azapland›ramaz.

Onun vuraca¤› ba¤› hiç kimse vuramaz. (Fecr Suresi, 25-26)

Kuran'da anlat›ld›¤›na göre, cehennemde tam anlam›yla bir hayat, ancak

her an› çok yönlü iflkencelerle dolu bir hayat söz konusudur. Cehennemde-

ki bu hayat ise, afla¤›lanman›n, rezilli¤in, sefilli¤in, fiziksel ve psikolojik ezi-

yetlerin, iflkencelerin çok çeflitli uygulamalar›ndan oluflur. Cehennemdeki

azab› dünyadaki herhangi birfleyle k›yaslamak elbette mümkün de¤ildir. 

Cehennem ehli befl duyusuyla da azap çeker. Gözü dehflet verici ve i¤-

renç görüntüler görür; kula¤› korkunç ve ac› veren sesler, u¤ultular, gürül-
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tüler, ç›¤l›klar, inlemeler, hayk›r›fllar duyar; burnu olabilecek en pis ve tik-

sinti verici kokularla dolar; dili en i¤renç tadlar›, en dayan›lmaz ac›lar› his-

seder; derisi ve tüm vücudu, tek bir hücresi eksik kalmamak üzere yanar,

kavrulur, parçalan›r, fliddetli ac›lar içinde k›vran›r. Bir türlü ölüp yok olmaz.

Kuran'›n ifadesiyle "atefle ne kadar da dayan›kl›d›r". (Bakara Suresi, 175)

Derileri yenilenir, azapta hiçbir kesinti ve hafifleme olmadan ayn› iflkence

sonsuza do¤ru gider.‹nkar edenlerle ilgili olarak Allah bir ayette flöyle bu-

yurmaktad›r:  

"Girin ona; art›k ister sabredin, ister sabretmeyin. Sizin için birdir. Siz

ancak yapt›klar›n›zla cezaland›r›l›yorsunuz." (Tur Suresi, 16)

En az fiziksel ac›lar kadar fliddetli manevi azaplar da vard›r. Afla¤›lan›r,

horlan›r, rezil olur, piflman olur, çaresizli¤ini ve ümitsizli¤ini düflündükçe bu

azap daha da artar. Sonsuzluk akl›na geldikçe mahvolur. Öyle ki, azap bir

milyon y›l sonra veya bir milyar y›l sonra ya da trilyonlarca y›l sonra sona

erecek olsa bu onun için büyük bir umut ve sevinç kayna¤› olurdu. Ama

azab›n bir daha hiç sonunun gelmeyece¤ini, cehennemden -Allah'›n dileme-

si d›fl›nda- hiçbir zaman ç›k›fl olmayaca¤›n› bilmenin verdi¤i ümitsizlik hissi

dünyadaki herhangi bir ümitsizlik hissiyle k›yaslanamayacak bir duygudur. 

Kuran'daki tasvirlerden anlafl›ld›¤›na göre cehennem, pis kokusu, dar, gü-

rültülü, karanl›k, isli, dumanl›, izbe ve tekin olmayan sokaklar›, hücreleri ka-

vurucu s›cakl›¤›, en i¤renç yiyecek ve içecekleri, ateflten elbiseleriyle sonsu-

za kadar sürecek olan say›s›z azap türünün var oldu¤u bir mekand›r. 

Cehennemdeki ortam›, fikir vermesi aç›s›ndan baz› yönlerden, nükleer

savafl sonras›ndaki dünyay› tasvir eden filmlerdeki karanl›k, alabildi¤ine pis,

i¤renç, bunalt›c› ortamlara benzetebiliriz. Elbette böyle bir mekanda ona uy-

gun da bir hayat söz konusudur. Cehennem ehli duyar, konuflur, tart›fl›r, kaç-

maya çal›fl›r, ateflte yak›l›r, azab›n hafifletilmesini ister, susar, ac›k›r, piflman-

l›k duyar. fiuuru çok aç›kt›r. 

Bu ortamda cehennem ehli, pis ve i¤renç mekanlarda hayvanlar gibi ya-

flarlar. Yiyecek olarak yaln›zca zakkum a¤ac›n› veya dar› dikenini bulabilir-

ler. ‹çecek olarak ise irin, kan ve kaynar sudan baflka birfleyleri yoktur. Bu

arada atefl onlar› her yanlar›ndan kuflatm›flt›r. Yanan derilerinin yerine yeni-

leri yarat›l›r. Böylece ateflin verdi¤i ac›, kesintisiz bir flekilde hiç hafifleme-

den devam eder. Derileri dökülmüfl, etleri yanm›fl, iç organlar› f›rlam›fl, bü-
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tün vücutlar› yan›k, kan, irin içinde oldu¤u halde zincirlere vurulur ve k›r-

baçlan›rlar. Tasmaland›r›l›r, elleri boyunlar›na ba¤l› olarak cehennemin dara-

c›k yerlerine at›l›rlar. Zebaniler taraf›ndan ateflten yataklara yat›r›l›rlar, üzer-

lerine örttükleri örtüler bile atefltendir. Bu azaptan kurtulabilmek için sürek-

li feryat ederler, yalvar›rlar, ama kendilerine cevap bile verilmez. En az›ndan,

bir günlük de olsa azab›n hafiflemesini isterler, ama yine afla¤›lanma ve

azapla karfl›l›k görürler. 

Cehennemde yaflanacak olan bütün bu olaylar kesin birer gerçektir. Bu-

gün dünyada sürdürdü¤ümüz hayat kadar hatta daha da gerçektirler. 

Ayetlerde bildirildi¤i üzere, Allah'a, O'nun tam olarak istedi¤i gibi de¤il,

bir ucundan ibadet edenler (Hac Suresi, 11); "nas›l olsa Allah ba¤›fllar" diye-

rek günah iflleyip de azapta belirli bir süre kalacaklar›n› umanlar (Al-i ‹mran

Suresi, 24); Allah'tan baflka ilahlar edinerek, para, mevki, kariyer gibi kav-

ramlar› hayatlar›n›n amac› haline getirenler; Allah'›n dinini kendi istekleri

do¤rultusunda de¤ifltirenler, Kuran'› flahsi menfaatlerine göre yorumlay›p

çarp›tanlar, imandan sonra inkara sapanlar, k›sacas› bütün inkarc›lar, müflrik-

ler ve münaf›klar hepsi cehenneme istiflenirler. Bu Allah'›n kesin bir sözü-

dür ve gerçekleflecektir:

E¤er Biz dilemifl olsayd›k, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat

benden ç›kan flu söz gerçekleflecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden

ve insanlardan (inkâr edenlerle) tamam›yla dolduraca¤›m." (Secde Su-

resi, 13)

Bu insanlar da zaten cehennem için özel olarak yarat›lm›fllard›r:

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok say›da kifli ya-

ratt›k (haz›rlad›k). Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözle-

ri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bun-

lar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlar-

d›r. (Araf Suresi, 179)

Bütün bu hallerine karfl›n, art›k sonsuza kadar cehennem ehline ac›ya-

cak, onlar› ateflten kurtaracak, onlara yard›m edebilecek tek bir kifli yoktur.

Allah onlarla ebediyen muhatap olmayacakt›r. Unutulmufllu¤un, terk edil-

miflli¤in, itilmiflli¤in ›zd›rab›n› yaflarlar. "... bugün, kendisine hiçbir s›cak

dost yoktur." (Hakka Suresi, 35) Tek muhatap olduklar› önlerindeki sonsuz

yaflamlar›nda kendilerine say›s›z azap ve iflkenceler uygulayacak olan azap

melekleridir; "zebaniler". Cehennem ehline azap vermekle görevli olan bu
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melekler zerre kadar merhamet hissine sahip de¤ildirler. Son derece ac›ma-

s›z, sert, güçlü ve dehflet verici meleklerdir bunlar. Alemlerin Rabbi olan

Allah'a iman etmeyenlerden, hak ettikleri flekilde intikam almak için yarat›l-

m›fllard›r ve görevlerini kusursuz olarak yerine getirirler. "‹ltimas" yapmala-

r›, azab› eksik tutmalar›, inkarc›lar› gözden kaç›rmalar› mümkün de¤ildir.

Her insan böyle bir tehlikeyle karfl› karfl›yad›r. E¤er kendisini yaratm›fl

olan Allah'a nankörce isyan eder ve böylece olabilecek en büyük suçu ifller-

se, cehennem azab›yla cezaland›r›lacakt›r. Bu nedenle Allah, insanlar› bu su-

çu ifllememeleri için uyarmaktad›r:

Ey iman edenler, kendinizi ve yak›nlar›n›z› ateflten koruyun ki onun ya-

k›t› insanlar ve tafllard›r; üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vard›r.

Allah kendilerine neyi emretmiflse ona isyan etmezler ve emredildikle-

rini yerine getirirler. (Tahrim Suresi, 6)

Hay›r; e¤er o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu

perçeminden tutup sürükleyece¤iz; O yalanc›, günahkar olan aln›ndan.

O zaman da meclisini (yak›n çevresini ve yandafllar›n›) ça¤›rs›n. Biz de

zebanileri ça¤›raca¤›z. (Alak Suresi, 15-18)

Sonuçsuz Yalvarmalar ve Ümitsizlik
Cehennem ehli, büyük bir çaresizlik içindedir. Bafllar›na gelen azap, hem

korkunç derecede ac› verici hem de sonsuzdur. Tek çare olarak s›zlanmay›,

yalvarmay› seçerler. Gördükleri herkese yalvar›rlar. Cennet ehlini görürler,

onlardan bir parça olsun su ve yemek isterler. Allah'a yalvarmaya, merhamet

dilemeye çal›fl›rlar. Ama, hepsi boflunad›r. 

Yalvarmalar›n›n bir k›sm›, cehennemin bekçileri olan zebanileredir. Ken-

dilerine en görülmedik iflkenceleri yapan bu azap meleklerine bile yalvar›r

ve onlardan kendileri ad›na Allah'a arac›l›k etmelerini isterler. ‹çinde bulun-

duklar› azap o kadar yo¤un bir azapt›r ki, onun bir gün için olsun hafifletil-

mesi için yalvar›rlar. Ama yan›t alamazlar:

Ateflin içinde olanlar, cehennem bekçilerine dediler ki: "Rabbinize dua

edin; azaptan bir günü (olsun) bize hafifletsin." (Bekçiler:) "Size kendi

Resulleriniz aç›k belgelerle gelmez miydi?" dediler. Onlar: "Evet" dedi-

ler. (Bekçiler:) "fiu halde siz dua edin" dediler. Oysa kafirlerin duas› ç›k-

mazda olmaktan baflkas› de¤ildir. (Mümin Suresi, 49-50)

Bunun yan›nda Allah'tan merhamet dilemeye de çal›fl›rlar. Ancak yine bo-

flunad›r:
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Dediler ki: "Rabbimiz, mutsuzlu¤umuz bize karfl› üstün geldi, biz sapan

bir topluluk imifliz. Rabbimiz, bizi (ateflin) içinden ç›kar, e¤er yine (in-

kâra) dönersek, art›k gerçekten zalim kimseler oluruz." Der ki: "Onun

içine sinin ve Benimle söyleflmeyin. Çünkü gerçekten Benim kullar›m-

dan bir grup: "Rabbimiz, iman ettik, Sen art›k bizi ba¤›flla ve bize mer-

hamet et, Sen merhamet edenlerin en hay›rl›s›s›n, derlerdi de, siz onla-

r› alay konusu edinmifltiniz; öyle ki, size Benim zikrimi unutturdular ve

siz onlara gülüp duruyordunuz. Bugün Ben, gerçekten onlar›n sabret-

melerinin karfl›l›¤›n› verdim. fiüphesiz onlar, 'kurtulufla ve mutlulu¤a'

erenlerdir." (Müminun Suresi, 106-111)

Ayetten anlafl›ld›¤›na göre bu, Allah'›n cehennem ehline son hitab›d›r. (En

do¤rusunu Allah bilir) Çünkü, Allah bunlara "O'nun içine sinin ve Benim-

le söyleflmeyin" dedikten sonra art›k bunun aksi söz konusu de¤ildir. Bu,

düflünmesi bile insana çok s›k›nt› veren bir durumdur.

Cehennem ehli ç›¤l›k ç›¤l›¤a azap çekerken, "kurtulufla ve mutlulu¤a

eren"ler, yani müminler de cennetin nimetleri içindedirler. Ve cehennem eh-

linin çekti¤i manevi azaplar›n birini, söz konusu cennet ehli ile olan diyalo-

¤u oluflturur. ‹nkarc›lar, cehennemin korkunç azaplar› içinde iflkence görür-

ken, bir yandan cenneti görür, oradaki büyük nimet ve ihtiflam› izlerler. Dün-

yada iken kendileriyle alay ettikleri müminlerin; büyük bir rahatl›k içinde,

görkemli mekanlarda, muhteflem evlerde, nefis yiyecek ve içecekleri tatt›k-

lar›n› görürler. Kendi yaflad›klar› azap ve afla¤›lanmaya karfl›l›k, müminlerin

böylesine büyük bir nimet, övülmüfllük ve huzur içinde oldu¤unu fark eder-

ler. 

Bu ise yaflad›klar› azab› daha da fliddetlendirir. Duyduklar› piflmanl›k, da-

yan›lmaz boyutlara var›r. Dünyada iken iman etmemifl, müminlerin aksine

Allah'›n hükümlerine itaat etmemifl olmalar›n›n kahredici piflmanl›¤› içinde

bo¤ulurlar. Bu psikoloji içinde, cennet ehliyle diyalog kurmaya, hatta onlar-

dan yard›m dilemeye de çal›fl›rlar. Yalvar›rlar, ancak, yine boflunad›r. Bu ara-

da cennettekiler de inkarc›lar›n halini görürler ve bu onlar›n Allah'a daha

çok flükretmelerine neden olur. Kuran'da, cennet ve cehennem ehli aras›n-

daki diyaloglar› flöyle haber verilir:

Onlar (müminler) cennetlerdedirler; birbirlerine sorarlar. Suçlu-günah-

karlar›;

"Sizi flu cehenneme sürükleyip-iten nedir?"
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Onlar: "Biz namaz k›lanlardan de¤ildik" dediler.

"Yoksula yedirmezdik.

(Bat›la ve tutkulara) Dal›p gidenlerle biz de dalar giderdik.

Din (hesap ve ceza) gününü yalan say›yorduk.

Sonunda yakîn (kesin bir gerçek olan ölüm) gelip bize çatt›."

Art›k, flefaat edenlerin flefaati onlara bir yarar sa¤lamaz. (Müddesir Su-

resi, 40-48)

Sonsuz Azaptan Kurtulmak ‹çin Bir Hat›rlatma

Bu bölümde, herfleyi oldu¤u gibi insan› da bir amaç ile yaratan, üstün

kudret sahibi Allah'›n varl›¤›na inanan ve O'nu inkar eden insanlar›n ahiret-

teki durumlar›n› özetledik. Ancak unutmamak gerekir ki, bu anlatt›klar›m›z

insanlar›n do¤duklar›ndan beri dinlemeye al›flt›klar› cennet ve cehennem

tasvirlerinden çok farkl› bir amaç içermektedir. Amac›m›z baz› insanlara

inançs›z olarak yaflad›klar› hayatta çektikleri s›k›nt›n›n, ahirette de yakalar›-

n› b›rakmayaca¤›n› bir kez daha hat›rlatmakt›r.

Elbette her insan dünyada diledi¤i flekilde yaflamakta, diledi¤i yolu seç-

mekte serbesttir. Hiçbir insan›n bir di¤eri üzerinde herhangi bir zorlamas›

olamaz. Ancak Allah'›n varl›¤›na ve sonsuz adaletine iman eden insanlar ola-

rak hepimizin görevi, inkar eden ve içinde bulunduklar› durumun, gidiflat›n

fark›nda olmayan insanlar› uyar›p korkutmakt›r. Zira Allah bu insanlar›n için-

de bulunduklar› durumu ayetleriyle flöyle bildirmifltir:

Binas›n›n temelini, Allah korkusu ve hoflnutlu¤u üzerine kuran kimse

mi hay›rl›d›r, yoksa binas›n›n temelini göçecek bir yar›n kenar›na ku-

rup onunla birlikte kendisi de cehennem atefli içine yuvarlanan kimse

mi? Allah, zulmeden bir toplulu¤a hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 109)

Dünyada Allah'›n ayetlerinden yüz çeviren ve kendilerini yaratan Rabbi-

miz'i fluursuzca inkar eden insanlar›n ahirette hiçbir kurtulufllar› olmayacak-

t›r. O halde insana düflen, gerçekleri fark etti¤inde hiç zaman yitirmeden içi-

ne girdi¤i ve sonu y›k›m olan yoldan geri dönüp, kendini Allah'a teslim et-

mektir. Bunu yapmad›¤› takdirde, afla¤›daki ayetlerde bildirilen piflmanl›¤›

mutlaka yaflayacakt›r:

O inkâr edenler Müslüman olmay› nice kereler dileyecekler. Onlar› b›-

rak; yesinler, yararlans›nlar ve onlar› (bofl) emel oyalayadursun. ‹leride

bileceklerdir. (Hicr Suresi, 2-3)
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Sonsuz azaptan ve bu piflmanl›ktan kurtulman›n ve Allah'›n r›zas›n› ve

cennetini kazanman›n yolu ise bellidir:

Geç olmadan Allah'a gönülden iman etmek,

Tüm yaflam›n› O'nu raz› edece¤i umulan davran›fllarla geçirmek...
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Okuyaca¤›n›z bu bölüm, hayat›n

ÇOK ÖNEML‹ bir s›rr›n› içermektedir.

Maddesel dünyaya bak›fl aç›n›z›

kökten de¤ifltirecek olan bu konu-

yu, çok dikkatli bir biçimde ve sindi-

rerek okumal›s›n›z.

Burada anlat›lacak olanlar yaln›zca

bir bak›fl aç›s›, farkl› bir yaklafl›m ve-

ya herhangi bir felsefi düflünce de¤il;

dine inanan-inanmayan herkesin

kabul edece¤i,

bugün bilimin de kan›tlad›¤›

kesin bir gerçektir.



A
kıl ve vicdan yoluyla çevresini izleyen kifli fark eder ki, evrende-

ki canlı-cansız herfley yaratılmıfltır. Peki tüm bunlar kim tarafından

yaratılmıfltır?

Açıktır ki, evrenin her noktasında kendini belli eden "yaratılmıfllık", evre-

nin kendisinin bir ürünü olamaz. Örne¤in bir böcek kendi kendisini var et-

memifltir. Günefl Sistemi, bitkiler, insanlar, bakteriler, alyuvarlar, kelebekler

kendi kendilerini yaratmamıfllardır. Tüm bunların "tesadüfen" oluflmaları gi-

bi bir ihtimal de, kitabın önceki sayfalarında inceledi¤imiz gibi, söz konusu

de¤ildir.

Dolayısıyla flu sonuca varabiliriz: Gözümüzle gördü¤ümüz herfley yaratıl-

mıfltır... Ancak gözümüzle gördü¤ümüz fleylerin hiçbiri "Yaratıcı" de¤ildir. O

halde, Yaratıcı, gözümüzle gördü¤ümüz herfleyden baflka ve üstün bir var-

lıktır. Kendisi görünmeyen, fakat yarattı¤ı herfleyin Kendisi'nin varlı¤ını ve

vasıflarını gösterdi¤i üstün bir güçtür.

‹flte Allah'ın varlı¤ını tanımayanların saptı¤ı nokta da buradadır. Bu kifli-

ler, Allah'ı gözleriyle görmedikleri sürece, O'nun varlı¤ına iman etmemeye

flartlandırmıfllardır kendilerini. Ancak bu durumda, evrenin her yerinde apa-

çık görünen "yaratılmıfllık" gerçe¤ini gizlemek, evrenin ve canlıların yaratıl-

mamıfl oldu¤unu iddia etmek zorunda kalırlar. Bunu yapmak için yalanlara

baflvururlar. Evrim teorisi, bu konuda baflvurulan yalanların, sonuçsuz çırpı-

nıflların en belirgin örne¤idir.
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‹nkar edenlerin temel yanılgısı, aslında Allah'ın varlı¤ını inkar etmeyen,

ancak çarpık bir Allah inancına sahip olan pek çok kifli tarafından da payla-

flılır. Toplumun ço¤unlu¤unu oluflturan bu kifliler, yaratılıflı reddetmezler, an-

cak Allah'ın "nerede" oldu¤una dair ilginç batıl inançları vardır: Ço¤u,

Allah'ın yaln›zca "gökte" oldu¤unu sanır. Bilinçaltlarındaki bat›l düflünceye

göre, Allah çok uzaklardaki bir gezegenin arkasındadır ve çok nadiren "dün-

ya ifllerine" müdahale eder. Ya da hiç etmez; evreni yaratmıfl ve bırakmıfltır,

insanlar kendi kaderlerini çizerler...

Kimileri de Kuran'ın Allah'ın "her yerde" oldu¤una dair haberini duymufl-

tur, fakat bunun anlamını tam olarak çözemezler. Bilinçaltlarındaki batıl dü-

flünce, Allah'ın radyo dalgaları ya da görünmez, hissedilmez bir gaz gibi

(Allah'› tenzih ederiz) maddeleri çevreledi¤i fleklindedir. 

Oysa bu düflünce ve bafltan beri saydı¤ımız, Allah'ın "nerede" oldu¤unu

bir türlü çözemeyen (belki de bu yüzden O'nu inkar eden) düflünceler, or-

tak bir yanlıfla dayanmaktadırlar: Hiçbir temeli olmayan bir ön yargıyı be-

nimsemekte, ondan sonra da Allah ile ilgili olarak zanlara kapılmaktadırlar. 

Nedir bu ön yargı?.. 

Bu ön yargı maddenin varlı¤ı ve niteli¤i ile ilgilidir. ‹nsanlar›n büyük bir

k›sm› gördü¤ümüz maddesel evrenin, var olan gerçekli¤in ta kendisi oldu-

¤u konusunda flartlanmıfllard›r. Oysa modern bilim, bu ön yargıyı da yıka-

rak, çok önemli ve etkileyici bir gerçe¤i ortaya koymaktadır. ‹lerleyen sayfa-

larda Kuran'da da iflaret edilen bu büyük gerçe¤i açıklayaca¤›z. 

Elektrik Sinyallerinden Oluflan Evren

Yafladı¤ımız dünya ile ilgili tüm bilgilerimiz bize befl duyumuz aracılı¤ı ile

gelir. Yani biz gözümüzün gördü¤ü, elimizin dokundu¤u, burnumuzun kok-

ladı¤ı, dilimizin tattı¤ı, kula¤ımızın duydu¤u bir dünyayı tanırız. Do¤umu-

muzdan itibaren bu duyulara ba¤lı oldu¤umuz için "dıfl dünya"nın, duyula-

rımızın bize tanıttı¤ından farklı olabilece¤ini hiç düflünmemiflizdir. 

Oysa, bugün birçok bilim dalında yapılan arafltırmalar son derece farklı

bir anlayıflı beraberinde getirmifl, algılarımız ve algıladı¤ımız dünya ile ilgili

ciddi flüphelerin oluflmasına neden olmufltur.

Bu yeni anlayıflın çıkıfl noktası ise fludur: Bizim "dıfl dünya" olarak algıla-
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dıklarımız, yalnızca elektrik sinyallerinin beyinde oluflturdu¤u etkilerdir. El-

manın kırmızılı¤ı, tahtanın sertli¤i, dahası anneniz, babanız, aileniz, sahibi

oldu¤unuz bütün mallar, eviniz, ifliniz ve bu kitabın satırları yalnızca ve yal-

nızca beyninizdeki elektrik sinyallerinden ibarettir.

Frederick Vester bilimin bu konuda ulafltı¤ı noktayı flöyle ifade eder:

Bazı düflünürlerin, 'insan bir hayaldir, aslında bütün yaflananlar geçici ve aldatı-

cıdır, bu evren bir gölgedir' fleklindeki sözleri günümüzde bilimsel olarak kanıt-

lanıyor gibidir.1

Konuyu tam olarak açıklamak için öncelikle, dıfl dünya hakkında bize bil-

gi veren duyularımızdan söz edelim.

Nasıl Görüyoruz, Duyuyoruz, Tadıyoruz?

Görme olayı oldukça aflamalı bir biçimde gerçekleflir. Görme sırasında,

herhangi bir cisimden gelen ıflık demetleri (fotonlar), gözün önündeki len-

sin içinden kırılarak geçer ve gözün arka tarafındaki retinaya ters olarak dü-

flerler. Buradaki hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüfltürülen görme

uyarıları, sinirler aracılı¤ı ile, beynin arka kısmındaki görme merkezi adı ve-

rilen küçük bir bölgeye ulaflırlar. Bu elektrik sinyali bir dizi ifllemden sonra

beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Yani görme olayı, gerçekte

beynin arkasındaki küçük, ıflı¤ın hiçbir flekilde giremedi¤i, kapkaranlık bir

noktada yaflanır.

fiimdi genelde herkesçe bilinen bu bilgiye bir kez daha dikkatlice baka-

lım: Biz, "görüyorum" derken, aslında gözümüze gelen uyarıların elektrik

sinyaline dönüflerek beynimizde oluflturdu¤u "etkiyi" görürüz. Yani "görüyo-

rum" derken, aslında beynimizdeki elektrik sinyallerini seyrederiz. 

Hayatımız boyunca gördü¤ümüz her görüntü bir kaç cm3'lük görme mer-

kezinde oluflur. Okudu¤unuz bu satırlar da, ufka baktı¤ınızda gördü¤ünüz

uçsuz bucaksız manzara da, bu küçücük yerde meydana gelmektedir. Bu

arada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Az önce belirtti-

¤imiz gibi, kafatası ıflı¤ı içeri geçirmez, yani beynin içi kapkaranlıktır. Dola-

yısıyla beynin ıflı¤ın kendisiyle muhatap olması asla mümkün de¤ildir. 

Buradaki ilginç durumu bir örnekle açıklayalım. Karflımızda bir mum ol-

du¤unu düflünelim. Bu mumun karflısına geçip onu uzun süre izleyebiliriz.
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Ama bu süre boyunca beynimiz, muma ait ıflı¤ın aslı ile hiçbir zaman muha-

tap olmaz. Mumun ıflı¤ını gördü¤ümüz anda bile kafamızın ve beynimizin

içi kapkaranlıktır. Kapkaranlık beynimizin içinde, aydınlık, ıflıl ıflıl ve renkli

bir dünyayı seyrederiz. 

R.L.Gregory, bizim çok do¤al karflıladı¤ımız görme olayındaki mucizevi

durumu flöyle ifade etmektedir:

Görme olayına o kadar alıflmıflız ki, çözülmesi gereken sorular oldu¤unun farkı-

na varmak büyük bir hayal gücü gerektiriyor. Fakat bunu dikkate alın. Gözleri-

mize minik tepetaklak olmufl görüntüler veriliyor, ve biz çevremizde bunları sa¤-

lam nesneler olarak görüyoruz. Retinaların üzerindeki uyarıların sonucunda nes-

neler dünyasını algılıyoruz ve bu bir mucizeden farksız aslında.2

Aynı durum di¤er algılar için de geçerlidir. Ses, dokunma, tad ve koku,

birer elektrik sinyali olarak beyne ulaflır ve buradaki ilgili merkezlerde algı-

lanırlar.

Duyma olayı da böyledir: Dıfl kulak, çevredeki ses dalgalarını kulak kep-

çesi vasıtasıyla toplayıp orta kula¤a iletir; orta kulak aldı¤ı ses titreflimlerini

güçlendirerek iç kula¤a aktarır; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyalleri-

ne dönüfltürerek beyne gönderir. Aynı görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi

de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. Kafatası ıflı¤ı geçirmedi¤i gibi
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sesi de geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi

tamamen sessizdir.

Buna ra¤men en net sesler beyinde algılanır. Öylesine bir netliktir ki bu;

sa¤lıklı bir insan kula¤ı hiçbir parazit, hiçbir cızırtı olmaksızın herfleyi duyar.

Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalaba-

lık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız, bir yapra¤ın hıflırtısından jet

uçaklarının gürültüsüne dek genifl bir frekans aralı¤ındaki tüm sesleri algıla-

yabilirsiniz. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi öl-

çülse burada derin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Koku algımızın oluflması da buna benzerdir: Vanilya kokusu, gül kokusu

gibi uçucu moleküller, burnun epitelyum denilen bölgesindeki titrek tüyler-

de bulunan alıcılara gelir ve bu alıcılarda etkileflime girerler. Bu etkileflim

beynimize elektrik sinyali olarak iletilir ve koku olarak algılanır. Sonuçta bi-

zim güzel ya da çirkin diye adlandırdı¤ımız kokuların hepsi uçucu molekül-

lerin etkileflimlerinin elektrik sinyaline dönüfltürüldükten sonra, beyindeki

algılanıfl biçiminden baflka bir fley de¤ildir. Bir parfümü, bir çiçe¤i, sevdi¤i-

niz bir yeme¤i, deniz kokusunu, hoflunuza giden ya da gitmeyen her türlü

kokuyu beyninizde algılarsınız. Fakat koku molekülleri beyne hiçbir zaman

ulaflamazlar. Ses ve görüntüde oldu¤u gibi koku almada da beyninize ula-

flan yalnızca elektrik sinyalleridir. Sonuç olarak, do¤du¤unuz andan itibaren

dıflarıdaki nesnelere ait olarak bildi¤iniz kokular duyu organlarınız aracılı¤ı

ile hissetti¤iniz elektrik uyarılarıdır. 

Benzer flekilde, insan dilinin ön tarafında da dört farklı tip kimyasal alıcı

vardır. Bunlar tuzlu, tatlı, ekfli ve acı tadlarına karflılık gelir. Tad alıcılarımız

bir dizi kimyasal ifllemden sonra bu algıları elektrik sinyallerine dönüfltürür

ve beyne iletirler. Bu sinyaller de beyin tarafından tad olarak algılanırlar. Bir

çikolatayı ya da sevdi¤iniz bir meyveyi yedi¤inizde aldı¤ınız tad, elektrik sin-

yallerinin beyin tarafından yorumlanmasıdır. Dıflarıdaki nesneye ise asla ula-

flamazsınız; çikolatanın kendisini göremez, koklayamaz ve tadamazsınız. Ör-

ne¤in, beyninize giden tad alma sinirleri kesilse, o an yedi¤iniz herhangi bir-

fleyin tadının beyninize ulaflması mümkün olmaz; tad duyunuzu tamamen yi-

tirirsiniz.

Bu noktada karflımıza bir gerçek daha çıkar: Bir yiyece¤i tattı¤ımızda bir

baflkasının o yiyecekten aldı¤ı tadın veya bir sesi duydu¤umuzda baflka bi-
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risinin duydu¤u sesin bizim algıladıklarımız ile aynı oldu¤undan emin olma-

mız mümkün de¤ildir. Bu gerçekle ilgili Lincoln Barnett flöyle demektedir:

Hiç kimse kendisinin kırmızıyı ya da Do notasını duyuflunun baflka bir insanın-

ki ile aynı olup olmadı¤ını bilemez.3

Dokunma duyumuza gelince de, de¤iflen bir fley olmadı¤ını görürüz. Bir

cisme dokundu¤umuzda dıfl dünyayı ve nesneleri tanımamıza yardımcı ola-

cak bilgiler, derideki duyu sinirleri aracılı¤ıyla beyne ulafltırılırlar. Dokunma

hissi beynimizde oluflur. Zannedildi¤i gibi dokunma hissini algıladı¤ımız yer

parmak uçlarımız ya da derimiz de¤il, yine beynimizdeki dokunma merke-

zidir. Bizler nesnelerden gelen elektriksel uyarıların beynimizde de¤erlendi-

rilmesi sonucu sertlik ya da yumuflaklık, sıcaklık ya da so¤ukluk gibi, nes-

neleri tanımlayan farklı farklı hisler duyarız. Hatta bir cismi tanımaya yara-

yan her türlü detayı bu uyarılar sonucunda elde ederiz. Bu önemli gerçekle

ilgili olarak B. Russel ve L. Wittgeinstein gibi ünlü filozofların düflünceleri

flöyledir:

…Bir limonun gerçekten var olup olmadı¤ı ve nasıl bir süreçle varlafltı¤ı sorula-

maz ve incelenemez. Limon, sadece dille anlaflılan tat, burunla duyulan koku,

gözle görülen renk ve biçimden ibarettir ve yalnız bu nitelikleri bilimsel bir arafl-

tırmanın ve yargının konusu olabilir. Bilim, nesnel dünyayı asla bilemez.4
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Yani beynimizin d›fl›ndaki maddesel dünyaya ulaflmamız imkansızdır.

Muhatap oldu¤umuz tüm nesneler, gerçekte görme, iflitme, dokunma gibi al-

gıların toplamından ibarettir. Algı merkezlerindeki bilgileri de¤erlendiren

beynimiz, yaflamımız boyunca maddenin bizim dıflımızdaki "aslı" ile de¤il,

beynimizdeki kopyaları ile muhatap olur. Biz ise bu kopyaları dıflımız-

daki gerçek madde zannederek yanılırız.

Beynimizin ‹çinde Oluflan "Dıfl Dünya"

Buraya kadar anlattı¤ımız fiziksel gerçekler bizi tartıflılmaz bir sonuca

ulafltırır: Bizim gördü¤ümüz, dokundu¤umuz, duydu¤umuz ve adına "mad-

de", "dünya" ya da "evren" dedi¤imiz kavramlar, asl›nda beynimizde yorum-

lanan elektrik sinyalleridir. Biz hiçbir zaman maddenin, beynimiz d›fl›ndaki

asl›na ulaflamay›z. Ancak, d›fl dünyan›n beynimizde oluflan görüntüsünü gö-

rür, duyar ve tadar›z. 

Örne¤in meyve yiyen biri, aslında meyvenin beynindeki algısıyla muha-

taptır, aslıyla de¤il. Kiflinin "meyve" diye nitelendirdi¤i fley, meyvenin biçimi,

tadı, kokusu ve sertli¤ine ait elektriksel bilginin beyinde algılanmasından

ibarettir. E¤er beyne giden görme sinirini keserseniz, meyve görüntüsü de

bir anda yok olur. Veya burundaki algılayıcılardan beyne uzanan sinirdeki

bir kopukluk, koku algınızı tamamen ortadan kaldırır. Çünkü meyve, birta-

kım elektrik sinyallerini beynin yorumlamasından baflka bir fley de¤ildir.
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Üzerinde düflünülmesi gereken ayrı bir nokta da uzaklık hissidir. Uzak-

lık, örne¤in bu kitapla aranızdaki mesafe, sadece beyninizde meydana ge-

len bir boflluk hissidir. Bir insanın kendisinden çok uzakta sandı¤ı maddeler

de aslında beyninin içindedir. Örne¤in insan gö¤e bakıp yıldızları seyreder

ve bunların milyonlarca ıflık yılı uzakta olduklarını sanır. Oysa yıldızlar onun

içinde, beynindeki görüntü merkezindedirler. Bu yazıları okurken içinde

oturdu¤unuzu sandı¤ınız odanın da aslında içinde de¤ilsiniz; aksine oda si-

zin içinizdedir. Bedeninizi görmeniz, sizi odanın içinde oldu¤unuza inandı-

rır. Ancak flunu unutmayın; bedeniniz de beyninizde oluflan bir gö-

rüntüdür. 

Tüm di¤er algılarınız için de aynı durum geçerlidir. Örne¤in siz yan oda-

daki televizyonun sesini duydu¤unuzu sanırken aslında beyninizin içindeki

sesle muhatapsınızdır. Metrelerce uzaktan geldi¤ini sandı¤ınız ses de, hemen

yanınızdaki kiflinin konuflması da aslında beyninizdeki birkaç santimetreka-

relik duyma merkezinde algılanmaktadır. Bu algı merkezinin dıflında sa¤,

sol, ön, arka gibi bir kavram yoktur. Yani ses sa¤dan, soldan veya havadan

size ulaflmaz; sesin geldi¤i bir yön yoktur. 

Algıladı¤ınız kokular da böyledir; hiçbiri uzak bir mesafeden size ulafl-

maz. Koku alma merkezinizde oluflan etkileri, dıflarıdaki maddelerin kokusu

zannedersiniz. Oysa bir gülün görüntüsü nasıl ki görme merkezinizin için-

deyse, o gülün kokusu da aynı flekilde koku alma merkezinizin içindedir; dı-

flarıdaki gülün ve kokusunun aslı ile muhatap olamazs›n›z.

Çünkü bizim için "dıfl dünya", aynı anda beynimize ulaflan "elektrik sin-

yalleri bütünü"nden baflka bir fley de¤ildir. Beynimiz hayatımız boyunca bu
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sinyalleri de¤erlendirir. Biz de bunları maddenin "dıflarıdaki" aslı sanarak ya-

nıldı¤ımızın farkında olmadan bir ömür süreriz. Yanılırız, çünkü algılarımız-

la maddenin kendisine asla ulaflamayız. 

"Dıfl dünya" sandı¤ımız sinyalleri yorumlayıp anlamlı hale getiren de, yi-

ne bizim beynimizdir. Örne¤in duyma algısını ele alalım. Kula¤ımızın içine

gelen ses dalgalarının yorumunu yaparak onu bir senfoniye çeviren aslında

beynimizdir. Yani müzik, beynimizin oluflturdu¤u bir algıdır. Renkleri görür-

ken de aslında gözümüze ulaflan sadece ıflı¤ın farklı dalga boylarıdır. Bu

farklı dalga boylarını renklere çeviren yine beynimizdir. "Dıfl dünyada"

renk yoktur. Ne elma kırmızı, ne gökyüzü mavi, ne de a¤açlar yeflildir. On-

lar, sadece öyle algıladı¤ımız için öyledirler. 

Nitekim gözdeki retinada oluflan küçük bir bozukluk renk körlü¤üne se-

bep olur. Kimi insan maviyi yeflil, kimisi kırmızıyı mavi, kimisi de renkleri

grinin çeflitli tonları fleklinde algılar. Bu noktadan sonra dıflarıdaki nesnenin

renkli olup olmaması önemli de¤ildir.

Ünlü düflünür Berkeley de bu gerçe¤e flu sözleriyle dikkat çekmektedir:

‹lkin renklerin, kokuların, v.b. "gerçekten var oldu¤u" sanıldı; ama daha sonra,

bu çeflit görüfller reddedildi ve görüldü ki, bunlar duyumlarımız sayesinde var-

dır.5

Sonuç olarak; biz nesneleri onlar renkli oldu¤undan ya da dıflarıda mad-

di bir varlı¤a sahip olduklarından renkli görmeyiz. Çünkü, varlıklara yük-

ledi¤imiz tüm nitelikler, "dıfl dünyada" de¤il, içimizdedir.

Peki o zaman "dıfl dünya"y› tam olarak bildi¤imizi nas›l iddia edebiliriz? 

‹nsan›n S›n›rl› Bilgisi

Buraya kadar anlatt›¤›m›z gerçe¤in ortaya koydu¤u en önemli sonuçlar-

dan biri, insan›n d›fl dünya hakk›ndaki bilgisinin asl›nda son derece s›n›rl›

olufludur. 

D›fl dünya hakk›ndaki bilgilerimiz hem befl duyu ile s›n›rl›d›r, hem de bu

duyular›n bize alg›latt›¤› dünyan›n "as›l dünya" ile birebir uyumlu oldu¤unu

gösterecek hiç bir kan›t yoktur.

Dolay›s›yla as›l dünya, bizim alg›lad›¤›m›zdan çok daha farkl› olabilir.

Orada bizim alg›layamad›¤›m›z pek çok varl›k ve varl›k boyutu olabilir. Bi-
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zim bilgimiz, evrenin en uzak noktalar›na varsak bile, eksik olarak kalmaya

devam edecektir. 

Tüm varl›klar› eksiksiz ve kusursuz bir biçimde bilen ise, tümünü yarat-

m›fl olan Yüce Allah't›r. Allah'›n yaratt›¤› varl›klar, ancak O'nun izin verdi¤i

kadar bilgi sahibi olabilirler. Bu gerçek, Kuran'da flöyle haber verilmektedir:

Allah... O'ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uy-

ku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni olmaksızın

O'nun Katında flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkala-

r›ndakini bilir. (Onlar ise) diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O'nun ilminden

hiçbir fleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve ye-

ri kaplayıp-kuflatmıfltır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yü-

cedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

Yapay Olarak Oluflturulan "Dıfl Dünya"

Tanıdı¤ımız tek dünya, zihnimizin içinde olan, orada çizilen, seslendiri-

len ve renklendirilen, kısacası zihnimizde meydana gelen bir dünyadır.

Beynimizde seyretti¤imiz bu algılar kimi zaman "yapay" bir kaynaktan da

geliyor olabilirler.

Bunu flöyle bir örnekle zihnimizde canlandırabiliriz: 

Önce, beyninizi vücudunuzun dıflına çıkarıp, cam bir kübün içinde suni

olarak yaflattı¤ımızı düflünelim. Bir de bunun yanına, her türlü elektrik sin-

yalinin üretilebildi¤i bir bilgisayar yerlefltirelim. Sonra, herhangi bir ortama

ait görüntü, ses, koku gibi verilerin elektrik sinyallerini yapay olarak bu bil-

gisayarda üretelim ve kaydedelim. Bu bilgisayarı elektrik kablolarıyla beyni-

nizdeki algı merkezlerine ba¤layalım ve burada kayıtlı olan sinyalleri beyni-

nize gönderelim. Bu sinyalleri algıladıkça beyniniz (bir baflka deyimle "siz"),

bunların karflılı¤ı olan ortamı görecek ve yaflayacaktır. 

Bu bilgisayardan beyninize, kendi görüntünüze ait elektrik sinyalleri de

gönderebiliriz. Örne¤in bir masada otururken algıladı¤ınız bütün görme, iflit-

me, dokunma gibi duyuların elektriksel karflılıklarını beyninize gönderdi¤i-

mizde, beyniniz kendisini bürosunda oturmakta olan bir ifladamı sanacaktır.

Bilgisayardan gelen uyarılar devam ettikçe de bu hayali dünya devam ede-

cektir. Yalnızca bir beyinden ibaret oldu¤unu ise hiçbir flekilde anlayamaya-

caktır. Çünkü beynin içinde bir dünya oluflması için beyindeki ilgili merkez-

Harun Yahya
148



lere gerekli uyarıların ulaflması yeterlidir. Bu uyarılar yapay bir kaynaktan,

örne¤in bir kayıt cihazından ya da daha farklı bir algı kayna¤ından geliyor

olabilir.

Ünlü bilim felsefecisi Bertrand Russell bu konuda flunları söyler:

…Parmaklarımızla masaya bastı¤ımız zamanki dokunma duyusuna gelince, bu

parmak uçlarındaki elektron ve protonlar üzerinde bir elektrik etkisidir. Modern

fizi¤e göre, masadaki elektron ve protonların yakınlı¤ından oluflmufltur. E¤er

parmak uçlarımızdaki aynı etki, bir baflka yolla ortaya çıkmıfl olsaydı, hiç

masa olmamasına ra¤men aynı fleyi hissedecektik.6

Maddesel karflılıkları olmayan algıları gerçek sanarak aldanmamız çok

kolaydır. Nitekim bu gerçe¤i rüyalarımızda sık sık yaflarız. Rüyada tamamen

gerçek gibi duran olaylar yaflar, insanlar, nesneler, ortamlar görürüz. Ama

hepsi birer algıdan baflka bir fley de¤ildir. Rüya ile "gerçek dünya" arasında

ise temel bir fark yoktur; her ikisi de zihinde yaflanır.

Algılayan Kim? 

Buraya kadar anlaflılaca¤ı gibi, içinde yafladı¤ımızı sandı¤ımız ve "dıfl

dünya" adını verdi¤imiz maddesel dünyanın aslında beynimizde olufltu¤una
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kuflku yoktur. Ama asıl önemli soru burada ortaya çıkar: Bildi¤imiz bütün

maddesel varlıklar gerçekte birer algı ise, o halde beynimiz nedir? Beynimiz

de kolumuz, baca¤ımız ya da baflka herhangi bir nesne gibi maddesel dün-

yanın bir parçası oldu¤una göre, o da di¤er maddeler gibi bir algı olmalıdır.

Rüya ile ilgili bir örnek konuyu daha iyi açıklayacaktır. fiimdiye kadar

olan anlatımımıza uygun olarak beynimizin içinde bir rüya seyretti¤imizi dü-

flünelim. Rüyada hayali bir bedenimiz olacaktır. Hayali bir kolumuz, hayali

bir gövdemiz, hayali bir gözümüz ve de hayali bir beynimiz. Rüya sırasında

bize "nerede görüyorsun?" gibi bir soru gelse verece¤imiz cevap "beynimde

görüyorum" olacaktır. Ama ortada gerçek bir beyin yoktur. Sadece hayali bir

vücut, hayali bir kafatası ve hayali bir beyin vardır. Rüyanızdaki görüntüyü

gören irade ise, rüyadaki hayali beyin de¤il, ondan daha "ötede" olan bir

varlıktır.

Rüyadaki ortamla gerçek hayat dedi¤imiz ortam arasında herhangi bir fi-

ziksel fark olmadı¤ını biliyoruz. Öyleyse, bize gerçek hayat dedi¤imiz ortam-

da, "nerede görüyorsun?" sorusu soruldu¤unda da üstteki örnekteki gibi

"beynimde" cevabını vermenin bir anlamı yoktur. Her iki durumda da gören

ve algılayan irade, bir et parçası niteli¤indeki beyin de¤ildir. 

Buraya kadar hep d›fl dünyan›n bir kopyas›n› beynimizde izledi¤imizden

söz ettik. Bunun önemli bir sonucu, d›fl dünyan›n asl›n› hiç bir zaman tam

olarak bilemeyece¤imizdir. 

En az bu kadar önemli olan ikinci bir gerçek ise, beynimizde izledi¤imiz

bu dünyay› izleyen "irade"nin, beynin kendisi olamayaca¤›d›r. Beyin, kendi-

sine gelen verileri iflleyen ve görüntüye çeviren bir bilgisayar-monitör siste-

mi gibidir; ama dikkat edilirse bilgisayarlar kendi kendilerini izlemezler. Var-

l›klar›n›n fluurunda da de¤ildirler. 

Bu fluuru aramak için beyni analiz etti¤imizde karflımıza, di¤er canlı or-

ganlarda da bulunan protein ve ya¤ molekülleri gibi moleküllerden daha

farklı bir malzeme çıkmaz. Yani beyin dedi¤imiz et parçasında, görüntüleri

seyrederek yorumlayacak, bilinci oluflturacak, kısacası "ben" dedi¤imiz fleyi

yaratabilecek bir fley yoktur.

R.L.Gregory beynin içinde görüntünün algılanması ile ilgili insanların

düfltükleri bir yanılgıyı flöyle dile getirmektedir:
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Gözlerin beyinde resimler oluflturdu¤unu söylemeye yönelik bir e¤ilim söz ko-

nusudur, fakat bundan kaçınmak gerekir. Beyinde bir resim olufltu¤u söylenirse

bunu görmesi için içte bir göz daha olması gerekir -fakat bu gözün resmini gö-

rebilmek için bir göze daha ihtiyaç olacaktır,... ve bu da sonsuz bir göz ve resim

olması anlamına gelir. Bu mümkün olamaz.7

Maddeden baflka bir varlı¤ı kabul etmeyen materyalistlerin içinden çıka-

madıkları sorunlardan biri budur: Gören, gördü¤ünü algılayan ve tepki ve-

ren "içteki göz" kime aittir?

Karl Pribram da bilim ve felsefe dünyasında, algıyı hissedenin kim oldu-

¤u ile ilgili bu önemli arayıfla dikkat çekmifltir:

Yunanlılardan beri, filozoflar "makinenin içindeki hayalet", "küçük insanın için-

deki küçük insan", vb. üzerine düflünüp durmufllardı. Ben" -beyni kullanan var-

lık- nerededir? Asıl bilmeyi gerçeklefltiren kim? Assisi'li Aziz Francis'in de

söylemifl oldu¤u gibi: "Aradı¤ımız fley bakanın ne oldu¤udur."8

fiimdi flunu düflünün: Elinizdeki kitap, içinde oturdu¤unuz oda, kısaca

önünüzdeki bütün görüntüler beyninizin içinde görülmektedir. Peki bu gö-

rüntüleri atomlar mı görüyor? Hem de kör, sa¤ır, bilinçsiz atomlar... Neden

atomların bir kısmı bu özellikleri kazanmıfl da, di¤erleri kazanamamıfl?... Dü-

flünmemiz, kavramamız, hatırlamamız, sevinmemiz, üzülmemiz, bütün bun-

lar bu atomların arasındaki kimyasal reaksiyonlardan mı ibaret?

Bu soruları dikkatle düflündü¤ümüzde, atomlarda irade aramanın bir an-

lamı olmadı¤ını görürüz. Açıktır ki, gören, ifliten ve hisseden varlık, madde

ötesinde bir varlıktır. Bu varlık "canlı"dır ve ne madde, ne de görüntüdür. Bu

varlık vücut görüntümüzü kullanarak önündeki algılarla muhatap olur.

‹flte bu varlık "Ruh"tur. 

Bu satırları yazan ve okuyan akıllı varlıklar, birer atom ve molekül yı¤ını

-ve bunların arasındaki kimyasal reaksiyonlar- de¤il, birer "ruh"tur. 

Gerçek Mutlak Varlık

Tüm bu gerçekler, bizi çok önemli bir soruyla daha karflı karflıya getirir:

Madem bizim muhatap oldu¤umuz dünya, gerçekte ruhumuzun gördü¤ü al-

gılard›r, o halde bu algıların kayna¤ı nedir?...

Bu soruya cevap verirken dikkat edilmesi gereken gerçek fludur; biz
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maddeyi sadece hayalimizde görürüz, d›flar›daki asl› ile hiçbir zaman muha-

tap olamay›z. Madde bizim için bir algı oldu¤una göre, "yapay" bir fleydir.

Yani bu algının bir baflka güç tarafından yapılması, daha açık bir ifadeyle ya-

ratılması gerekir. Hem de sürekli olarak. E¤er sürekli bir yaratma olmazsa,

bu algılar da yok olur giderler. Bu, bir televizyon ekranında görüntünün de-

vam edebilmesi için, yayının da sürekli devam etmesi gibidir. 

Peki kim bizim ruhumuza yıldızları, dünyayı, bitkileri, insanları, bedeni-

mizi ve gördü¤ümüz di¤er herfleyi sürekli olarak seyrettirmektedir?

Çok açıktır ki, içinde yafladı¤ımız tüm maddesel evreni yaratan ve sürek-

li yaratmaya devam eden üstün bir Yaratıcı vardır. Bu Yaratıcı, bu denli gör-

kemli bir yaratılıfl sergiledi¤ine göre de, sonsuz bir güç ve bilgi sahibidir. 

Nitekim o Yaratıcı, bize indirdi¤i kitap yoluyla Kendisi'ni, evreni ve bizim

neden var oldu¤umuzu anlatır.

O Yaratıcı Allah, kitabının ismi ise Kuran'dır.

Göklerin ve yerin, yani evrenin sabit ve kararlı olmadı¤ı, sadece  Allah'ın

yaratmasıyla varlık buldukları ve Allah yaratmayı durdurdu¤unda yok ola-

cakları bir ayette flöyle ifade edilir:

fiüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altın-

da) tutuyor. Andolsun, e¤er zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra

artık kimse onları tutamaz. Do¤rusu O, Halim'dir, ba¤ıfllayandır. (Fatır

Suresi, 41)

Elbette bu ayette maddesel evrenin Allah'›n kudreti alt›nda tutulmas› an-

lat›lmaktad›r. Allah evreni, dünyay›, da¤lar›, canl› cans›z tüm varl›klar› yarat-

m›flt›r ve onlar› her an kudreti alt›nda tutmaktad›r. Allah'›n Halik s›fat› bu

maddesel evrende tecelli etmektedir. Allah Halik'tir, yani herfleyi yaratan,

yoktan var edendir. Bu da bize göstermektedir ki, beynimizin d›fl›nda,

Allah'›n yaratt›¤› varl›klardan oluflan maddesel bir evren vard›r. Ancak, Allah

bir mucize ve yarat›fl›ndaki üstünlü¤ün ve sonsuz ilminin bir tecellisi olarak,

bu maddesel evreni bize bir "hayal", "gölge" veya "görüntü" gibi izlettirir.

Allah'›n yarat›fl›ndaki mükemmeli¤in bir sonucu olarak, insan beyninin d›fl›n-

daki dünyaya asla ulaflamaz. Bu gerçek maddesel evreni bilen sadece

Allah't›r. 

Fat›r Suresi'ndeki bu ayetin bir baflka tevili de, insanlar›n görmekte ol-

duklar› maddesel evren görüntülerini de Allah'›n her an tutmakta oldu¤udur.
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(En do¤rusunu Allah bilir.) Allah zihnimize dünya görüntüsünü göstermeme-

yi dilese, tüm evren bizim için yok olur ve bir daha asla ona ulaflamay›z. 

Bizim maddesel evrenin kendisine asla ulaflamad›¤›m›z gerçe¤i, insanla-

r›n pek ço¤unun akl›n› meflgul eden "Allah nerede" sorusunun da cevab›n›

ortaya ç›kar›r. 

Giriflte de belirtti¤imiz gibi, insanların ço¤u, Allah'ın gücünü kavrayama-

dıklarından, O'nu göklerde bir yerlerde bulunan ve dünya ifllerine müdaha-

le etmeyen bir varlık olarak düflünürler. (Allah'› tenzih ederiz) Bu mantı¤ın

temeli, evrenin bir maddeler bütünü oldu¤u, Allah'ın ise bu maddelerin "dı-

flında" bir yerlerde bulundu¤u fleklindedir. 

Oysa, flimdiye dek inceledi¤imiz gibi, maddesel evrene hiç bir zaman ula-

flamad›¤›m›z gibi, onun mahiyetini de tam olarak bilemeyiz. Tek bildi¤imiz,

tüm bunlar› yaratan Yarat›c›'n›n, yani Allah'›n varl›¤›d›r. ‹mam Rabbani gibi

büyük ‹slam alimleri, bu gerçe¤i ifade etmek için "var olan tek mutlak var-

l›k sadece Allah'tır, O'ndan baflka herfley gölge varlıklardır" demifller-

dir. 

Çünkü gördü¤ümüz dünya zihnimizdedir ve bunun d›fl dünyadaki karfl›-

l›¤›na ulaflmam›z kesinlikle imkans›zd›r. 

Böyle olunca da, Allah'ın, hiç bir zaman ulaflamad›¤›m›z bir maddi evre-

nin "dıflında" oldu¤unu düflünmek yanl›fl olur. 

Allah gerçekte "her yerde"dir ve her yeri kaplamaktadır. Bu gerçek Ku-

ran'da flöyle açıklanır:

…O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuflatmıfltır. Onların

korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Sure-

si, 255)

Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuflmaktan yana derin bir

kuflku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, herfleyi sar›p-kuflatand›r.

(Fussilet Suresi, 54)

Allah'ın mekandan münezzeh oldu¤u ve her yeri çepeçevre kuflattı¤ı ger-

çe¤i bir baflka ayette de flöyle belirtilmektedir: 

Do¤u da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (kıble-

si) orasıdır. fiüphesiz ki Allah kuflatandır, bilendir. (Bakara Suresi, 115)

Maddesel varlıklar Allah'ı göremezler, ama Allah, kendi yarattı¤ı maddeyi

her flekliyle görür. Kuran'da "gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün göz-
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leri idrak eder" (Enam Suresi, 103) denilerek bu gerçek haber verilmekte-

dir. 

Yani biz Allah'ın varlı¤ını gözlerimizle algılayamayız ama Allah bizim içi-

mizi, dıflımızı, bakıfllarımızı, düflüncelerimizi tam olarak kuflatmıfltır. O'nun

bilgisi dıflında biz tek bir söz söyleyemeyiz, hatta tek bir nefes dahi alama-

yız. 

"Dıfl dünya" sandı¤ımız algıları seyrederken, yani hayatımızı sürerken de,

bize en yakın olan varlık,  Allah'ın Kendisi'dir. Kuran'da yer alan "Andol-

sun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte oldu-

¤unu biliriz. Biz ona flahdamarından daha yakınız" (Kaf Suresi, 16) aye-

tinin sırrı da bu gerçekte gizlidir. Bir insan kendi bedeninin "madde"den

olufltu¤unu zannetti¤inde bu önemli gerçe¤i kavrayamaz. Çünkü örne¤in

"kendi" zannetti¤i yer beyniyse, dıflarısı olarak kabul etti¤i yer kendisine 20-

30 cm. gibi belirli bir uzaklıkta olur. Ama madde diye bildi¤i herfleyin zih-

nindeki alg›lar oldu¤unu kavradı¤ında, artık dıflarısı, içerisi, uzak, yakın gibi

kavramlar anlamsızlaflır. Allah kendisini çepeçevre kuflatmıfltır ve ona "son-

suz yakın"dır.

Allah insanlara "sonsuz yakın" oldu¤unu, "kullarım Beni sana soracak

olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım..." (Bakara Suresi, 186)

ayeti ile de bildirir.  Bir baflka ayette geçen, "muhakkak Rabbin insanları

çepeçevre kuflatmıfltır" (‹sra Suresi, 60) ifadesi de yine aynı gerçe¤i haber

verir. 

‹nsan kendisine en yakın olan varlı¤ın yine kendisi oldu¤unu sanarak

yanılır. Oysa Allah bize, kendimizden bile daha yakındır. "Hele can bo¤aza

gelip dayandı¤ında, ki o sırada siz (sadece) bakıp-durursunuz, Biz ona

sizden daha yakınız; ancak görmezsiniz." (Vakıa Suresi, 83-85) ayetleriy-

le de bu gerçe¤e dikkat çekmifltir. Ancak ayetlerde de bildirildi¤i gibi insan-

lar gözleriyle görmedikleri için bu ola¤anüstü gerçekten habersiz yaflarlar.

Öte yandan, ‹mam Rabbani'nin ifadesiyle bir gölge varlıktan baflka bir fley

olmayan insanın, Allah'tan ba¤ımsız bir güce sahip olması da mümkün de-

¤ildir. Nitekim "Sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıfltır"

(Saffat Suresi, 96) ayeti yafladı¤ımız tüm olayların Allah'ın kontrolü altında

gerçekleflti¤ini gösterir. Kuran'da bu gerçek bildirilmekte ve "... attı¤ın za-

man sen atmadın, ama Allah attı..." (Enfal Suresi, 17) ayetiyle, hiçbir fi-
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ilin Allah'tan ba¤ımsız olmadı¤ı vurgulanmaktadır. ‹nsan gölge varlık oldu¤u

için atma eylemini yapan kendisi olamaz. Ancak Allah bu gölge varlı¤a ken-

disinin attı¤ı hissini vermektedir. Gerçekte ise tüm fiilleri gerçeklefltiren

Allah'tır. 

Gerçek budur. Bir insan bunu kabullenmek istemeyebilir, kendisini

Allah'tan ba¤ımsız bir varlık sanmaya devam edebilir, ama bu hiçbir fleyi de-

¤ifltirmez. 

Sahip Oldu¤umuz Herfley Aslında Hayaldir...

Açıkça görüldü¤ü gibi, bizim "dıfl dünya" ile do¤rudan muhatap olmad›-

¤›m›z, Allah'ın sürekli ruhumuza gösterdi¤i bir kopyas› ile muhatap oldu¤u-

muz bilimsel ve mantıksal bir gerçektir. Ne var ki insanlar bunu pek düflün-

mek istemezler. 

Bu konuda biraz samimi ve cesur düflünecek olursanız, evinizin, içinde-

ki eflyalarınızın veya antikalarınızın, yazlı¤ınızın, yeni aldı¤ınız arabanızın,

ofisinizin, mücevherlerinizin, bankadaki hesabınızın, gardrobunuzun, eflini-

zin, çocuklarınızın, ifl arkadafllarınızın ve sahip oldu¤unuz di¤er fleylerin de,

asl›nda zihninizde oldu¤u gerçe¤ini fark edersiniz. Etrafınızda gördü¤ünüz,

duydu¤unuz, kokladı¤ınız kısacası befl duyunuzla algıladı¤ınız herfley bu

"kopya dünya"ya aittir; en sevdi¤iniz sanatçının sesi, oturdu¤unuz iskemle-

nin sertli¤i, kokusu hoflunuza giden bir parfüm, sizi ısıtan günefl, renkleriy-

le göz alıcı bir çiçek, pencerenizin dıflında uçan bir kufl, denizin üzerinde

hızla ilerleyen sürat motoru, bol ürün veren bahçeniz, iflinizde kullandı¤ınız

bilgisayar ya da dünyadaki en kaliteli teknolojiye sahip müzik setiniz...

Gerçek budur, çünkü dünya yalnızca insanı denemek için yaratılan bir

alemdir. ‹nsanlar kısa yaflamları boyunca asla gerçe¤ine ulaflamayacaklar›  al-

gılarla denenirler. Bu algılar ise, özellikle süslü ve çekici gösterilir. Bu ger-

çek, Kuran'da flöyle haber verilmektedir:

"Kadınlara, o¤ullara, kantar kantar yı¤ılmıfl altın ve gümüfle, salma gü-

zel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu flehvet insanlara 'süs-

lü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak gü-

zel yer Allah Katında olandır." (Al-i ‹mran Suresi, 14) 

‹nsanların ço¤u sahip oldukları ya da olmaya çalıfltıkları malların, parala-
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rın, yı¤dıkları altınların, gümüfllerin, dolarların, mücevherlerin, taflıdıkları he-

sap cüzdanlarının, kredi kartlarının, kullandıkları dolaplar dolusu kıyafetle-

rin, son model arabaların, kısacası her türlü zenginli¤in büyüsüyle dinlerini

bir kenara bırakır, ahireti unutur ve yalnızca dünyaya yönelirler. "‹flim var",

"ideallerim var", "sorumluluklarım var", "vaktim kısıtlı", "yetifltirmem gereken

ifller var", "ileride yapaca¤ım" diyerek, dünyanın "süslü ve çekici" yüzüne al-

danarak namaz kılmaz, mallarını fakirlere vermez, ahirette kazanç sa¤laya-

cakları ibadetlere yönelmezler. Aksine yalnızca dünyada kazanç sa¤lamaya

çalıflarak ömürlerini tüketirler. "Onlar, dünya hayatından dıflta olanı bi-

lirler, ahiretten ise gafildirler" (Rum Suresi, 7) ayetinde iflte tam bu yanıl-

gı tarif edilir. 

Kitabın bu bölümünde anlattı¤ımız gerçek ise,  bütün bu hırsları ve ba¤-

lılıkları anlamsızlafltırması açısından çok önemlidir. Çünkü bu gerçe¤in anla-

flılması, insanların sahip oldukları ve olmaya çalıfltıkları herfleyin, hırsla sa-

hip oldukları mülklerinin, varlıklarıyla övündükleri çocuklarının, kendilerine

Harun Yahya
156



en yakın sandıkları efllerinin, en sevdikleri arkadafllarının, bedenlerinin, bir

üstünlük olarak gördükleri mevkilerinin, okudukları okulların, geçirdikleri ta-

tillerin birer gölge varl›ktan ibaret oldu¤unu göstermektedir. Bu durumda

bunlar adına yapılan hırslar, geçirilen zamanlar, harcanan çabalar da bofluna-

dır.

O halde bazı insanlar sahip oldukları mal ve mülkleriyle, yatlarıyla, heli-

kopterleriyle, fabrikalarıyla, holdingleriyle, köflkleriyle, arazileriyle sanki

bunlar›n asl› ile muhatap olabilirmifl gibi övündükleri zaman küçük düflmek-

tedirler. Yatlarında "kasılarak" dolaflan zenginler, arkadafllarına arabalarıyla

gösterifl yapanlar, zenginliklerini her fırsatta dile getirenler, mevkilerinin ken-

dilerini herkesten üstün kıldı¤ını zannedenler, bunlarla gösterifl yaptıklarını

sananlar, aslında zihinlerindeki görüntüler ile gösterifl yaptıklarını anladıkla-

rında ne duruma düfleceklerini bilmelidirler.

Bunların benzerlerini rüyalarında da sık sık görürler. Rüyalarında da ev-

leri, çok süratli arabaları, son derece de¤erli mücevherleri, tomar tomar do-

larları, yı¤ın yı¤ın altın ve gümüflleri vardır. Rüyalarında da yüksek bir mev-

kide bulunurlar, binlerce kiflinin çalıfltı¤ı bir fabrikaları olur, pek çok insana

hükmedebilecek bir güçleri olur, herkesin hayran kaldı¤ı kıyafetler giyerler...

Ancak nasıl rüyada sahip oldukları ile övünmek onları komik duruma düflü-

rürse, aynı flekilde bu dünyada muhatap oldukları görüntüyle övünmek de

buna eflde¤erdir. Rüyalarında gördükleri de, bu dünyada muhatap oldukları

da sonuçta zihinlerindeki birer görüntüden ibarettir. 

Bunun gibi dünyada yafladıkları olaylara gösterdikleri tepkiler de, gerçe-

¤i anladıklarında, bu insanları utandıracaktır. Kendini kaybetmifl flekilde kav-

ga edenler, ba¤ırıp ça¤ıranlar, dolandırıcılık yapanlar, rüflvet alanlar, sahte-

karlık düzenleyenler, yalan söyleyenler, cimrilik yapanlar, insanların canını

yakanlar, onları dövüp sövenler, gözü dönmüfl saldırganlar, içleri makam

mevki hırsı ile dolu olanlar, haset edenler, gösterifl yapmaya çalıflanlar, ken-

dilerini yüceltmek için u¤raflanlar ve di¤erleri, bir hayal içinde bunları yap-

tıklarını fark ettiklerinde rezil olacaklardır. 

Bilinmelidir ki, tüm evreni yaratan ve her insana ayr› ayr› gösteren Allah

oldu¤una göre, bu dünyadaki tüm malın gerçek sahibi de yalnızca Allah'tır.

Nitekim bu gerçek Kuran'da flöyle haber verilir: 
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Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, herfleyi kuflatandır.

(Nisa Suresi, 126)

Aslı ile muhatap olunamayan hırslar u¤runa dini bir kenara bırakmak ve

bunun neticesinde sonsuz yaflamı kaybetmek ise, çok büyük bir akılsızlıktır.

Dahası insana sonsuz kayıp getirir. 

Bu konuda flu nokta çok iyi anlaflılmalıdır: Karflı karflıya oldu¤umuz ger-

çek, "tüm bu sahip oldu¤unuz ve hırsını yaptı¤ınız mallar, zenginlikler, ço-

cuklar, efller, arkadafllar, makam-mevki ileride yok olacaktır, o yüzden bir an-

lamı yoktur" dememektedir. "Bu sahip olduklarınızın hiçbirinin asl› ile flu an-

da zaten muhatap de¤ilsiniz, hepsi yalnızca bir beyninizde izledi¤iniz bir al-

g›dan ibaret, Allah'ın sizi denemek için gösterdi¤i birer görüntü" demekte-

dir. Dikkat ederseniz ikisi arasında çok büyük bir fark vardır.

‹nsan bu gerçe¤i flu an kabul etmek istemese ve tüm sahip olduklarını

var kabul ederek kendini aldatsa bile, sonuçta ölümünün ardından yeniden

dirildi¤inde, yani ahirette herfley çok net ortaya çıkacaktır. O gün insanın

"görüfl gücü keskinleflecek" (Kaf Suresi, 22) ve herfleyi çok daha açık fark

edecektir. Ama e¤er dünyadaki yaflamını hayali amaçlar peflinde koflarak

harcamıflsa, orada hiç yaflamamıfl olmayı dileyecek, "keflke o ölüm kesip

bitirseydi, malım bana hiçbir yarar sa¤layamadı, güç ve kudretim yok

olup gitti" (Hakka Suresi, 27-29) diyerek helak olacaktır.

Akıllı bir insana düflen ise, tüm kainatın bu en büyük gerçe¤ini zaman

varken burada kavramaya çalıflmaktır. Aksi halde bütün ömrünü hayaller pe-

flinde koflmaya harcayıp sonunda büyük bir yıkıma u¤rar. Allah, dünyada

hayaller (ya da "seraplar") peflinde koflup Yarat›c›m›z olan Allah'› unutan bu

insanların son durumlarını flöyle bildirmektedir:

‹nkar edenler; onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer; su-

sayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulafltı¤ında bir fley bulamaz ve ya-

nında Allah'ı bulur. (Allah da) Onun hesabını tam olarak verir. Allah,

hesabı çok seri görendir. (Nur Suresi, 39)

Materyalistlerin Mantık Bozuklukları

Bu bölümün baflından itibaren maddenin, materyalistlerin iddia ettikleri

gibi mutlak bir varlık olmadı¤ı, aksine Allah'ın yoktan yarattı¤ı ve bizim de
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asl›na ulaflamad›¤›m›z bir gölge varl›k oldu¤u bilimsel olarak ortaya kondu.

Materyalistler ise, bütün felsefelerini yok eden bu açık gerçe¤e karflı son de-

rece dogmatik bir tutumla direnmektedirler ve geçersiz karflı mantıklar getir-

mektedirler. 

Örne¤in materyalist felsefenin 20. yüzyıldaki en büyük savunucularından

biri olan koyu Marksist George Politzer, maddenin asl›na ulaflabildi¤inin

"büyük delili" olarak "otobüs örne¤i"ni vermifltir. Politzer'e göre, idealist

düflünürler de otoyolda otobüs gördükleri zaman ezilmemek için kaçmakta-

dırlar ve bu maddenin asl› ile muhatap olduklar›n›n ispatıdır.9

Bir baflka ünlü materyalist Johnson ise kendisine maddenin asl›na ulafla-

mad›¤› anlatıldı¤ında, tafllara tekme atarak onların asl› ile muhatap oldu¤u-

nu "kanıtlamaya" çalıflmıfltır.10

Benzer bir örnek, Politzer'in akıl hocası ve diyalektik materyalizmin

Marx'la birlikte kurucusu olan Friedrich Engels tarafından verilmifl, Engels,

"e¤er yedi¤imiz pastalar birer algı olsaydı, açlı¤ımızı geçirmezlerdi"

diye yazmıfltır.11

Marx, Engels, Lenin gibi materyalistlerin kitaplarında hep bu tür örnek-

ler ve "maddenin varlı¤ını tokat yiyince anlarsınız" gibi öfke dolu cüm-

leler yer almaktadır.

Materyalistlerin tüm bu örnekleri vermelerine neden olan kavrayıfl bo-

zuklu¤u ise, "maddenin asl›na ulaflamay›z" açıklamasını, sadece görme du-

yusu ile ilgili bir aç›klama gibi anlamalarıdır. Algı kavramının yalnızca gör-

meyle sınırlı oldu¤unu, dokunma gibi algıların ise bizi do¤rudan maddenin

asl›na ulaflt›rd›¤›n› sanmaktadırlar. Otobüsün insana çarpması üzerine de,

"bakın çarpıyor, demek ki asl› ile muhatab›z" demektedirler. Anlamakta zor-

luk çektikleri nokta, otobüs çarpması sırasında yaflanan sertlik, darbe ve acı

gibi bütün algıların da asl›nda zihinde olufltuklarıdır. 

Rüya Örne¤i

Oysaki befl duyunun hangisinden yola ç›karsak ç›kal›m, d›fl dünyan›n d›-

flar›da var olan asl›na hiç bir zaman ulaflamay›z. Bunu bize gösteren önem-

li bir gerçek, ortada bir "d›fl dünya" yok iken bile onu var sanabilmemizdir.

Bu, rüyalarda olur. ‹nsan, rüyasında çok gerçekçi olaylar yaflayabilmektedir.
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Merdivenden yuvarlanıp baca¤ını kırabilmekte, ciddi bir trafik kazası geçire-

bilmekte, bir otobüsün altında kalabilmekte, acıktı¤ında bir pasta yiyip do-

yabilmektedir. Günlük yaflamda rastlanan olayların benzerleri rüyada da ay-

nı inandırıcılıkla, aynı hislerle yaflanmaktadır.

Rüyasında kendisine otobüs çarptı¤ını gören kifli yine rüyasında, kaza

yaptıktan sonra gözünü hastanede açabilir; sakat kaldı¤ını anlar ama aslında

bu bir rüyadır. Yine rüyasında; bir trafik kazasının ardından öldü¤ünü, ölüm

meleklerinin canını aldı¤ını, ahiret hayatının baflladı¤ını görebilir. 

Rüyasında yafladı¤ı tüm bu olayların görüntülerini, seslerini, sertlik hissi-

ni, acıyı, ıflı¤ı, renkleri, her türlü hissi gayet berrak bir flekilde duyumsamak-

tadır. Rüyada muhatap oldu¤u algıların tümü gerçek yaflamdaki kadar do¤al-

dır. Rüyasında yedi¤i bir pasta algılardan ibaret olmasına ra¤men karnını do-

yurur. Çünkü doymak da bir algıdır. Oysaki, gerçekte o anda kifli yatakta

uzanmıfl durumdadır. Ortada ne merdiven, ne trafik, ne otobüs, ne pasta bu-
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lunmaktadır. Rüyadaki kifli, dıfl dünyada karflılıkları bulunmayan algı ve his-

leri yaflamakta ve görmektedir. Rüyada, "dıfl dünya"da hiçbir maddi karflılı¤ı

bulunmayan olayların yaflanıyor, görülüyor, hissediliyor olması, "dıfl dün-

ya"nın bizim hiç bir zaman mahiyetini tam olarak bilemeyece¤imiz bir alem

oldu¤unu kan›tlamaktad›r. Bu alemin as›l mahiyetini ancak, onu yaratm›fl

olan Yüce Allah'›n vahyinden ö¤renebiliriz. 

Materyalist felsefeyi benimseyenler, özellikle de Marksistler, kendilerine

bu gerçek anlatıldı¤ında öfkelenmektedirler. Marx'ın, Engels'in, Lenin'in bu

konudaki yüzeysel ve cahilce mantıklarından örnekler vermekte, ateflli açık-

lamalar yapmaktadırlar.

Oysa bu kifliler aynı açıklamaları rüyalarında da yapabildiklerini düflün-

melidirler: Rüyalarında da Das Kapital'i okumakta, mitinglere katılmakta,

bafllarına tafl isabet etmekte ve hatta bu yaranın sızısını hissetmektedirler.

Rüyalarında kendilerine soruldu¤unda, o an gördükleri fleyleri de "mutlak

madde" sanmaktadırlar. Tıpkı uyanıkken gördükleri fleyleri de "mutlak mad-

de" sandıkları gibi. Ama, ister rüyada olsun, ister günlük yaflamda olsun, gör-

düklerinin, yafladıklarının, hissettiklerinin birer algı oldu¤unu ve bunlar›n

kayna¤›na hiç bir zaman ulaflamayacaklar›n› bilmelidirler. 

Sinirleri Paralel Ba¤lama Örne¤i

Politzer'in trafik kazası örne¤ini ele alalım: Bu kazada, otobüsün altında

ezilen kiflinin befl duyu organından beynine giden sinirler, bir baflka insanın,

örne¤in George Politzer'in beynine paralel bir ba¤lantıyla ba¤lansa, kazada-

ki kifliye otobüs çarptı¤ı anda, o sırada evinde oturmakta olan Politzer'e de

otobüs çarpacaktır. Daha do¤rusu, kaza geçiren adamın yafladı¤ı hislerin ta-

mamını, bir müzik teybine ba¤lanan iki ayrı kolondan aynı flarkının dinlen-

mesine benzer biçimde, Politzer de yaflamaya bafllayacaktır. Politzer de evin-

de oturdu¤u halde otobüsün fren sesini, otobüsün vücuduna de¤mesini, kı-

rık kol ve akan kan görüntülerini, kırık a¤rılarını, ameliyathaneye sokuluflu-

nun görüntülerini, alçının sertli¤ini, kolunun güçsüzlü¤ünü hissedecek, gö-

recek ve yaflayacaktır. 

Kazadaki adamın sinirleri kaç kifliye ba¤lansa bunların hepsi, aynı Polit-

zer gibi, kazayı baflından sonuna kadar yaflayacaktır. Kazadaki adam koma-
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ya girse, hepsi komaya girecektir. Hatta, söz konusu trafik kazasına ait algı-

ların tümü bir alete kaydedilse ve bu algılar sürekli bafla alınarak bir baflka

kifliye verilse, bu kifliye de defalarca otobüs çarpacaktır.

Peki o halde, hangisine çarpan otobüs gerçektir? Materyalist felsefenin bu

soruya verebilece¤i çeliflkisiz bir cevap yoktur. Do¤ru cevap, trafik kazasını

hepsinin kendi zihinlerinde tüm ayrıntılarıyla yafladı¤ıdır. 

Pasta ve tafla tekme atma örnekleri için de durum aynıdır. Pasta yiyince

karnında pastanın fliflli¤ini ve toklu¤unu hisseden Engels'in duyu organları-

na ait sinirler paralel olarak ikinci bir kiflinin beynine ba¤lansa, Engels pas-

ta yedi¤i ve doydu¤u anda o kifli de pasta yiyecek ve doyacaktır. Tafla tek-

me atınca aya¤ı acıyan materyalist Johnson'ın sinirleri paralel olarak bir bafl-

ka kifliye ba¤lansa, bu kifli de tafla vuracak ve canı acıyacaktır. 

Peki hangi pasta ve hangi tafl gerçektir? Materyalist felsefe, buna da çelifl-

kisiz bir cevap veremez. Do¤ru ve çeliflkisiz cevap fludur: Hem Engels hem

di¤er kifli pastayı kendi zihinlerinde yiyip doymufllardır. Hem Johnson hem

ikinci kifli, tafla tekme atıfl anını kendi zihinlerinde tüm detaylarıyla yaflamıfl-

lardır.

Yukarıda Politzer'le ilgili olarak verdi¤imiz örnekte flöyle bir de¤ifliklik

yapalım; evinde oturan Politzer'in sinirlerini otobüsün çarptı¤ı adamın bey-

nine, otobüsün çarptı¤ı adamın sinirlerini de Politzer'in beynine ba¤layalım.

Bu durumda ise, Politzer aslında evinde oturdu¤u halde kendisine otobüs

çarptı¤ını zannedecek, otobüsün çarptı¤ı adam ise kazanın tüm fliddetine

ra¤men, bunu asla fark edemeyecek, çünkü kendisinin evde oturdu¤unu dü-

flünecektir. Bu mantık pasta ve tafla tekme atma örnekleri için de düflünüle-

bilir.

Tüm bunlar, materyalizmin ne kadar büyük bir ba¤nazl›k oldu¤unu orta-

ya ç›karmaktad›r. Bu felsefe, maddenin tek varl›k oldu¤u varsay›m› üzerine

kuruludur. Oysa insan maddenin kendisi ile hiç bir zaman muhatap de¤ildir

ki, her fleyin maddeden ibaret oldu¤unu iddia edebilsin. Muhatap oldu¤u-

muz evren, gerçekte zihnimizde gördü¤ümüz alg›lar evrenidir. ‹ngiliz felse-

feci David Hume bu gerçek üzerindeki düflüncelerini flöyle ifade etmifltir:

Çok samimi olarak, kendim dedi¤im fleye dahil oldu¤um zaman ben sıcak ya da

so¤u¤a, ıflık ya da gölgeye, aflk ya da nefrete, acı ya da lezzete dair özel bir al-

gıya ya da baflka bir fleye daima rastlarım. Ben bir algı olmaksızın herhangi bir
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zamanda kendimi asla yakalayamam ve asla algıdan baflka bir fleyi gözleye-

mem.12

Bu alg›lar› afl›p maddenin asl›n› hiç bir zaman kavrayamayaca¤›m›za gö-

re, ulaflamayaca¤›m›z "madde" hakk›nda felsefe üretmek, daha do¤rusu

"madde"yi muhatap oldu¤umuz mutlak bir varl›k olarak kabul etmek tama-

men saçmad›r... Bu nedenle materyalizm en bafltan çökmüfl bir teoridir. 

Algıların Beyinde Olufltu¤u Felsefe De¤il, 

Bilimsel Gerçektir

Materyalistler, burada anlattıklarımızın felsefi bir görüfl oldu¤unu iddia et-

mektedirler. Oysaki "d›flar›daki" maddesel dünyay› de¤il, zihnimizdeki dün-

yay› gördü¤ümüz gerçe¤i, bir felsefe de¤il, bilimsel bir gerçektir. Görüntü-

nün ve hislerin beyinde nasıl olufltu¤u, bütün tıp fakültelerinde detaylı bi-

çimde okutulmaktadır. Baflta modern fizik olmak üzere 20. yüzyıl biliminin

ortaya koydu¤u gerçekler, maddenin asl›na hiç bir zaman ulaflamad›¤›m›z›,

herkesin bir anlamda "beynindeki ekran"ı izledi¤ini açıkça göstermektedir.

Bunu, ister ateist olsun, ister budist olsun, ister baflka bir görüfle ya da

düflünceye sahip olsun, bilime inanan herkes kabul etmek zorundadır. Bir

materyalist kendince Allah'ın varlı¤ını inkar edebilir ama bu bilimsel gerçe-

¤i inkar edemez.

Yafladıkları devirlerin bilim anlayıflı ve bilimsel imkanları yetersiz dahi ol-

sa, Karl Marx, Friedrich Engels, George Politzer ve di¤erlerinin bu kadar ko-

lay ve açık bir gerçe¤i kavrayamamaları, yine de flaflırtıcıdır. Ama günümüz-

de bilimin ve teknolojinin imkanları son derece geliflmifltir ve bu imkanlar

zaten çok açık olan bu gerçe¤in kavranmasını daha da kolaylafltırmaktadır.

Materyalistler ise, hem kısmen de olsa bu konuyu kavramanın, hem de bu

konunun kendi felsefelerini ne kadar kesin bir biçimde çökertti¤ini fark et-

menin verdi¤i büyük bir korku içindedirler.

Materyalistlerin Büyük Korkusu

Türkiye'deki materyalist çevrelerden, elinizdeki kitapta anlatılan bu ko-

nuya, yani maddenin zihinde algıland›¤› gerçe¤ine bir süre için belirgin bir
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tepki gelmedi. Bu ise, bizde, bu konunun yeterince açıklanmadı¤ı ve daha

detaylı bir anlatıma geçilmesi gerekti¤i yönünde bir izlenim do¤urmufltu. An-

cak kısa bir süre sonra materyalistlerin gerçekte bu konunun gündeme geti-

rilmesinden çok büyük bir rahatsızlık duydukları, hatta bundan büyük bir

korkuya kapıldıkları açık bir biçimde ortaya çıktı.

Materyalistler yafladıkları bu korku ve pani¤i, bir süre sonra kendi yayın

organlarında, konferanslarında, panellerinde yüksek sesle ifade etmeye bafl-

lad›lar. Kullandıkları endifleli ve ümitsiz üsluba bakıldı¤ında, ciddi bir fikri

kriz içinde girdikleri anlaflılıyordu. Felsefelerinin sözde temeli olan evrim te-

orisinin bilimsel yönden çökertilmesiyle zaten ciddi bir flok yaflamaya baflla-

mıfllardı. Ancak, flimdi Darwinizm'den çok daha önemli bir dayanaklarını,

bizzat maddenin mutlakl›¤› inanc›n› kaybetmeye baflladıklarını anladılar ve

çok daha büyük bir flok içine girdiler. Bu konunun, kendileri açısından "en

büyük tehlike" oldu¤undan, kendi "kültürel dokularını tamamen yıktı¤ından"

söz etmeye bafllad›lar.

Türkiye'deki materyalist çevrelerin yafladıkları bu endifle ve pani¤i en

açık biçimde ifade edenlerden birisi, materyalizmi savunmayı görev edinmifl

bulunan Bilim ve Ütopya dergisinin yazarı ve aynı zamanda bir ö¤retim üye-

si olan Rennan Pekünlü oldu. Pekünlü, gerek söz konusu dergide yazdı¤ı

yazılarda, gerekse söz aldı¤ı birtakım panellerde, Evrim Aldatmacası kitabı-

nı bir numaralı "tehlike" olarak gösterdi. Pekünlü'yü en çok endiflelendiren

konu ise, kitabın Darwinizm'i geçersiz kılan bölümlerinin de ötesinde, asıl

olarak flu anda okumakta oldu¤unuz kısımdı. Okurlarına ve (oldukça az sa-

yıdaki) dinleyenlerine "sakın kendinizi idealizmin bu telkinlerine kaptırma-

yın, materyalizme olan sadakatinizi koruyun" mesajları veren Pekünlü, ken-

disine dayanak olarak Rusya'daki kanlı komünist devriminin lideri Vladimir

I. Lenin'i bulmufltu. Lenin'in bir asır önce yazdı¤ı Materyalizm ve Ampiryok-

ritisizm isimli kitabı okumayı herkese ö¤ütleyen Pekünlü'nün yaptı¤ı tek fley

ise, yine Lenin'e ait olan "sakın bu konuyu düflünmeyin, yoksa materyalizmi

kaybedersiniz ve kendinizi dine kaptırırsınız" fleklindeki uyarıları tekrarla-

mak oldu. Pekünlü, söz konusu materyalist yayın organında yazdı¤ı bir ma-

kalede, Lenin'den flu satırları aktarıyordu:

Duyularımızla algıladı¤ımız nesnel gerçekli¤i bir kere yadsıdın mı, kuflkuculu¤a

(agnostisizm) ve öznelcili¤e (subjektivizme) kayaca¤ından, fideizme (dini inan-
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ca) karflı kullanaca¤ın tüm silahları yitirirsin; bu da fideizmin istedi¤i fleydir. Par-

ma¤ını kaptırdın mı, önce kolun sonra tüm benli¤in gider. Duyuları nesnel

dünyanın bir görüntüsü olarak de¤il de, özel bir ö¤e olarak aldı¤ında, di¤er bir

deyiflle materyalizmden ödün verdi¤inde, benli¤ini fideizme kaptırırsın. Sonra

duyular hiç kimsenin duyuları olur, us hiç kimsenin usu, ruh hiç kimsenin ruhu,

istenç hiç kimsenin istenci olur.13

Bu satırlar, Lenin'in büyük bir korkuyla fark etti¤i ve hem kendi kafasın-

dan hem de "yoldafl"larının kafalarından silmek istedi¤i gerçe¤in, günümü-

zün materyalistlerini de aynı biçimde tedirgin etti¤ini göstermektedir. Ama

Pekünlü ve di¤er materyalistler Lenin'den daha da büyük bir tedirginlik için-

dedirler; çünkü bu gerçe¤in bundan 100 yıl öncesine göre çok daha açık,

kesin ve güçlü bir biçimde ortaya kondu¤unun farkındadırlar. Bu konu, tüm

dünya tarihinde ilk kez bu kadar karflı konulamaz bir biçimde anlatılmakta-

dır.

Ama yine de birçok materyalist bilim adamının "maddenin asl›na ulafla-

mad›¤›m›z" gerçe¤ini son derece yüzeysel bir bakıfl açısıyla de¤erlendirdi¤i

fark edilmektedir. Çünkü burada anlatılan konu bir insanın hayatında karflı-

laflabilece¤i en önemli, en heyecan verici konulardan biridir. Bu derece

çarpıcı bir konu ile daha önce yüzyüze gelmifl olmaları mümkün de¤ildir.

Buna ra¤men söz konusu bilim adamlarının gösterdikleri tepkiler, ya da ko-

nuflma ve yazılarındaki üslup, son derece sı¤ ve yüzeysel bir kavrayıfla sa-

hip olduklarını ele vermektedir.

Öyle ki bazı materyalistlerin burada anlatılanlara gösterdikleri tepkiler,

materyalizme olan körü körüne ba¤lılıklarının onlarda bir tür mantıksal tah-

ribat oluflturdu¤unu ve bu nedenle konuyu anlamaktan çok uzak oldukları-

nı göstermifltir. Örne¤in yine bir Bilim ve Ütopya yazarı ve ö¤retim üyesi olan

Alaeddin fienel, aynı Rennan Pekünlü gibi "Darwinizm'in çökertilmesi bir ya-

na, asıl tehlike bu konu" mesajları vermifl, kendi felsefesinin bir dayana¤ı ol-

madı¤ını hissetti¤i için de, "öyleyse siz anlattıklarınızı ispatlayın" anlamına

gelen isteklerde bulunmufltur. Ancak asıl ilginç nokta, söz konusu yazarın,

tehlike olarak gördü¤ü gerçe¤i bir türlü kavrayamadı¤ını gösteren satırlar

yazmıfl olmasıdır.

Örne¤in fienel, tamamen bu konuyu ele aldı¤ı bir makalesinde, dıfl dün-

yanın beynin içinde görüntü olarak algılandı¤ını kabul etmifltir. Ama görün-
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tülerin maddi karflılı¤ı bulunan ve bulunmayan görüntüler olarak ikiye ayrıl-

dı¤ını söyleyerek, dıfl dünya ile ilgili görüntülerin maddi karflılı¤ına ulafl›la-

bilece¤ini öne sürmüfltür. Bu iddiasını desteklemek için de bir "telefon örne-

¤i" vermifltir. Kısaca, "beynimdeki görüntülerin dıfl dünyada karflılı¤ı olup ol-

madı¤ını bilmiyorum, ama aynı fley telefonla konuflma yaptı¤ımda da geçer-

lidir; telefonla konuflurken karflımdaki kifliyi göremem, fakat sonradan yüz-

yüze konuflurken bu konuflmayı do¤rulatabilirim" diye yazmıfltır.14

Söz konusu yazar, bu benzetmeyle flunu kastetmektedir: "E¤er algıları-

mızdan kuflkulanırsak, maddenin aslına bakıp gerçe¤i kontrol edebiliriz."

Oysa bu çok açık bir yanılgıdır, çünkü bizim maddenin aslına ulaflmamız ke-

sinlikle mümkün de¤ildir. Hiçbir zaman zihnimizin dıflına çıkıp "dıfları-

da" olan bir fleye ulaflamay›z. Telefondaki sesin karflılı¤ı olup olmadı¤ı te-

lefondaki kifliye do¤rulatılabilir. Ama bu do¤rulatma da tamamen zihinde ya-

flanmaktad›r. 

Nitekim bu kifliler aynı olayları rüyalarında da yaflarlar. Örne¤in, fienel rü-

yasında da telefonla konufltu¤unu, ardından bunu konufltu¤u kifliye onaylat-

tı¤ını görebilir. Veya Pekünlü rüyasında da "büyük bir tehlike"yle karflı kar-

flıya oldu¤unu hissedip, karflısındaki insanlara Lenin'in asırlık eserlerini tav-

siye edebilir. Ama, söz konusu materyalistler ne yaparlarsa yapsınlar yafla-

dıkları olayların, konufltukları kiflilerin kendileri için birer algıdan ibaret ol-

du¤u gerçe¤ini inkar edemezler.

O halde beyindeki görüntülerin karflılı¤ı kime do¤rulatılacaktır? Yi-

ne beyinde izlenen gölge varlıklara mı? Kuflkusuz materyalistlerin beynin dı-

flına ait bilgi sa¤layabilecek, do¤rulama yapabilecek bir bilgi kayna¤ı bulma-

sı mümkün de¤ildir.

Her türlü algının beyinde olufltu¤unu kabul etmek, ama istendi¤inde bu-

nun "dıflına" çıkılıp algıların gerçek dıfl dünyaya do¤rulatılabilece¤ini sanmak

ise, aslında bir insanın anlayıfl düzeyinin sınırlı oldu¤unu, bozuk bir mantık

örgüsü içinde düflündü¤ünü gösterir. 

Oysa burada anlatılan gerçek, normal anlayıfl düzeyine ve mantık örgü-

süne sahip bir insan tarafından hemen rahatlıkla anlaflılabilecek bir konudur.

Ön yargısız her insan, bu anlatılanlar do¤rultusunda, dıfl dünyanın asl›na du-

yu organları aracılı¤ıyla varamayaca¤›n› anlar. Ancak görüldü¤ü kadarıyla

materyalizme olan körü körüne ba¤lılık, insanların akıl yürütme yetenekle-

Harun Yahya
166



rini bozmaktadır. Bu yüzden günümüzdeki materyalistler de, maddenin as-

l›na ulaflt›klar›n› tafllara tekme atarak ya da pasta yiyerek "ispatlamaya" çalı-

flan akıl hocaları gibi, ciddi mantık bozuklukları göstermektedirler. 

Bunun aslında flaflırtıcı bir durum da olmadı¤ını belirtmek gerekir. Çün-

kü akledememek, yani dünyayı ve olayları düzgün bir mantık örgüsü içinde

yorumlayamamak, inkarcıların ortak vasfıdır. Allah, Kuran'da inkarcıların

"akıl erdiremeyen bir topluluk" (Maide Suresi, 58) olduklarını özellikle

belirtmektedir.

Materyalistler Tarihin En Büyük Tuza¤ına Düflmüfllerdir

Türkiye'deki materyalist çevrelerde bafl gösteren ve burada sadece bir

kaç belirtisine de¤indi¤imiz panik atmosferi, aslında materyalistlerin tarih

boyunca karflılaflmadıkları kadar büyük bir hezimetle yüzyüze olduklarını

göstermektedir. Maddenin asl›na ulaflamad›¤›m›z gerçe¤i, modern bilim tara-

fından ispat edilmifltir ve dahası çok açık, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya

konmaktadır. Materyalistler tüm felsefelerini üzerine dayand›rd›klar› madde-

sel dünyanın, asl›nda hiç bir zaman aflamayacaklar› bir alg› s›n›r›n›n ötesin-

de oldu¤unu görmekte ve buna karflı hiçbir fley yapamamaktadırlar.

‹nsanlık tarihi boyunca materyalist düflünce hep var oldu ve bu kifliler

kendilerinden ve savundukları felsefeden çok emin bir flekilde, kendilerini

yaratmıfl olan Allah'a bafl kaldırdılar. Ortaya attıkları senaryoya göre madde

ezeli ve ebediydi ve tüm bunların bir Yaratıcısı olamazdı. Yalnızca kibirlerin-

den dolayı, Allah'ı reddederlerken muhatap olduklar›n› zannettikleri madde-

nin ardına sı¤ındılar. Bu felsefeden öylesine eminlerdi ki, hiçbir zaman bu-

nun aksini ispatlayacak bir açıklama getirilemeyece¤ini düflünüyorlardı.

‹flte bu yüzden, maddenin aslı ile ilgili olarak bu kitapta anlatılan gerçek-

ler bu kiflileri büyük bir flaflkınlı¤a düflürmüfltür. Çünkü burada anlatılanlar

felsefelerini temelden yıkıp atmıfl, üzerinde tartıflmaya dahi imkan bırakma-

mıfltır. Tüm düflüncelerini, hayatlarını, kibirlerini ve inkarlarını üzerine bina

ettikleri madde, ellerinden bir çırpıda uçup gitmifltir. Hiç bir insan maddenin

asl›n› görmemifltir ki, buna dayal› bir felsefe olabilsin.

Allah'ın bir sıfatı, inkarcılara tuzak kurmasıdır. "...onlar bu tuza¤ı tasar-

lıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karflılık) kuruyordu. Allah, düzen
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kurucuların (tuzaklarına karflılık verenlerin) hayırlısıdır" (Enfal Sure-

si, 30) ayetiyle bu gerçek bildirilir. 

‹flte Allah, maddeyi mutlak bir varl›k zannettirerek materyalistleri tuza¤a

düflürmüfl ve tarihte benzeri görülmemifl flekilde küçültmüfltür. Mallarını,

mülklerini, mevkilerini, ünvanlarını, içinde bulundukları toplumu, tüm dün-

yayı mutlak varl›k sanmıfllar, üstelik bunlara güvenerek Allah'a karflı büyük-

lenmifllerdir. Böbürlenerek Allah'a isyan etmifl ve inkarda ileri gitmifllerdir.

Bunları yaparken de güç aldıkları tek fley maddenin mutlakl›¤› inanc› olmufl-

tur. Ama öyle bir anlayıfl eksikli¤i içine düflmüfllerdir ki, Allah'ın kendilerini

çepeçevre sarıp kuflattı¤ını hiç düflünmemifllerdir. Allah inkarcıların anlayıfl-

sızlıkları sonucunda düflecekleri durumu Kuran'da flöyle haber vermifltir:

Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat (asıl) o inkar eden-

ler hileli-düzene düflecek olanlardır. (Tur Suresi, 42)

Bu, belki de tarihin gördü¤ü en büyük yenilgidir. Materyalistler kendile-

rince büyüklenirken, aslında büyük bir oyuna gelmifller, Allah'a karflı çirkin

bir cesaret göstererek açtıkları savaflta kesin olarak yenilmifllerdir. "Böylece

Biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli-düzenler kursunlar di-

ye- oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar, hileli-düzeni ancak

kendilerine kurarlar da bunun fluuruna varmazlar" (Enam Suresi, 123)

ayeti Yarat›c›m›z olan Allah'a bafl kaldıran bu gibi inkarcıların nasıl bir fluur-

suzluk içinde olduklarını ve nasıl bir sonla karflılaflacaklarını en açık flekilde

haber verir. 

Bir baflka ayette ise bu gerçek flöyle vurgulanır:

(Sözde) Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendile-

rini aldatıyorlar ve fluurunda de¤iller. (Bakara Suresi, 9)

‹nkarcılar kendilerince tuzak kurmaya kalkıflırlarken ayetteki "fluuruna

varmazlar" ifadesiyle açıklandı¤ı gibi, çok önemli bir gerçe¤i fark edememifl-

lerdir: Yafladıkları tüm olayların asl›nda zihinlerinde gerçekleflti¤ini ve iflle-

dikleri her fiil gibi, kurdukları tuzakların da zihinlerinde oldu¤u gerçe¤ini...

Bu kavrayıflsızlıkları sebebiyle de, Allah ile yalnız olduklarını unutarak ken-

di kendilerini hileli bir düzene düflürmüfllerdir.

Her dönemde oldu¤u gibi bu dönemde de Allah inkarcıların tüm hileli

düzenlerini temelinden yıkacak bir gerçekle onları yüzyüze getirmifltir. Allah

"...hiç flüphesiz, fleytanın hileli-düzeni pek zayıftır" (Nisa Suresi, 76)
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ayetiyle, bu düzenlerin daha ilk kuruldukları anda sonuçlarının yıkım olaca-

¤ını da haber vermifltir.  Ve müminleri de "...onların hileli düzenleri size

hiçbir zarar veremez" (Al-i ‹mran Suresi, 120) ayetiyle müjdelemifltir. 

Allah bir baflka ayetinde, "inkar edenlerin iflleri bir seraba benzer, su-

sayan onu bir su sanır, elini uzatır fakat yanında bir fley bulmayıve-

rir" (Nur Suresi, 39) diye haber verir.  Materyalizm de bu ayette iflaret edil-

di¤i gibi, isyan edenler için bir "serap" oluflturur; ona güvenerek ellerini

uzattıklarında, bu felsefenin aldat›c›l›¤›n› anlarlar. Allah onları böyle bir se-

rapla kandırmıfl, maddeyi mutlak varl›k gibi göstermifltir. "Koskoca" insanlar,

profesörler, astronomlar, biyologlar, fizikçiler, ünvanları, mevkileri her ne

olursa olsun maddeyi kendilerine ilah edinmeleri sebebiyle bu oyuna gel-

mifller, birer çocuk gibi aldanmıfl ve küçük düflmüfllerdir. Hiç bir zaman as-

l›na ulaflamad›klar› maddeyi mutlak sanarak onun üzerine felsefelerini, ide-

olojilerini kurmufllar, hakkında ciddi tartıflmalara girmifller, sözde "entellek-

tüel" anlatımlar kullanmıfllardır. Tüm bunlardan dolayı da kendilerini çok

akıllı saymıfllar, evrenin gerçe¤i hakkında fikir yürütebileceklerini düflün-

müfller ve en önemlisi kendi sınırlı akıllarıyla Allah'ı yorumlayabileceklerini

sanmıfllardır. Allah, onların içine düfltükleri bu durumu bir ayetinde flöyle

bildirir:

Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karflılık) bir

düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. (Al-i ‹mran Sure-

si 54)

Dünyada bazı tuzaklardan kurtulmak mümkün olabilir; ancak Allah'ın in-

kar edenlere kurdu¤u bu tuzak öyle sa¤lamdır ki, asla bir kurtulufl imkanla-

rı kalmamıfltır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kime baflvururlarsa vursunlar, kendi-

lerini kurtaracak, Allah'tan baflka bir yardımcı bulmaları da mümkün de¤il-

dir. Allah'ın Kuran'da haber verdi¤i gibi, "...kendileri için Allah'tan baflka

bir (vekil) koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır." (Nisa Sure-

si, 173) 

Materyalistler böyle bir tuza¤a düfleceklerini hiç beklemiyorlardı. 21. yüz-

yılın bütün imkanları ellerindeyken rahatça inkarda diretebileceklerini ve in-

sanları da inkara sürükleyebileceklerini sanıyorlardı. Allah inkarcıların tarih

boyunca taflıdıkları bu zihniyeti ve u¤radıkları sonu Kuran'da flöyle haber

vermifltir:
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Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların farkında olmadı¤ı bir düzen

kurduk. Artık sen, onların kurdukları hileli düzenin u¤radı¤ı sona bir

bak; Biz, onları ve kavimlerini topluca yok ettik. (Neml Suresi, 50-51)

Ayetlerde anlatılan gerçe¤in bir anlamı da fludur: Materyalistlere sahip ol-

dukları herfleyin asl›nda zihinlerinde oldu¤u açıklanmıfl, yani ellerindeki her-

fley topluca yok edilmifltir. Ve onlar, mutlak varl›k zannettikleri mallarının,

fabrikalarının, altınlarının, dolarlarının, çocuklarının, efllerinin, dostlarının,

makam ve mevkilerinin, hatta kendi bedenlerinin ellerinin arasından kayıp

gitti¤ine flahitlik ederken, bir anlamda "yok olmufllardır". Maddenin de¤il,

Allah'›n mutlak varl›k oldu¤u gerçe¤iyle yüz yüze gelmifllerdir. 

Kuflkusuz bu gerçe¤in farkına varmak materyalistler için olabilecek en

dehflet verici olaydır. Çünkü çok güvendikleri maddenin kendilerinden afl›l-

maz bir s›n›r ile ayr›lm›fl olmas›, kendi tabirleri ile onlar için henüz dünya-

dayken, "ölmeden bir ölüm" hükmündedir.

Bu gerçekle birlikte, bir Allah, bir de kendileri kalmıfltır. Nitekim Allah,

"kendisini tek olarak (ve yapayalnız) yarattı¤ım (flu adam)ı Bana bı-

rak" (Müddessir Suresi, 11) ayetiyle, her insanın Kendi Katında aslında ya-

payalnız oldu¤u gerçe¤ine dikkat çekmifltir. Bu ola¤anüstü gerçek daha pek

çok ayetle haber verilmifltir:

Andolsun, sizi ilk defa yarattı¤ımız gibi (bugün de) 'teker teker, yapayal-

nız ve yalın (bir tarzda)' Bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda

bıraktınız... (Enam Suresi, 94)

Ve onların hepsi, kıyamet günü O'na, 'yapayalnız, tek bafllarına' gelecek-

lerdir. (Meryem Suresi, 95)

Bu ayetlerde anlatılan gerçe¤in bir manası da fludur: Maddeyi ilah edi-

nenler, Allah'tan gelmifl ve yine O'na dönmüfllerdir. ‹steseler de, istemeseler

de Allah'a teslim olmufllardır. fiimdi hesap gününü beklemektedirler ve o

gün hepsi tek tek sorguya çekileceklerdir. Her ne kadar anlamak istemese-

ler de...

Konunun Önemi

Bu bölümde anlatt›¤›m›z maddenin ard›ndaki s›r konusunu do¤ru kavra-

mak son derece önemlidir. Gördü¤ümüz tüm varlıklar, da¤lar, ovalar, çi-

çekler, insanlar, denizler, kısacası gördü¤ümüz herfley, Allah'ın Ku-
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ran'da var oldu¤unu, yoktan var etti¤ini belirtti¤i her varlık, yaratıl-

mıfltır ve vardır. Ancak, insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yo-

luyla göremez veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikle-

ri, bu varlıkların beyinlerindeki kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün

baflta tıp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda ö¤retilen bilimsel bir konu-

dur. Örne¤in flu anda bu yazıyı okuyan bir insan, bu yazının aslını göremez,

bu yazının aslına dokunamaz. Bu yazının aslından gelen ıflık, insanın gözün-

deki bazı hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüfltürülür. Bu elektrik sin-

yali, beynin arkasındaki görme merkezine giderek, bu merkezi uyarır. Ve in-

sanın beyninin arkasında bu yazının görüntüsü oluflur. Yani siz flu anda gö-

zünüzle, gözünüzün önündeki bir yazıyı okumuyorsunuz. Bu yazı sizin bey-

ninizin arkasındaki görme merkezinde olufluyor. Sizin okudu¤unuz yazı,

beyninizin arkasındaki "kopya yazı"dır. Bu yazının aslını ise Allah görür.

Ancak unutulmamal›d›r ki, maddenin beynimizde oluflan bir hayal olma-

sı onu "yok" hale getirmez. Bize, insanın muhatap oldu¤u maddenin mahi-

yeti hakkında bilgi verir, ki bu da maddenin aslı ile hiçbir insanın muhatap

olamadı¤ı gerçe¤idir. Kald› ki d›flar›da maddenin varl›¤›n›, bizden baflka gö-

ren varl›klar da vard›r. Allah'›n melekleri, yaz›c› olarak tayin etti¤i elçileri de

bu dünyaya flahitlik etmektedirler: 

Onun sa¤›nda ve solunda oturan iki yaz›c› kaydederlerken

O, söz olarak (herhangi bir fley) söylemeyiversin, mutlaka yan›nda ha-

z›r bir gözetleyici vard›r. (Kaf Suresi, 17-18)

Herfleyden önemlisi, en baflta Allah herfleyi görmektedir. Bu dünyay› her

türlü detay›yla Allah yaratm›flt›r ve Allah her haliyle görmektedir. Kuran ayet-

lerinde flöyle haber verilmektedir:

... Allah'tan korkup-sak›n›n ve bilin ki, Allah yapt›klar›n›z› görendir.

(Bakara Suresi, 233)

De ki: "Benimle aran›zda flahid olarak Allah yeter; kuflkusuz O, kullar›n-

dan gerçe¤iyle haberdard›r, görendir." (‹sra Suresi, 96)

Ayr›ca unutmamak gerekir ki, Allah tüm olaylar› "Levh-i Mahfuz" isimli ki-

tapta kay›tl› tutmaktad›r. Biz görmesek de bunlar›n tamam› Levh-i Mahfuz'da

vard›r. Herfleyin, Allah'›n Kat›nda, Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen "Ana

Kitap"ta sakland›¤› flöyle bildirilmektedir: 

fiüphesiz o, Bizim Kat›m›z'da olan Ana Kitap'tad›r; çok Yücedir, hüküm
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ve hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4)

... Kat›m›z'da (bütün bunlar›) saklay›p-koruyan bir kitap vard›r. (Kaf Su-

resi, 4)

Gökte ve yerde gizli olan hiçbir fley yoktur ki, apaç›k olan bir kitapta

(Levh-i Mahfuz'da) olmas›n. (Neml Suresi, 75 )

Sonuç

Buraya kadar anlattı¤ımız konu, yaflamınız boyunca size anlatılmıfl en bü-

yük gerçeklerden biridir. Çünkü gördü¤ümüz ve maddesel dünya dedi¤imiz

her fleyin asl›nda zihnimizde oldu¤unu, maddesel dünyan›n d›flar›da var olan

asl›na ise hiç bir zaman do¤rudan ulaflamad›¤›m›z› ispatlayan bu konu,

Allah'ın varlı¤ının ve yaratıflının kavranmasının, O'nun yegane mutlak varlık

oldu¤unun anlaflılmasının önemli bir anahtarıdır. 

Bu konuyu anlayan insan, dünyanın, insanların ço¤unun sandı¤ı gibi bir

yer olmadı¤ını fark eder. Dünya, caddelerde amaçsızca dolaflanların, meyha-

nelerde kavga edenlerin, lüks kafelerde birbirlerine gösterifl yapanların, mal-

larıyla övünenlerin, hayatlarını bofl amaçlara adayanların sandı¤ı gibi gerçek-

te var olan, mutlak bir yer de¤ildir. Zihnimizde seyretti¤imiz ve asl›na ulafla-

mad›¤›m›z bir görüntüdür. Saydı¤ımız insanların hepsi de, bu algıları zihin-

lerinin içinde seyretmektediler, ama bunun bilincinde de¤ildirler. 

Bu konu çok önemlidir ve Allah'ı inkar eden materyalist felsefeyi en te-

melinden çökertir. Marx, Engels, Lenin gibi materyalistlerin bu konuyu duy-

duklarında pani¤e kapılmaları, öfkelenmeleri, yandafllarını "sakın düflünme-

yin" diye uyarmaları bu yüzdendir. Aslında bu kifliler, algıların beyinde olufl-

tu¤u gerçe¤ini bile kavrayamayacak kadar büyük bir akli zaafiyet içindedir-

ler. Beyinlerinin içinde seyrettikleri dünyayı "dıfl dünya" sanmakta, bunun

aksini gösteren apaçık delilleri ise bir türlü anlayamamaktadırlar. 

Bu gaflet, Allah'ın inkarcılara vermifl oldu¤u akıl eksikli¤inin bir sonucu-

dur. Çünkü Kuran'da bildirildi¤ine göre, inkarcıların "kalpleri vardır bu-

nunla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulak-

ları vardır bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha

afla¤ılıktırlar. ‹flte bunlar gafil olanlardır." (Araf Suresi, 179) 

Bu noktanın daha ötesini, kendi samimi düflüncenizi kullanarak da bula-

bilirsiniz. Bunun için, dikkatinizi toplayarak konsantre olmanız, etrafınızda-
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ki cisimleri nasıl gördü¤ünüz ve onlara nasıl dokundu¤unuz hakkında dü-

flünmeniz gerekir. E¤er dikkatlice düflünürseniz, gören, ifliten, dokunan, dü-

flünen ve flu anda bu kitabı okuyan akıllı varlı¤ın, sadece bir ruh oldu¤unu

ve sanki bir tür perde üzerinde "madde" denen algıları seyretti¤ini hissede-

bilirsiniz. Bunu kavrayan insan, insanlı¤ın büyük bölümünü aldatan maddi

dünya boyutundan uzaklaflıp, gerçek varlık boyutuna girmifl olur. 

Sözünü etti¤imiz gerçek, tarih boyunca bazı dindarlar ya da felsefeciler

tarafından anlaflılmıfltır. Bu gerçe¤i yanl›fl anlayan ve tüm mahlukat›n varl›-

¤›n› reddeden "Vahdet-i Vücut" görüflü hatal› bir yola sapm›fl olsa da, büyük

müceddid ‹mam Rabbani, bu konudaki do¤ru ölçüyü koymufltur. ‹mam Rab-

bani'ye göre tüm varl›klar, Allah'a k›yasla "gölge varl›k"t›r. ‹mam Rabbani,

Muhyiddin Arabi, Mevlana Cami gibi ‹slam alimleri bu gerçe¤i Kuran'ın ifla-

retleriyle ve akıl yoluyla bulmufllardır. George Berkeley gibi bazı Batılı fel-

sefeciler de aynı gerçe¤i akıl yoluyla kavramıfllardır. ‹mam Rabbani, tüm

maddesel evrenin bir "hayal ve vehim (algı)" oldu¤unu ve tek mutlak varlı-

¤ın da Allah oldu¤unu Mektubat'ında flöyle anlatmıfltır:

Allah... yarattı¤ı varlıkların vücutlarını yokluktan baflka bir fley yapmadı... Tüm

bunları, his ve vehim (algı) derecesinde yarattı... Alemin varlı¤ı his ve vehim de-

recesinde olup, maddi derecede de¤ildir... Gerçek manada dıflarıda (dıfl dünya-

da) Yüce Zat'tan (Allah'tan) baflkası yoktur. (‹fadeler Türkçelefltirilerek alınmıfl-

tır.)14

‹slam tasavvufu konusunda bir uzman olan Abdülhakim Bilge, "Mutlak

Varl›k, Gölge Varl›k ve Yokluk" bafll›kl› makalesinde, ‹mam Rabbani'nin bu

konuda ortaya koydu¤u do¤ru ölçüyü flöyle özetlemektedir:

‹mam-ı Rabbani nazarında, alem, "yokluk" mertebelerinden ibarettir ki, ‹lahi isim-

ler ve sıfatlar, ilim dairesinden o yokluk mertebelerine aksetmifl ve dıfl planda

Allah'ın var kılmasıyla, o akıfl ve yokluk mertebelerinden "gölge varlık"lar (vu-

cud-i zilliler) halinde mevcut olmufllardır. 

Bu flekilde anlaflılıyor ki, alem, hariçte aslı ve hatta zati bir vücutla mevcuttur ve

fakat bu "hariç" de vücut ve sıfatlar gibi o haricin gölgesidir. Alem için, "Allah'ın

aynıdır" demek mümkün de¤ildir. Zira, aralarında harici bir ayrılık ve aykırılık

vardır. Tıpkı, bir kimsenin gölgesi, mecazi olarak, o kimsenin aynı ve kendisidir,

demek do¤ru olmadı¤ı gibi... 

‹mam-ı Rabbani... O, gölgenin, harici varlı¤ı oldu¤unu, yani gölge varlı¤ın, dıfl

varlık aleminde mevcut oldu¤unu kabul eder ve kesinlikle gölgeyi, aslına birlefl-

tirmez.15
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Ancak bu gerçe¤i kavrayanların sayısı tarih boyunca hep sınırlı kalmıfltır.

‹mam Rabbani gibi büyük alimler, bu gerçe¤in kitlelere anlatılmasının sakın-

calı olabilece¤ini, ço¤u insanın bunu anlayamayaca¤ını yazmıfllardır. 

‹çinde yafladı¤ımız ça¤da ise, söz konusu gerçek, bilimin ortaya koydu-

¤u kanıtlarla açıklanır hale gelmifl bulunmaktadır. Maddenin mutlak varl›k

olmad›¤› ve bizim onun hakk›ndaki bilgimizin çok s›n›rl› oldu¤u gerçe¤i,

dünya tarihinde ilk kez bu denli somut, açık ve anlaflılır bir biçimde izah

edilmektedir. 

Bu nedenle 21. yüzyıl, insanların yaygın olarak ‹lahi gerçekleri kavraya-

cakları ve tek mutlak varlık olan Allah'a dalga dalga yönelecekleri bir tarih-

sel dönüm noktası olacaktır. 21. yüzyılda, 19. yüzyılın materyalist inançları

tarihin çöplü¤üne atılacak, Allah'ın varlı¤ı ve yaratıflı kavranacak, mekansız-

lık, zamansızlık gibi gerçekler anlaflılacak, insanlık asırlardır gözünün önüne

çekilen perdelerden, aldatmacalardan ve batıl inanıfllardan kurtulacaktır. 

Bu kaçınılmaz gidiflin hiçbir gölge varlık tarafından durdurulması da

mümkün de¤ildir...
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B
u noktaya kadar anlatt›klar›m›zla birlikte, gerçekte "üç boyutlu bir

mekan"›n asl› ile muhatap olmad›¤›m›z, tüm yaflam›m›z› zihnimiz-

deki bir mekan içinde sürdürdü¤ümüz kesinlik kazanmaktad›r.

Bunun aksini iddia etmek, ak›l ve bilimsellikten uzak bir bat›l inanç olacak-

t›r. Çünkü d›fl›m›zdaki dünyan›n asl› ile muhatap olmam›z mümkün de¤ildir.

Bu durum, evrim teorisinin de temelini oluflturan materyalist felsefenin

birinci varsay›m›n› çürütür. Bu varsay›m, maddenin mutlak ve sonsuz oldu-

¤u varsay›m›d›r. Materyalist felsefenin ikinci varsay›m› ise, zaman›n mutlak

ve sonsuz oldu¤u varsay›m›d›r ki, bu da di¤eri kadar bat›l bir inan›flt›r. 

Zaman Alg›s›

Zaman dedi¤imiz alg›, asl›nda bir an› bir baflka anla k›yaslama yöntemi-

dir. Bunu bir örnekle aç›klayabiliriz. Bir cisme vurdu¤umuzda bundan belir-

li bir ses ç›kar. Ayn› cisme befl dakika sonra vurdu¤umuzda yine bir ses ç›-

kar. Kifli, birinci ses ile ikinci ses aras›nda bir süre oldu¤unu düflünür ve bu

süreye "zaman" der. Oysa ikinci sesi duydu¤u anda, birinci ses sadece zih-

nindeki bir hayalden ibarettir. Sadece haf›zas›nda var olan bir bilgidir. Kifli,

haf›zas›nda olan›, yaflamakta oldu¤u anla k›yaslayarak zaman alg›s›n›

elde eder. E¤er bu k›yas olmasa, zaman alg›s› da olmayacakt›r.

Ayn› flekilde kifli, bir odaya kap›s›ndan girip sonra da odan›n ortas›ndaki

bir koltu¤a oturan bir insan› gördü¤ünde, k›yas yapar. Gördü¤ü insan koltu-

¤a oturdu¤u anda, onun kap›y› açmas›, odan›n ortas›na do¤ru yürümesi ile
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ilgili görüntüler, sadece beyinde yer alan bir bilgidir. Zaman alg›s›, koltu¤a

oturmakta olan insan ile bu bilgiler aras›nda k›yas yap›larak ortaya ç›kar. 

K›sacas› zaman, beyinde saklanan birtak›m bilgiler aras›nda k›yas

yap›lmas›yla var olmaktad›r. E¤er bir insan›n haf›zas› olmasa, beyni bu

tür yorumlar yapmaz ve dolay›s›yla zaman alg›s› da oluflmaz. Bir insan›n

"ben otuz yafl›nday›m" demesinin nedeni, beyninde söz konusu otuz y›la ait

baz› bilgilerin biriktirilmifl olmas›d›r. E¤er haf›zas› olmasa, ard›nda böyle bir

zaman dilimi oldu¤unu düflünmeyecek, sadece yaflad›¤› tek bir "an" ile mu-

hatap olacakt›r.

Zamans›zl›¤›n Bilimsel Anlat›m›

Bu konuda görüfl belirten düflünür ve bilim adamlar›ndan örnekler vere-

rek konuyu daha iyi aç›klamaya çal›flal›m. Nobel ödüllü ünlü genetik profe-

sörü ve düflünür François Jacob, Mümkünlerin Oyunu adl› kitab›nda zama-

n›n geriye ak›fl› ile ilgili flunlar› anlat›r:

Tersinden gösterilen filmler, zaman›n tersine do¤ru akaca¤› bir dünyan›n ne-

ye benzeyece¤ini tasarlamam›za imkan vermektedir. Sütün fincandaki kahveden

ayr›laca¤› ve süt kab›na ulaflmak için havaya f›rlayaca¤› bir dünya; ›fl›k demetle-

rinin bir kaynaktan f›flk›racak yerde bir tuza¤›n (çekim merkezinin) içinde top-

lanmak üzere duvarlardan ç›kaca¤› bir dünya; say›s›z damlac›klar›n hayret verici

iflbirli¤iyle suyun d›fl›na do¤ru f›rlat›lan bir tafl›n bir insan›n avucuna konmak için

bir e¤ri boyunca z›playaca¤› bir dünya. Ama zaman›n tersine çevrildi¤i böyle bir

dünyada, beynimizin süreçleri ve belle¤imizin oluflmas› da ayn› flekilde

tersine çevrilmifl olacakt›r. Geçmifl ve gelecek için de ayn› fley olacakt›r ve

dünya tastamam bize göründü¤ü gibi görünecektir.1

Beynimiz belirli bir s›ralama yöntemine al›flt›¤› için flu anda dünya üstte

anlat›ld›¤› gibi ifllememekte ve zaman›n hep ileri akt›¤›n› düflünmekteyiz.

Oysa bu, beynimizin içinde verilen bir karard›r ve dolay›s›yla tamamen iza-

fidir. Gerçekte zaman›n nas›l akt›¤›n›, ya da ak›p akmad›¤›n› asla bilemeyiz.

Bu da zaman›n mutlak bir gerçek olmad›¤›n›, sadece bir alg› biçimi ol-

du¤unu gösterir. 

Zaman›n bir alg› oldu¤u, 20. yüzy›l›n en büyük fizikçisi say›lan Einstein'›n

ortaya koydu¤u Genel Görecelik Kuram› ile de do¤rulanm›flt›r. Lincoln Bar-

nett, Evren ve Einstein adl› kitab›nda bu konuda flunlar› yazar:

Harun Yahya
176



Adnan Oktar

177



Salt uzayla birlikte Einstein, sonsuz geçmiflten sonsuz gelece¤e akan flaflmaz ve

de¤iflmez bir evrensel zaman kavram›n› da bir yana b›rakt›. Görecelik Kuram›'n›

çevreleyen anlafl›lmazl›¤›n büyük bölümü, insanlar›n zaman duygusunun da

renk duygusu gibi bir alg› biçimi oldu¤unu kabul etmek istemeyiflinden do-

¤uyor... Nas›l uzay maddi varl›klar›n olas›l› bir s›ras› ise, zaman da olaylar›n

olas›l› bir s›ras›d›r. Zaman›n öznelli¤ini en iyi Einstein'in sözleri aç›klar: "Bire-

yin yaflant›lar› bize bir olaylar dizisi içinde düzenlenmifl görünür. Bu diziden ha-

t›rlad›¤›m›z olaylar 'daha önce' ve 'daha sonra' ölçüsüne göre s›ralanm›fl

gibidir. Bu nedenle birey için bir ben-zaman›, ya da öznel zaman vard›r. Bu

zaman kendi içinde ölçülemez. Olaylarla say›lar aras›nda öyle bir ilgi kurabilirim

ki, büyük bir say› önceki bir olayla de¤il de, sonraki bir olayla ilgili olur.2

Einstein, Barnett'in ifadeleriyle, "uzay ve zaman›n da sezgi biçimleri ol-

du¤unu, renk, biçim ve büyüklük kavramlar› gibi bunlar›n da bilinçten ay-

r›lamayaca¤›n› göstermifl"tir. Genel Görecelik Kuram›'na göre "zaman›n

da, onu ölçtü¤ümüz olaylar dizisinden ayr›, ba¤›ms›z bir varl›¤› yok-

tur."3

Zaman bir alg›dan ibaret oldu¤una göre de, tümüyle alg›layana ba¤l›, ya-

ni göreceli bir kavramd›r.

Zaman›n ak›fl h›z›, onu ölçerken kulland›¤›m›z referanslara göre de¤iflir.

Çünkü insan›n bedeninde zaman›n ak›fl h›z›n› mutlak bir do¤rulukla göste-

recek do¤al bir saat yoktur. Lincoln Barnett'in belirtti¤i gibi "rengi ay›rt ede-

cek bir göz yoksa, renk diye bir fley olmayaca¤› gibi, zaman› gösterecek bir

olay olmad›kça bir an, bir saat ya da bir gün hiçbir fley de¤ildir."4

Zaman›n göreceli¤i, rüyada çok aç›k bir biçimde yaflan›r. Rüyada gördük-

lerimizi saatler sürmüfl gibi hissetsek de, gerçekte herfley birkaç dakika hat-

ta birkaç saniye sürmüfltür. 

Konuyu biraz daha aç›klamak için bir örnek üzerinde düflünelim. Özel

olarak dizayn edilmifl tek pencereli bir odaya konup, burada belirli bir süre

geçirdi¤imizi düflünelim. Odada geçen zaman› görebilece¤imiz bir de saat

bulunsun. Ayn› zamanda odan›n penceresinden güneflin belirli aral›klarla

do¤up-batt›¤›n› görelim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra, o odada ne ka-

dar kald›¤›m›z soruldu¤unda verece¤imiz cevap; hem zaman zaman saate

bakarak edindi¤imiz bilgi, hem de güneflin kaç kere do¤up batt›¤›na ba¤l›

olarak yapt›¤›m›z hesapt›r. Örne¤in, odada üç gün kald›¤›m›z› hesaplar›z.

Ama e¤er bizi bu odaya koyan kifli bize gelir de, "asl›nda sen bu odada iki
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gün kald›n" derse ve pencerede gördü¤ümüz güneflin asl›nda suni olarak

oluflturuldu¤unu, odadaki saatin de özellikle h›zl› iflletildi¤ini söylerse, bu

durumda yapt›¤›m›z hesab›n hiçbir anlam› kalmaz.

Bu örnek de göstermektedir ki, zaman›n ak›fl h›z›yla ilgili bilgimiz, sade-

ce alg›layana göre de¤iflen referanslara dayanmaktad›r. 

Zaman›n göreceli¤i, bilimsel yöntemle de ortaya konmufl somut bir ger-

çektir. Einstein'›n Genel Görecelik Kuram› ortaya koymaktad›r ki zama-

n›n h›z›, bir cismin h›z›na ve çekim merkezine uzakl›¤›na göre de¤iflmekte-

dir. H›z artt›kça zaman k›salmakta, s›k›flmakta; daha a¤›r daha yavafl iflleye-

rek sanki "durma" noktas›na yaklaflmaktad›r. 

Bunu Einstein'›n bir örne¤i ile aç›klayal›m. Bu örne¤e göre ayn› yafltaki

ikizlerden biri Dünya'da kal›rken, di¤eri ›fl›k h›z›na yak›n bir h›zda uzay yol-

cu¤una ç›kar. Uzaya ç›kan kifli, geri döndü¤ünde ikiz kardeflini kendisinden

çok daha yafll› bulacakt›r. Bunun nedeni uzayda seyahat eden kardefl için za-

man›n daha yavafl akmas›d›r. Ayn› örnek bir baba ve o¤ul için de düflünüle-

bilir; "e¤er baban›n yafl› 27, o¤lunun yafl› 3 olsa, 30 dünya senesi sonra ba-

ba dünyaya döndü¤ünde o¤ul 33 yafl›nda, baba ise 30 yafl›nda olacakt›r."5

Zaman›n izafi oluflu, saatlerin yavafllamas› veya h›zlanmas›ndan de¤il;

tüm maddesel sistemin atom alt› seviyesindeki parçac›klara kadar farkl› h›z-

larda çal›flmas›ndan ileri gelir. Zaman›n k›sald›¤› böyle bir ortamda insan vü-

cudundaki kalp at›fllar›, hücre bölünmesi, beyin faaliyetleri gibi ifllemler da-

ha a¤›r ifllemektedir. Kifli zaman›n yavafllamas›n› hiç fark etmeden günlük

yaflam›n› sürdürür.

Kuran'da ‹zafiyet

Modern bilimin bu bulgular›n›n bize gösterdi¤i sonuç, zaman›n mater-

yalistlerin sand›¤› gibi mutlak bir gerçek de¤il, göreceli bir alg› oluflu-

dur. ‹flin ilginç yan› ise, 20. yüzy›la dek bilimin fark›nda olmad›¤› bu gerçe-

¤in, bundan 14 as›r önce indirilmifl olan Kuran'da bildirilmesidir. Kuran ayet-

lerinde, zaman›n izafi bir kavram oldu¤unu gösteren aç›klamalar bulunur. 

Modern bilim taraf›ndan do¤rulanan, zaman›n psikolojik bir alg› oldu¤u,

yaflanan olaya, mekana ve flartlara göre farkl› alg›lanabildi¤i gerçe¤ini pek

çok Kuran ayetinde görmek mümkündür. Örne¤in bir insan›n bütün hayat›,
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Kuran'da bildirildi¤ine göre çok k›sa bir süredir:

Sizi ça¤›raca¤› gün, O'na övgüyle icabet edecek ve (dünyada) pek az bir

süre kald›¤›n›z› sanacaks›n›z. (‹sra Suresi, 52)

Gündüzün bir saatinden baflka sanki hiç ömür sürmemifller gibi onlar›

bir arada toplayaca¤› gün, onlar birbirlerini tan›m›fl olacaklar… (Yunus

Suresi, 45)

Baz› ayetlerde, insanlar›n zaman alg›lar›n›n farkl› oldu¤una, insan›n ger-

çekte çok k›sa olan bir süreyi çok uzunmufl gibi alg›layabildi¤ine iflaret edi-

lir. ‹nsanlar›n ahiretteki sorgular› s›ras›nda geçen afla¤›daki konuflmalar bu-

nun bir örne¤idir:

Dedi ki: "Y›l say›s› olarak yeryüzünde ne kadar kald›n›z?" Dediler ki:

"Bir gün ya da bir günün biraz› kadar kald›k, sayanlara sor." Dedi ki:

"Yaln›zca az (zaman) kald›n›z, gerçekten bir bilseydiniz. (Müminun Sure-

si, 112-114)

Baflka baz› ayetlerde de, zaman›n farkl› ortamlarda farkl› bir ak›fl h›z›yla

geçti¤i bildirilir:

... Gerçekten, senin Rabbinin Kat›nda bir gün, sizin saymakta olduklar›-

n›zdan bin y›l gibidir. (Hac Suresi, 47)

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin y›l olan bir günde ç›kabil-

mektedir. (Mearic Suresi, 4)

Gökten yere her ifli O evirip düzene koyar. Sonra (ifller,) sizin saymakta

oldu¤unuz bin y›l süreli bir günde yine O'na yükselir. (Secde Suresi, 5)

Bu ayetler, zaman›n izafiyetinin çok aç›k birer ifadesidir. Bilim taraf›ndan

20. yüzy›lda ulafl›lan bu sonucun bundan 1400 y›l önce Kuran'da bildirilmifl

olmas› ise, elbette, Kuran'›, zaman› ve mekan› tümüyle sar›p kuflatan Allah'›n

indirdi¤inin bir delilidir. 

Kuran'›n daha pek çok ayetinde kullan›lan üslup aç›kça zaman›n bir alg›

oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Özellikle de k›ssalarda bu anlat›m› görmek

mümkündür. Örne¤in Allah Kuran'da bahsedilen mümin bir topluluk olan

Kehf ehlini üç yüzy›l› aflk›n bir süre derin bir uyku halinde tutmufltur. Daha

sonra uyand›rd›¤›nda ise bu kifliler zaman olarak çok az bir süre kald›klar›-

n› düflünmüfller, ne kadar uyuduklar›n› tahmin edememifllerdir:

"Böylelikle ma¤arada y›llar y›l› onlar›n kulaklar›na vurduk (derin bir

uyku verdik). Sonra iki gruptan hangisinin kald›klar› süreyi daha iyi he-

sap etti¤ini belirtmek için onlar› uyand›rd›k." (Kehf Suresi, 11-12)
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"Böylece, aralar›nda bir sorgulama yaps›nlar diye onlar› dirilttik (uyan-

d›rd›k). ‹çlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kald›n›z?" Dediler ki:

"Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) k›sm› kadar kald›k." Dediler ki: "Ne

kadar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir..." (Kehf Suresi, 19)

Afla¤›daki ayette anlat›lan durum da zaman›n asl›nda psikolojik bir alg›

oldu¤unun önemli bir delilidir. 

"Ya da alt› üstüne gelmifl, ›ss›z duran bir flehre u¤rayan gibisini (görme-

din mi?) Demiflti ki: "Allah, buras›n› ölümünden sonra nas›l diriltecek-

mifl?" Bunun üzerine Allah, onu yüz y›l ölü b›rakt›, sonra onu diriltti.

(Ve ona) Dedi ki: "Ne kadar kald›n?" O: "Bir gün veya bir günden az kal-

d›m" dedi. (Allah ona:) "Hay›r, yüz y›l kald›n, böyleyken yiyece¤ine ve

içece¤ine bak, henüz bozulmam›fl; efle¤ine de bir bak; (bunu yapmam›z)

seni insanlara ibret-belgesi k›lmam›z içindir. Kemiklere de bir bak na-

s›l bir araya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz?" dedi. O, ken-

disine (bunlar) apaç›k belli olduktan sonra dedi ki: "(Art›k flimdi) Bili-

yorum ki gerçekten Allah, herfleye güç yetirendir." (Bakara Suresi, 259) 

Görüldü¤ü gibi bu ayet zaman› yaratan Allah'›n zamandan münezzeh ol-

du¤unu aç›kça vurgulamaktad›r. ‹nsan ise Allah'›n kendisi için takdir etti¤i

zamana ba¤›ml›d›r. Ayette görüldü¤ü gibi insan ne kadar uykuda kald›¤›n›

dahi bilmekten acizdir. Böyle bir durumda (materyalistlerin çarp›k mant›¤›n-

da oldu¤u gibi) zaman›n mutlak oldu¤unu iddia etmek, son derece ak›l d›-

fl› olacakt›r.

Kader

Zaman›n izafi oluflu, bize çok önemli bir gerçe¤i göstermektedir: Bu iza-

fiyet o kadar de¤iflkendir ki, bizim için milyarlarca y›l süren bir zaman dili-

mi, bir baflka boyutta sadece tek bir saniye bile sürebilir. Hatta, evrenin ba-

fl›ndan sonuna kadar geçen çok büyük bir zaman dilimi, bir baflka boyutta,

bir saniye bile de¤il, ancak bir "an" sürüyor olabilir. 

‹flte ço¤u insan›n tam olarak anlayamad›¤›, materyalistlerin ise anlayama-

yarak tümden reddettikleri kader gerçe¤inin özü buradad›r. Kader, Allah'›n

geçmifl ve gelecek tüm olaylar› bilmesidir. ‹nsanlar›n önemli bir bölümü ise,

Allah'›n henüz yaflanmam›fl olaylar› önceden nas›l bildi¤ini sorarlar ve kade-

rin gerçekli¤ini anlayamazlar. Oysa "yaflanmam›fl olaylar", bizim için yaflan-
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mam›fl olaylard›r. Allah ise zamana ve mekana ba¤l› de¤ildir, zaten bunlar›

yaratan Kendisi'dir. Bu nedenle Allah için geçmifl, gelecek ve flu an hep-

si birdir ve hepsi olup, bitmifltir.

Lincoln Barnett, Genel Görecelik Kuram›'n›n bu gerçe¤e nas›l iflaret etti-

¤inden, Evren ve Einstein isimli kitab›nda bahsetmektedir. Barnett'e göre,

bütün anlam›nda varl›klar› ancak "bütün yüceli¤iyle kozmik bir zihin"

kavrayabilir.6 Barnett'in "kozmik zihin" dedi¤i ‹rade, tüm evrene hakim

olan Allah'›n ilmi ve akl›d›r. Bizim bir cetvelin bafl›n›, ortas›n›, sonunu ve

aralar›ndaki tüm birimleri bir bütün olarak tek bir anda kolayca görebilme-

miz gibi, Allah da bizim ba¤l› oldu¤umuz zaman› bafl›ndan sonuna kadar tek

bir an olarak bilir. ‹nsanlar ise sadece zaman› gelince bu olaylar› yaflay›p,

Allah'›n onlar için yaratt›¤› kadere tan›k olurlar. 

Bu arada toplumda yayg›n olan kader anlay›fl›n›n çarp›kl›¤›na da dikkat

etmek gerekir. Bu çarp›k anlay›flta, Allah'›n insanlara bir "al›nyaz›s›" belirle-

di¤i, ama onlar›n kimi zaman bunu de¤ifltirdikleri gibi bat›l bir inan›fl vard›r.

Örne¤in ölümden dönen bir hasta için "kaderini yendi" gibi cahilce ifadeler

kullan›l›r. Oysa kimse kaderini de¤ifltiremez. Ölümden dönen kifli, kaderin-

de ölümden dönmesi yaz›l› oldu¤u için ölmemifltir. "Kaderimi yendim" diye-

rek kendilerini aldatanlar›n bu cümleyi söylemeleri ve o psikolojiye girme-

leri de, yine kaderlerindedir.

Çünkü kader Allah'›n ilmidir ve tüm zaman› ayn› anda bilen ve tüm za-

mana ve mekana hakim olan Allah için, herfley kaderde yaz›lm›fl ve bitmifl-

tir. Allah için zaman›n tek oldu¤unu Kuran'da kullan›lan üsluptan da anla-

r›z; bizim için gelecek zamanda olacak baz› olaylar, Kuran'da çoktan olup

bitmifl bir olay gibi anlat›l›r. Örne¤in, ahirette insanlar›n Allah'a verecekleri

hesab›n belirtildi¤i ayetler, bunu çoktan olup bitmifl bir olay gibi anlatmak-

tad›r:

Sur'a üfürüldü; böylece Allah'›n diledikleri d›fl›nda, göklerde ve yerde

olanlar çarp›l›p-y›k›l›verdi. Sonra bir daha ona üfürüldü, art›k onlar

aya¤a kalkm›fl durumda gözetliyorlar. Yer, Rabbinin nuruyla par›ldad›;

kitap kondu; peygamberler ve flahidler getirildi ve aralar›nda hak ile hü-

küm verildi... (Zümer Suresi, 68-69)

‹nkar edenler, cehenneme bölük bölük sevk edildiler... (Zümer Suresi, 71)

... Rablerinden korkup-sak›nanlar da, cennete bölük bölük sevk edildi-

ler... (Zümer Suresi, 73)
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Bu konudaki di¤er örnekler ise flöyledir:

(Art›k) Her bir nefis yan›nda bir sürücü ve bir flahid ile gelmifltir. (Kaf

Suresi, 21)

Gök yar›l›p-çatlam›flt›r; art›k o gün, 'sarkm›fl-za'fa u¤ram›flt›r.' (Hakka Su-

resi, 16) 

Ve sabretmeleri dolay›s›yla cennetle ve ipekle ödüllendirmifltir. Orada

tahtlar üzerinde yaslan›p-dayanm›fllard›r. Orada ne (yak›c›) bir günefl

ve ne de dondurucu bir so¤uk görürler. (‹nsan Suresi, 12-13) 

Görebilenler için cehennem de sergilenmifltir. (Naziat Suresi, 36) 

Art›k bugün, iman edenler, kafir olanlara gülmektedirler. (Mutaffifin Su-

resi, 34) 

Suçlu-günahkarlar atefli görmüfllerdir, art›k içine kendilerinin girecek-

lerini de anlam›fllard›r; ancak ondan bir kaç›fl yolu bulamam›fllard›r.

(Kehf Suresi, 53)

Görüldü¤ü gibi, bizim için ölümümüzden sonra yaflanacak olan bu olay-

lar, Kuran'da yaflanm›fl ve bitmifl olaylar olarak anlat›lmaktad›r. Çünkü Allah,

bizim ba¤l› oldu¤umuz izafi zaman boyutuna ba¤l› de¤ildir. Allah tüm olay-

lar› zamans›zl›kta dilemifl, insanlar bunlar› yapm›fl ve tüm bu olaylar yaflan-

m›fl ve sonuçlanm›flt›r. Küçük büyük her türlü olay›n, Allah'›n bilgisi dahilin-

de gerçekleflti¤i ve bir kitapta kay›tl› oldu¤u gerçe¤i ise afla¤›daki ayette ha-

ber verilir:

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun hakk›nda Kur'an'dan

okudu¤un herhangi bir fley ve sizin iflledi¤iniz herhangi bir ifl yoktur ki,

ona (iyice) dald›¤›n›zda, Biz sizin üzerinizde flahidler durmufl olmaya-

l›m. Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley Rabbinden uzakta (sak-

l›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apaç›k bir

kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

Materyalistlerin Endiflesi

Maddenin gerçe¤i ile zamans›zl›k ve mekans›zl›k konular›n› ele ald›¤›m›z

bu bölümde anlat›lanlar, asl›nda son derece aç›k gerçeklerdir. Daha önce de

ifade edildi¤i gibi bunlar kesinlikle bir felsefe ya da bir düflünce biçimi de-

¤il, reddedilmesi mümkün olmayan bilimsel sonuçlard›r. Teknik bir

gerçek olmas›n›n d›fl›nda, akla dayal› ve mant›ksal deliller de bu konuda

baflka alternatife imkan tan›mamaktad›r: Bir insan için evren, onu meydana
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getiren maddeler ve içindeki insanlarla ve zamanla birlikte bir görüntü var-

l›kt›r. Yani asl› ile muhatap olamad›¤›, zihninde yaflad›¤› bir alg›lar bütünü-

dür.

Materyalistler bu gerçe¤i anlamada zorluk çekerler. Örne¤in tekrar mater-

yalist Politzer'in otobüs örne¤ine dönecek olursak; Politzer alg›lar›n›n d›fl›na

ç›kamayaca¤› gerçe¤ini teknik olarak bildi¤i halde, bunu sadece belirli olay-

lar için kabul edebilmifltir. Yani Politzer için otobüs çarpana kadar olaylar

beyninin içinde oluflmaktad›r, ama otobüs çarpt›¤› anda olaylar birden bey-

ninin d›fl›na ç›karak maddesel bir gerçeklik kazanmaktad›r. Buradaki mant›k

bozuklu¤u aç›kça ortadad›r; Politzer de "tafla vuruyorum, aya¤›m ac›yor, de-

mek ki var" diyen materyalist Johnson'›n hatas›na düflmüfl, otobüs çarpma-

s›nda hissedilen fliddetin de asl›nda bir alg›dan ibaret oldu¤unu kavrayama-

m›flt›r.

Materyalistlerin bu konuyu anlayamamalar›n›n bilinçalt›ndaki as›l nedeni

ise, anlad›klar›nda karfl› karfl›ya kalacaklar› gerçekten büyük bir korku duy-

malar›d›r. Lincoln Barnett, bu konunun sadece "sezilmesinin" bile materya-

list bilim adamlar›n› korku ve endifleye sürükledi¤ini flöyle belirtiyor:

Filozoflar tüm nesnel gerçekleri alg›lar›n bir gölge dünyas› haline getirirken, bi-

lim adamlar› insan duyular›n›n s›n›rlar›n› korku ve endifle ile sezdiler.7

Maddenin asl› ile muhatap olamad›¤› ve zaman›n bir alg› oldu¤u gerçe¤i

anlat›ld›¤›nda bir materyalist büyük bir korkuya kap›l›r. Çünkü madde ve za-

man mutlak varl›k olarak ba¤land›¤› yegane iki kavramd›r. Bunlar adeta ta-

p›nd›¤› birer puttur; çünkü kendisinin madde ve zaman taraf›ndan (evrim

yoluyla) yarat›ld›¤›na inanmaktad›r.

‹çinde yaflad›¤› evrenin, dünyan›n, kendi bedeninin, di¤er insanlar›n, fi-

kirlerinden etkilendi¤i materyalist filozoflar›n, k›sacas› hiçbir fleyin as›llar› ile

karfl›laflamad›¤›n› hissetti¤inde ise tüm benli¤ini bir dehflet duygusu sarar.

Güvendi¤i, inand›¤›, medet umdu¤u herfley bir anda kendisinden uzaklafl›p

kaybolur. Asl›n› mahfler günü yaflayaca¤› ve "o gün (art›k) Allah'a teslim

olmufllard›r ve uydurduklar› (yalanc› ilahlar) da onlardan çekilip

uzaklaflm›flt›r" (Nahl Suresi, 87) ayetinde tarif edilen çaresizli¤i hisseder. 

Bu andan itibaren materyalist kendisini maddenin d›flar›daki asl› ile mu-

hatap oldu¤una inand›rmaya çabalar, bunun için kendince "delil"ler olufltu-
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rur; yumru¤unu duvara vurur, tafllar› tekmeler, ba¤›r›r, ça¤›r›r, ama asla ger-

çekten kurtulamaz.

Materyalistler, bu gerçe¤i kendi kafalar›ndan atmak istedikleri gibi, di¤er

insanlar›n da zihninden uzaklaflt›rmak isterler. Çünkü maddenin gerçek ma-

hiyeti insanlar taraf›ndan bilindi¤i takdirde, felsefelerinin ilkelli¤inin ve cahil

bak›fl aç›lar›n›n ortaya ç›kaca¤›n›n, görüfllerini anlatacak bir zemin kalmaya-

ca¤›n›n fark›ndad›rlar. ‹flte burada anlat›lan gerçekten bu denli rahats›z ol-

malar›n›n nedeni, yaflad›klar› bu korkulard›r. 

Allah inkarc›lar›n bu korkular›n›n ahirette daha da fliddetlenece¤ini bildir-

mifltir. Hesap günü Allah onlara flöyle seslenecektir:

"Onlar›n tümünü toplayaca¤›m›z gün; sonra flirk koflanlara diyece¤iz ki:

"Nerede (o bir fley) san›p da ortak kofltuklar›n›z?" (Enam Suresi, 22)

Bunun ard›ndan inkarc›lar, dünyada asl›na ulaflt›klar›n› zannederek Allah'a

flirk kofltuklar› mallar›n›n, evlatlar›n›n, çevrelerinin kendilerinden uzaklaflt›¤›na

ve tamamen yok olduklar›na flahit olacaklard›r. Allah bu gerçe¤i de, "bak,

kendilerine karfl› nas›l yalan söylediler ve düzmekte olduklar› da ken-

dilerinden kaybolup-uzaklaflt›" (Enam Suresi, 24) ayetiyle haber vermifltir. 

‹nananlar›n Kazanc›

Maddenin mutlak olmad›¤› ve zaman›n bir alg› oldu¤u gerçe¤i, materya-

listleri korkuturken, inananlar için tam aksi gerçekleflir. Allah'a iman eden in-

sanlar maddenin ard›ndaki s›rr› kavrad›klar›nda büyük bir sevinç duymakta-

d›rlar. Çünkü bu gerçek her türlü konunun anahtar›d›r. Bu kilit aç›ld›¤› an-

da tüm s›rlar aç›¤a ç›kar. Kifli belki anlamakta zorluk çekti¤i pek çok konu-

yu bu sayede rahatl›kla anlar hale gelir. 

Daha önce de ifade edildi¤i gibi ölüm, cennet, cehennem, ahiret, boyut

de¤ifltirme gibi konular anlafl›lm›fl ve "Allah nerede", "Allah'tan önce ne var-

d›", "Allah'› kim yaratt›", "kabir hayat› ne kadar sürecek", "cennet ve cehen-

nem nerede", "cennet ve cehennem flu an var m›" ve bunlar gibi önemli so-

rular böylece kolayca yan›tlanm›fl olur. Ve Allah'›n tüm bir evreni nas›l bir

sistemle yoktan var etti¤i kavran›r. Hatta öyle ki bu s›r sayesinde "ne za-

man" ve "nerede" gibi sorular da anlams›z hale gelir. Çünkü ortada ne

zaman, ne de mekan kalmaz. Mekans›zl›k kavrand›¤› takdirde cennet, ce-
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hennem, dünya hepsinin asl›nda ayn› yerde oldu¤u da anlafl›l›r. Zamans›z-

l›k kavrand›¤› takdirde ise herfleyin tek bir anda oldu¤u fark edilir; hiçbir

fley için beklenmez, zaman geçmez, herfley zaten olup, bitmifltir.

Bu s›rr›n kavranmas›yla birlikte, dünya inanan insan için cennete

benzemeye bafllar. ‹nsan› s›kan her tür maddesel endifle, kuruntu ve kor-

ku kaybolur. ‹nsan, tüm evrenin tek bir Hakimi oldu¤unu, O'nun tüm mad-

desel dünyay› diledi¤i gibi yaratt›¤›n› ve yapmas› gereken tek fleyin O'na yö-

nelmek oldu¤unu kavrar. Art›k o, "her türlü ba¤›ml›l›ktan özgürlü¤e ka-

vuflturulmufl olarak" (Al-i ‹mran Suresi, 35) Allah'a teslim olmufltur.

Bu s›rr› kavramak, dünyan›n en büyük kazanc›d›r.

Bu s›rla birlikte yine Kuran'da bahsedilen çok önemli bir gerçek daha an-

lafl›l›r: Daha önce de bahsetti¤imiz, Allah'›n insana "flah damar›ndan daha

yak›n" (Kaf Suresi, 16) oldu¤u gerçe¤i… Bilindi¤i gibi flah damar› insan›n

içindedir. ‹nsana kendi içinden daha yak›n bir mesafe olamaz. Bu durum in-

san›n zihninin d›fl›na ç›kamad›¤› gerçe¤i ile kolayca aç›klanabilir. Görüldü¤ü

gibi bu ayet de, bu s›rla birlikte çok daha iyi anlafl›lmaktad›r.

‹flte gerçek budur. Bilinmelidir ki, hiçbir insan için Allah'tan baflka dost

ve yard›mc› yoktur. Allah'tan baflka hiçbir fley mutlak de¤ildir; kendisi-

ne s›¤›n›lacak, yard›m istenecek, karfl›l›k beklenecek tek mutlak varl›k

O'dur...

Ve her nereye dönersek, Allah'›n yüzü oradad›r.

1 François Jacob, Mümkünlerin Oyunu, Kesit Yay›nlar›, 1996, s. 111.

2 Lincoln Barnett, Evren ve Einstein, Varl›k Yay›nlar›, 1980, s. 52-53.

3 Lincoln Barnett, Evren ve Einstein, s. 17.

4 Lincoln Barnett, Evren ve Einstein, s. 58.

5 Paul Strathern, Einstein ve Görelilik Kuram›, Gendafl Yay›nlar›, 1997, s. 57.

6 Lincoln Barnett, Evren ve Einstein, s. 84.

7 Lincoln Barnett, Evren ve Einstein, s.17-18.
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D
arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılıfl gerçe¤ini reddetmek ama-

cıyla ortaya atılmıfl, ancak baflarılı olamamıfl bilim dıflı bir safsa-

tadan baflka bir fley de¤ildir. Canlılı¤ın, cansız maddelerden te-

sadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir

"tasarım" bulundu¤unun bilim tarafından ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böy-

lece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmıfl oldu¤u gerçe¤i, bilim tarafın-

dan da kanıtlanmıfltır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapın-

da yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı

yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sah-

tekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim

tarihindeki en büyük yanılgı oldu¤u, son 20-30 yıldır bilim dünyasında gide-

rek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapı-

lan arafltırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlıfl oldu¤unu ortaya koy-

mufl ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmifltir. Özellik-

le ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok

sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canlıların kökeni-

ni artık "yarat›l›fl gerçe¤i"yle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yaratılıflın delillerini di¤er pek çok çalıflma-

mızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak

konuyu, taflıdı¤ı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır. 
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Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan

bir ö¤reti olmasına karflın, kapsamlı olarak

19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim

dünyasının gündemine sokan en

önemli geliflme, Charles Darwin'in

1859 yılında yayınlanan Türlerin

Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu

kitapta dünya üzerindeki farklı

canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı ya-

rattı¤ı gerçe¤ine karflı çıkıyordu.

Darwin'e göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve zaman içinde

küçük de¤iflimlerle farklılaflmıfllardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilim-

sel bulguya dayanmıyordu; kendisinin de

kabul etti¤i gibi sadece bir "mantık yürütme" idi.

Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" bafllıklı uzun bölümde iti-

raf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karflısında açık veriyordu.

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların geliflen bilim tarafından aflılaca-

¤ını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu ki-

tabında sık sık belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlarının tam

aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıfltır. 

Darwinizm'in bilim karflısındaki yenilgisi, üç temel bafllıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açıklaya-

mamaktadır.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimlefltiri-

ci bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo or-

taya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel bafllı¤ı ana hatları ile inceleyece¤iz.
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Afl›lamayan ‹lk Basamak: HayatIn Köken‹ 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaflık 3.8 milyar yıl önce il-

kel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmekte-

dir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü olufl-

turdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun iz-

lerinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin açıklayamadı¤ı sorulardan-

dır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤ı

üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıfltır?

Evrim teorisi, yaratılıflı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etme-

di¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenleme olmadan, do¤a

kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teori-

ye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmıfl

olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir  iddiadır.

"Hayat Hayattan Gel‹r"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemiflti. Çünkü

onun dönemindeki ilkel bilim anlayıflı, canlıların çok basit bir yapıya sahip

olduklarını varsayıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan "spontane jenerasyon"

adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir var-

lık oluflturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artık-

larından, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yaygın bir düflünceydi. Bunu is-

patlamak için de ilginç deneyler yapılmıfltı. Kirli bir paçavranın üzerine bi-

raz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu karıflımdan farelerin oluflaca-

¤ı sanılmıfltı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildi¤ine bir de-

lil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaflılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar

kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülme-

yen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı dönemde ise, bakterilerin

cansız maddeden oluflabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul

görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından befl yıl sonra, ünlü

Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inancı kesin olarak
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çürüttü. Pasteur yaptı¤ı uzun çalıflma ve deneyler

sonucunda vardı¤ı sonucu flöyle özetlemiflti: 

"Cansız maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddiası

artık kesin olarak tarihe gömülmüfltür."1

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün

bulgularına karflı uzun süre direndiler. Ancak

geliflen bilim, canlı hücresinin karmaflık yapısı-

nı ortaya çıkardıkça, hayatın kendili¤inden olufla-

bilece¤i iddiasının geçersizli¤i daha da açık hale

geldi.

20. Yüzy›ldak‹ Sonuçsuz Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus bi-

yolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attı¤ı birtakım

tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye

çalıfltı. Ancak bu çalıflmalar baflarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin flu itirafı

yapmak zorunda kalacaktı: 

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık nok-

tayı oluflturmaktadır."2

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu çözüme

kavuflturacak deneyler yapmaya çalıfltılar. Bu de-

neylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley

Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi.

Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu

iddia etti¤i gazları bir deney düzene¤in-

de birlefltirerek ve bu karıflıma enerji ek-

leyerek, proteinlerin yapısında kullanı-

lan birkaç organik molekül (amino asit)

sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir afla-

ma gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadı-
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Frans›z biyolog Louis Pasteur

Rus biyolog Alexander Oparin



¤ı ve deneyde kullanılan atmos-

ferin gerçek dünya koflulların-

dan çok farklı oldu¤u, ilerleyen

yıllarda ortaya çıkacaktı.3

Uzun süren bir sessizlikten

sonra Miller'in kendisi de kul-

landı¤ı atmosfer ortamının ger-

çekçi olmadı¤ını itiraf etti.4

Hayatın kökeni sorununu

açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep bafla-

rısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeff-

rey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu

gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdi¤imizde sahip oldu¤u-

muz en büyük çözülmemifl problemle karflı karflıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl

baflladı?5

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmesinin bafllıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile inanılmaz de-

recede karmaflık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insano¤lunun yap-

tı¤ı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaflıktır. Öyle ki bugün dünyanın

en geliflmifl laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek can-

lı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlantılarla açık-

lanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taflı olan proteinlerin

rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 amino asitlik ortalama bir prote-

in için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olasılıklar pra-

tik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bil-

giyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. ‹nsan

DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤ıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan

oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤ı hesaplanmaktadır.
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Stanley Miller
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C
harles Darwin'in önemli fakat az bilinen bir özelli¤i, Avrupal› beyaz ›rklar› di¤er insan ›rk-
lar›na göre çok daha "ileri" sayan bir ›rkç› olmas›d›r. Darwin, insanlar›n maymun benzeri
canl›lardan evrimleflti¤ini öne sürerken, baz› ›rklar›n çok daha fazla geliflti¤ini, baz›lar›n›n

ise hala maymunsu özellikler tafl›d›¤›n› iddia etmifltir. Türlerin Kökeni'nden sonra yay›nlad›¤› ‹n-
san›n Türeyifli (The Descent of Man) adl› kitab›nda, "insan ›rklar› aras› eflitsizli¤in apaç›kl›¤›" gi-
bi yorumlar yapm›flt›r.1 Darwin söz konusu kitab›nda zenciler ve Avustralya yerlileri gibi ›rklar› go-
rillerle ayn› statüye sokmufl, sonra da bunlar›n "medeni ›rklar" taraf›ndan zamanla yok edilecek-
leri kehanetinde bulunarak flöyle demifltir:

Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni insan ›rklar›, vahfli ›rklar› ta-
mamen yeryüzünden silecekler ve onlar›n yerine geçecekler. Öte yandan insans› maymunlar
da… kuflkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yak›n akrabalar› aras›ndaki boflluk da-
ha da geniflleyecek. Bu sayede ortada flu anki Avrupal› ›rklardan bile daha medeni olan ›rklar
ve flu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan ba-
bun türü maymunlar kalacakt›r.2

Darwin'in bu saçma fikirleri yaln›zca teoride kalmam›flt›r. Darwinizm, ortaya at›ld›¤› tarihten iti-
baren ›rkç›l›¤›n en önemli sözde bilimsel dayana¤› olmufltur. Canl›lar›n bir yaflam mücadelesi
içinde evrimlefltiklerini varsayan Darwinizm, toplumlara uygulanm›fl ve ortaya "Sosyal Darwi-
nizm" olarak bilinen ak›m ç›km›flt›r.

Sosyal Darwinizm, insan ›rklar›n›n, evrimin çeflitli basamaklar›nda yer ald›klar›n›, Avrupal› ›rk-
lar›n "en ileri" ›rklar oldu¤unu savunmufl, di¤er pek çok ›rk›n ise hala "maymunsu" özellikler tafl›-
d›¤›n› iddia etmifltir. 

Darwin kendince "afla¤› ›rklar" olarak gördü¤ü milletlerin aras›nda, Yüce Türk Milleti'ni
de saym›flt›r! Evrim teorisinin kurucusu, W. Graham'a yazd›¤› 3 Temmuz 1881 tarihli mektubun-

Editörlü¤ünü Charles Darwin'in o¤lu Francis Darwin'in yapt›¤› "The Life and Letters Of
Charles Darwin" (Charles Darwin'in Hayat› ve Mektuplar›) isimli kitab›n girifl sayfas›.

DARWIN'İN IRKÇILIĞI

ve TÜRK DÜŞMANLIĞI
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da, bu ›rkç› düflüncesini flöyle ifade etmiflti: 
Do¤al seleksiyona dayal› kavgan›n, medeniyetin ilerleyifline sizin zannetti¤inizden daha fazla
yarar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamakta oldu¤unu gösterebilirim. Düflünün ki, birkaç yüzy›l önce Avru-
pa Türkler taraf›ndan istila edildi¤inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karfl› kar-
fl›ya gelmifllerdi, flimdi ise bu çok saçma bir düflüncedir. Avrupal› ›rklar olarak bilinen mede-
ni ›rklar, yaflam mücadelesinde TÜRK BARBARLI⁄INA karfl› galip gelmifllerdir. Dünyan›n
çok da uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›¤›mda, BU TÜR AfiA⁄I IRKLARIN ço¤unun mede-
nileflmifl yüksek ›rklar taraf›ndan elimine edilece¤ini (yok edilece¤ini) görüyorum.3

Görüldü¤ü gibi Charles Darwin, Büyük Önder Atatürk'ün "Türk Milleti'nin karakteri yüksek-
tir, Türk Milleti çal›flkand›r, Türk Milleti zekidir" ve "Türklük, benim en derin güven kayna-
¤›m, en engin övünç dayana¤›m oldu" gibi sözleriyle övdü¤ü necip Türk Milleti için "barbar" ve
"afla¤› ›rk" ifadelerini kullanmaktad›r. Oysa flüphesiz insanlar aras›nda bir ›rk farkl›l›¤› ve ayr›m›
olamaz. Bir millet, ancak kültür ve ahlak›yla yükselebilir ve üstünlük elde edebilir. Büyük Türk Mil-
leti ise çok köklü bir kültüre ve üstün bir ahlaka sahip olan, bu özellikleriyle tarihe yön vermifl fle-
refli bir millettir. Tarihteki sekiz büyük dünya devletinden üçünün sahibi olan Türk Milleti'nin kur-
du¤u medeniyetler, Türk'ün yüksek kültür, ak›l, ahlak ve inanc›yla meydana getirdi¤i eserlerdir. 

Darwin ise, "Türk barbarl›¤›", "afla¤› ›rk" gibi sald›rgan ifadelerle gerçekte o dönemdeki Avrupa-
l› emperyalist devletlerin Türk düflmanl›¤›n› ortaya koymufltur. Türklerin hakimiyet ve gücünü eli-
mine etmeye (yok etmeye) çabalayan bu güçler arad›klar› fikri temeli Darwinizm'de bulmufllard›r.

Bu güçler, Türk'ün Kurtulufl Savafl›'nda, bu çirkin düflüncelerini uygulamaya çal›flm›fllar, ancak
Türk Milleti'nin azmi, akl›, cesareti ve kararl›l›¤› sayesinde büyük bir hüsrana u¤ram›fllard›r.

Bir ›rkç› ve Türk düflman› olan Darwin'in bilim karfl›s›nda geçersiz olan teorilerini bugün Türki-
ye'de savunanlar ise belki de fark›nda olmadan ayn› siyasi hedeflere hizmet etmektedirler.

1 Benjamin Farrington, What Darwin Really Said. London: Sphere Books, 1971, s. 54-56.
2 Charles Darwin, The Descent of Man, 2. bask›, New York: A L. Burt Co., 1874, s. 178.
3 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1. New York: D. Appleton and
Company, 1888, s. 285-286.

Söz konusu kitab›n 285. (solda) ve 286. (sa¤da) sayfalar›ndaki Türkler'e hakaretle dolu
olan Darwin'in mektuplar›. Darwin'in burada "Kafkasyal› (Caucasian) ›rklar" dedi¤i ›rklar,
Avrupal›lar'd›r. (Modern antropoloji, Avrupal› ›rklar›n Kafkasya bölgesinden geldiklerini ka-
bul eder.)



Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım özel-

leflmifl proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile efllenebilir. Ama bu enzimlerin

sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba-

¤ımlı olduklarından, efllemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı an-

da var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu

çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci

Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında

bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA

ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluflmaları aflırı derecede

ihtimal dıflıdır. Ama bunların birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de-

¤ildir. Dolayısıyla insan, yaflamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla müm-

kün olmadı¤ı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.6

Kuflkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise, bu

durumda hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul etmek gerekir.

Bu gerçek, en temel amacı yaratılıflı reddetmek olan evrim teorisini açıkça

geçersiz kılmaktadır. 
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen ve
ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece¤ini
düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllar-
d›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›l-
larda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin
yaflam›n oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.



Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim me-

kanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleflti-

rici güce sahip olmadı¤ının anlaflılmıfl olmasıdır. 

Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al seleksiyon" meka-

nizmasına ba¤lamıfltı. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitabının isminden de

açıkça anlaflılıyordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücadelesi

içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca¤ı düflüncesi-

ne dayanır. Örne¤in yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürü-

sünde, daha hızlı koflabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürü-

sü, hızlı ve güçlü bireylerden oluflacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyik-

leri evrimlefltirmez, onları baflka bir canlı türüne, örne¤in atlara dönüfltür-

mez.

Dolayısıyla do¤al seleksiyon mekanizması hiçbir evrimlefltirici güce sahip

de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabın-
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, 
canl›l›¤›n inan›lmaz derecedeki kompleks yap›s›d›r.

Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekü-
lü, bunun bir örne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün fark-
l› diziliminden oluflan bir tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi

bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özellikle-
rin flifreleri yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da dö-

küldü¤ünde, ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir
ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r.

lbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi,
tesadüf kavram›n› kesin biçimde

geçersiz k›lmaktad›r.



da "Faydalı de¤ifliklikler oluflmadı¤ı sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapa-

maz" demek zorunda kalmıfltı.7

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydalı de¤ifliklikler" nasıl oluflabilirdi? Darwin, kendi dönemi-

nin ilkel bilim anlayıflı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya

çalıflmıfltı. Darwin'den önce yaflamıfl olan Fransız biyolog Lamarck'a göre,

canlılar yaflamları sırasında geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle

aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler orta-

ya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi,

yüksek a¤açların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile boyun-

ları uzamıfltı. 
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Do¤al seleksiyona göre güçlü olan ve yaflad›¤› çevreye uyum sa¤layabilen
canl›lar hayatta kal›r, di¤erleri ise yok olurlar. Evrimciler ise do¤al seleksi-
yonun canl›lar› evrimlefltirdi¤ini, yeni canl› türleri meydana getirdi¤ini öne
sürerler. Oysa do¤al seleksiyonun böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiay›
do¤rulayan tek bir delil bile bulunmamaktad›r.



Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adlı kitabın-

da, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara dönüfl-

tü¤ünü iddia etmiflti.8

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzyılda geliflen genetik bilimiyle kesin-

leflen kalıtım kanunları, kazanılmıfl özelliklerin sonraki nesillere aktarılması

efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece do¤al seleksiyon "tek baflına" ve dola-

yısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmıfl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonla-

rında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i

ortaya attılar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yanına "faydalı de¤ifliklik

sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dıfl et-

kiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluflan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model neo-
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Frans›z biyolog
Lamarck

Lamarck zürafa-
lar›n ceylan ben-

zeri hayvanlar-
dan türedikleri-
ne inan›yordu.

Ona göre otlara
uzanmaya çal›flan

bu canl›lar›n za-
man içinde boyunla-

r› uzam›fl ve zürafalara
dönüflüvermifllerdi. Men-

del'in 1865 y›l›nda keflfetti¤i kal›t›m ka-
nunlar›, yaflam s›ras›nda kazan›lan

özelliklerin sonraki nesillere aktar›lma-
s›n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›flt›r.

Böylece Lamarck'›n zürafa masal› da
tarihe kar›flm›flt›r.



Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulu-

nan milyonlarca canlı türünün, bu canlı-

ların, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sayı-

sız kompleks organlarının "mutasyonla-

ra", yani genetik bozukluklara dayalı bir

süreç sonucunda olufltu¤unu iddia et-

mektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan

açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyon-

lar canlıları gelifltirmezler, aksine her za-

man için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok

kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül

üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki

ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G.

Ranganathan bunu flöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar.

Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik,

mutasyonların evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten

yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir

de¤iflim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek ras-

gele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek

veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona yıkım

getirir.9

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi gelifltiren mutas-

yon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı oldu¤u görüldü. An-

laflıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdi¤i mutasyon-

lar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır.

(‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip

edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Do¤al seleksiyon ise,

Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baflına hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek

bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı¤ını göstermektedir. Evrim

mekanizması olmadı¤ına göre de, evrim denen hayali süreç yaflanmıfl ola-

maz.
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Rastgele mutasyonlar insanlara ve
di¤er tüm canl›lara her zaman zarar
verirler. Resimde mutasyona u¤rad›-
¤› için iki bafll› olarak do¤mufl bir
buza¤› görülüyor. 



Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmamıfl oldu¤unun en açık

göstergesi ise fosil kayıtlarıdır. Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerin-

den türemifllerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di¤erine dö-

nüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya çıkmıfllardır. Teoriye göre bu dö-
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤iflimlerle birbirlerinden evrimlefltiklerini iddia
eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l ön-
ce bafllayan Kambriyen devrinde, birbirinden çok farkl› olan onlarca canl› türü bir anda
ortaya ç›km›flt›r. Bu çizimde tasvir edilen bu canl›lar çok kompleks yap›lara sahiptirler.
Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›fl›n aç›k bir
delilidir.



nüflüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamıfl ve ka-

deme kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde sayısız "ara tür-

ler"in oluflmufl ve yaflamıfl olmaları gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, balık özelliklerini taflımalarına ra¤men, bir yandan da

bazı sürüngen özellikleri kazanmıfl olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar ya-

flamıfl olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taflırken, bir yandan da bazı kufl

özellikleri kazanmıfl sürüngen-kufllar ortaya çıkmıfl olmalıdır. Bunlar, bir ge-

çifl sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Ev-

rimciler geçmiflte yaflamıfl olduklarına inandıkları bu teorik yaratıklara "ara

geçifl formu" adını verirler.

E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiflte yaflamıfllarsa bunların sayılarının

ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu ucube can-

lıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin,

Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle açıklamıfltır:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız ara-geçifl çeflitleri mutla-

ka yaflamıfl olmalıdır... Bunların yaflamıfl olduklarının kanıtları da sadece fosil ka-

lıntıları arasında bulunabilir.10

Darwin'in Y›k›lan Umutlar› 

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hum-

malı fosil arafltırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçifl formlarına rastlanamamıfl-

tır. Yapılan kazılarda ve arafltırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimci-

lerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve

kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olma-

sına karflın bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi¤imizde, türler ya da sı-

nıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karflılaflırız; kademeli evrim-

le geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.11

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçifl formu ol-

madan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in ön-

görülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren
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çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiç-

bir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıkla-

ması, o türün yaratılmıfl olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas

Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılıfl ve evrim, yaflayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki

açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir bi-

çimde ortaya çıkmıfllardır ya da böyle olmamıfltır. E¤er böyle olmadıysa, bir de-

¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrim-

leflerek meydana gelmifl olmalıdırlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya çıkmıfllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmıfl ol-

maları gerekir.12

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde or-

taya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandı¤ının

aksine, evrim de¤il yaratılıfltır.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın
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kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan modern in-

sanın maymunsu birtakım yaratıklardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon yıl ön-

ce baflladı¤ı varsayılan bu süreçte, modern insan ile ataları arasında bazı "ara

form"ların yafladı¤ı 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 maymunu" an-

lamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tü-

kenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve

Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin

Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok genifl kapsamlı çalıflmalar,

bu canlıların sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklarını ve in-

sanlarla hiçbir benzerlik taflımadıklarını göstermifltir.13

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani insan

olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canlılar, Australopithe-

cuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri ardı

ardına dizerek hayali bir evrim fleması olufltururlar. Bu flema hayalidir, çün-

kü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispat-

lanamamıfltır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından bi-

ri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek

bunu kabul eder.14

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sa-

piens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası ol-

du¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Australo-

pithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı bölgelerinde ay-

nı dönemlerde yafladıklarını göstermektedir.15

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern

zamanlara kadar yaflamıfllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens

sapiens (modern insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmufllardır.16

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçer-

sizli¤ini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından
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Stephen Jay Gould, kendisi de bir

evrimci olmasına karflın, Darwinist

teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı

flöyle açıklar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde ya-

flayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤acımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri di¤e-

rinden gelmifl olamaz. Dahası, biri di¤eriyle karflılafltırıldı¤ında evrimsel bir gelifl-

me trendi göstermemektedirler.17

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı

maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla

ayakta tutulmaya çalıflılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli ol-

mayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üze-

rinde 15 yıl arafltırma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamların-

dan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına ra¤men, ortada maymunsu

canlılardan insana uzanan gerçek bir soy a¤acı olmadı¤ı sonucuna varmıfltır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıfltır. Bilimsel olarak ka-

bul etti¤i bilgi dallarından, bilim dıflı olarak kabul etti¤i bilgi dallarına kadar

bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -

yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bun-

lardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en

Adnan Oktar

203

Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde
ç›kan haberlerde yandakine ben-
zer hayali "ilkel" insanlar›n resim-
leri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali re-
simlere dayanarak oluflturulan ha-
berlerdeki tek kaynak, yazan kifli-
lerin hayal gücüdür. Ancak evrim
bilim karfl›s›nda o kadar çok yenil-
gi alm›flt›r ki art›k bilimsel dergiler-
de evrimle ilgili haberlere daha az
rastlan›r olmufltur.SAHTE

SAHTE



ucunda, yani en "bilim dıflı" sayılan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati,

altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi"

vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle açıklar:

Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan

bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlan-

masına- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin müm-

kün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin

çeliflkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.18

‹flte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım in-

sanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından

ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz ev-

rimcilerin nasıl saçma bir inanıfla sahip olduklarını bir de çocukların bile an-

layabilece¤i kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dolayısıy-

la bu iddiaya göre cansız ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi

oluflturmufllardır ve sonrasında aynı atomlar bir flekilde di¤er canlıları ve in-

sanı meydana getirmifllerdir. flimdi düflünelim; canlılı¤ın yapıtaflı olan   kar-

bon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir yı¤ın

oluflur. Bu atom yı¤ını, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı

oluflturamaz. ‹sterseniz 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 canlılı¤ın yapısında bulunan

fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol mik-

tarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu karıflımın için-

de bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Ka-

rıflımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin

bile rastlantısal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu karıflım-

lara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. 

Bunları istedikleri geliflmifl cihazlarla karıfltırsınlar. Varillerin baflına da
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dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan

o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca se-

ne sürekli varillerin baflında beklesinler. Bir canlının oluflması için hangi flart-

ların var olması gerekti¤ine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun.

Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı

çıkartamazlar. 

Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, pa-

pa¤anları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakla-

rı, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları,

domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri,

üzümleri, fleftalileri, tavus kufllarını, sülünleri, renk renk

kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden

hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaçını say-

dı¤ımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücre-

sini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek

hücreyi oluflturamazlar. Sonra yeni bir karar ve-

rerek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda bafl-

ka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan,

sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop al-

tında izleyen profesörleri oluflturamazlar.

Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla ha-

yat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi

ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır.

Evrimcilerin ortaya attı¤ı iddialar

üzerinde biraz bile düflün-

mek, üstteki örnekte ol-

du¤u gibi, bu gerçe¤i

açıkça gösterir.



Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise

göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir. Gözle ilgili konuya geçmeden

önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen

ıflınlar, gözde retinaya ters olarak düfler. Bu ıflınlar, buradaki hücreler tarafın-

dan elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka kısmındaki görme

merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaflır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifl-

lemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden

sonra flimdi düflünelim:

Beyin ıflı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıflık beynin bulundu-

¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ıflı¤ın as-

la ulaflmadı¤ı, belki de hiç karflılaflmadı¤ınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak

siz bu zifiri karanlıkta ıflıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi
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bile her türlü imkana ra¤men bu

netli¤i sa¤layamamıfltır. Örne¤in

flu anda okudu¤unuz kitaba, ki-

tabı tutan ellerinize bakın, sonra

baflınızı kaldırın ve çevrenize ba-

kın. fiu anda gördü¤ünüz netlik

ve kalitedeki bu görüntüyü baflka

bir yerde gördünüz mü? Bu kadar

net bir görüntüyü size dünyanın

bir numaralı televizyon flirketinin

üretti¤i en geliflmifl televizyon ek-

ranı dahi veremez. 100 yıldır bin-

lerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çalıflmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev

tesisler kurulmakta, arafltırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar gelifltirilmek-

tedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kita-

ba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV

ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir

perspektifi izlemektesiniz.

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün gör-

me kalitesine ulaflmaya çalıflmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sis-

temi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün

de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise

ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kalite-

li bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kay-

bı meydana gelir.

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizmanın te-

sadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. flimdi biri size, odanızda duran te-

levizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü

oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin bi-

raraya gelip yapamadı¤ını fluursuz atomlar nasıl yapsın?

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet tesa-

düfen oluflamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen

oluflamayaca¤ı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dıfl kulak,

çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kula¤a iletir; orta
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kulak aldı¤ı ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktarır; iç kulak da

bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen

görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde ger-

çekleflir.

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıflık gibi sese de ka-

palıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin

içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algılanır. Ses geçir-

meyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir orta-

mın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin

içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görü-

lecektir.

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 çalıfl-

malardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çalıflan binlerce

mühendise ve uzmana ra¤men kula¤ın oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir se-

se ulaflılamamıfltır. En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli mü-
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zik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur ve-

ya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açtı¤ınızda daha mü-

zik bafllamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki tek-

nolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤ı,

hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses

ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldı¤ı gün-

den bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yaptı¤ı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve

kulak kadar hassas ve baflarılı birer algılayıcı olamamıfltır. 

Ancak görme ve iflitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir

gerçek daha vardır.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ıflıl ıflıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuflların cı-

vıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik

sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu

görüntünün beyinde nasıl olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak,

bu konu hakkındaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyin-

de, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algıla-

yan bir fluur bulunmaktadır. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakası ve sinir hücrelerine

ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden

Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü

bu fluur, Allah'ın yaratmıfl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için gö-

ze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düflünmek

için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçe¤i okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç santimet-

reküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ıflıklı

olarak sı¤dıran Yüce Allah'ı düflünüp, O'ndan korkup, O'na sı¤ınması gerekir.
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Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça

çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkın-

daki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalarının hiçbir ev-

rimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formların yaflama-

dıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı

bir düflünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya

merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden çıkarıl-

mıfltır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta ba-

zı insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile ça-

lıflmaktadırlar. Peki neden?...

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden as-

la vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanıfl olufludur. Bu çevreler, materyalist

felsefeye körü körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek

yegane materyalist açıklama oldu¤u 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" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤ru var-

sayılmıfl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan

fley, bilimin yöntemleri ve kuralları de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤-

lılı¤ımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren arafltırma yöntemleri-

ni ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹la-

hi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.19

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık u¤runa yaflatılan

bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka hiçbir

varlık olmadı¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, haya-

tı yarattı¤ına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örne¤in kuflların, balık-

ların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, a¤açların, çiçeklerin, balinaların ve

insanların maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, ça-

kan flimflekle, cansız maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise

bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyim-

leriyle "‹lahi bir açıklamanın sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunma-

ya devam etmektedirler. 
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Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,

flu açık gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sa-

hip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden,

en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp flekillendiren

Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etki-

si altında kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her insan, bilim ve

medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanıl-

ması imkansız bir iddia oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin

içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karıflı-

mından zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin, üni-

versite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinat-

ra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon

a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddi-

aya inananlar bilim adamları, pofesörler, kültürlü, e¤itimli insanlardır. Bu ne-

denle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifa-

desini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu de-

rece aklını baflından alan, akıl ve mantıkla düflünmelerine imkan tanımayan,

gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmeleri-

ne engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski Mısırlıların

Günefl Tanrısı Ra'ya, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Gü-

nefl'e tapmasından, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz.

Musa'nın kavminin altından yaptıkları buza¤ıya tapmalarından çok daha va-

him ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da ifla-

ret etti¤i bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayıfllarının kapanaca¤ını ve

gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmek-

tedir. Bu ayetlerden bazıları flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemifl-

tir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azap onlaradır. (Ba-

kara Suresi, 6-7)
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…Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla

görmezler, kulakları vardır bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibi-

dir, hatta daha afla¤ılıktırlar. ‹flte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah baflka ayetlerde ise, bu insanların mucizeler görseler bile inanma-

yacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselse-

ler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir top-

lulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların

gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulma-

ması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çün-

kü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksızlık-

larla dolu iddialara inanmaları anlaflılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanın-

daki insanların, fluursuz ve cansız atomların ani bir kararla biraraya gelip;

ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve fluur gösterip kusursuz bir sis-

temle iflleyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan

Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmıfl canlıları meyda-

na getirdi¤ine inanmasının, "büyü"den baflka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimsele-

rin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun arasın-
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da geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini an-

lattı¤ında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların top-

landı¤ı bir yerde karflılaflmasını söyler. Hz. Musa, büyücülerle karflılafltı¤ında,

büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın  an-

latıldı¤ı ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyü-

leyiverdiler, onları dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getir-

mifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -Hz.

Musa ve ona inananlar dıflında- insanların hepsini büyüleyebilmifllerdir. An-

cak, onların attıklarına karflılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u delil, onların bu

büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklarını yutmufl" yani etkisiz kılmıfltır:

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir

de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. Böy-

lece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı.

Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.

(Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen

bu kiflilerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu¤unun anlaflılması ile, söz ko-
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nusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bi-

limsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savun-

maya hayatlarını adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler

tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma dü-

fleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir

felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge ev-

rim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alanlarda, gelece¤in tarih ki-

taplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤ına ikna oldum. Gelecek

kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edil-

mesini hayretle karflılayacaktır.20

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "tesa-

düfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin

en büyük aldatmacası ve en fliddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu flid-

detli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden

kalkmaya bafllamıfltır. Evrim aldatmacasının sırrını ö¤renen birçok insan, bu

aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve flaflkınlıkla düflünmektedir.
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...Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, 
hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)


