










Oku yu cu ya
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim
te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın
ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se -

fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy -
la Allah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır

pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş -
me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol -

du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu
önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki -

mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu
ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy -

gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za -
rın tüm ki tap la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta,
in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın

ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı -
rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet -
mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım

sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni
red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger -

çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar -
şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir
grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri -
ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun -
ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da
is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et -
ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se -
bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve
oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du -
ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin
bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la -
ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la -
ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 





Yazar ve Eser le ri Hak kın da
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956

yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da ta-
mamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde

öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi
konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimci-

lerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kan-
lı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eser-

leri bulunmaktadır.
Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı toplam 55.000

sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 63 farklı dile çevrilmiştir.
Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki peygam-

berin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimle-
rinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah'ın

mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgili-
dir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz
(sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm ça-
lışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu su-
retle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine
karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemekte-
dir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu son sözü
söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak,
böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani

konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin
çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını gözler önüne ser-

mektir.
Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan
Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan
İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dün-
yanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır.
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca,
Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça,

Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça,
Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanı-

lıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılı-



yor), Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce
gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu
kitlesi tarafından takip edilmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eser-
ler pek çok insanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında de-
rinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan, inceleyen her kişi,
bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun,
akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki
etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri
taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen in-
sanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felse-
felerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan
sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri da-
yanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya
Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynak-
lanmaktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yal-
nızca Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin bası-
mında ve yayınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini gör-
melerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin
de, çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri kar-
maşa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve
keskin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve za-
man kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücü-
nü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuş-
kusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve
Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça gö-
rüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri
eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise,
dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahla-
kının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden gü-
ne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında
bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi
halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle,
21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete,
güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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ün ya nın ba rı şa, dost lu ğa

ve kar deş li ğe bel ki de en çok

ih ti yaç duy du ğu dö nem ler den

bi ri ni ya şa mak ta yız. 20. yüz yı la

dam ga sı nı vu ran ça tış ma lar ve ge ri -

lim ler, ye ni yüz yıl da da tüm hı zıy la de vam edi yor.

Dün ya nın dört bir ya nın da ma sum in san lar bu ça tış ma ve

ge ri lim ler den do la yı acı çe ki yor. 

Da ya nış ma nın ve yar dım laş ma nın güç len me si ne du -

yu lan acil ih ti ya ca rağ men, ba zı çev re le rin ha len ça tış ma yı -

özel lik le de dün ya nın iki bü yük ve kök lü me de ni ye ti ara sın -

da ça tış ma yı- kö rük lü yor ol ma la rı, üze rin de du rul ma sı ge re -

ken önem li bir so run dur. Bu ki şi le rin ta lep et ti ği gi bi bir me -

de ni yet ler ça tış ma sı ya şan ma sı nın tüm in san lık için bü yük

bir fe la ke te ne den ola ca ğı ise açık tır. Böy le bir fe la ke tin en gel -

len me si nin en önem li yol la rın dan bi ri, me de ni yet ler ara sın da

dayanışmanın ve iş bir li ği nin güç len di ril me sin den geç mek te -

dir. Üs te lik bu hiç de zor de ğil dir. Çün kü İs lam medeniyeti

ve Ba tı dün ya sı ara sın da, ba zı la rı nın id dia et ti ği gi bi de rin

fark lı lık lar yok tur. Tam ter si ne -bu ki tap ta de lil le ri ile or ta ya

ko ya ca ğı mız üze re- İs lam me de ni ye ti ve Ba tı me de ni ye ti nin

te me li ni oluş tu ran Musevi-Hı ris ti yan kül tü rü ara sın da pek



çok or tak yön bu lun mak ta dır. Bu or tak yön ler te mel alı na rak,

dün ya da ki so run la ra el  bir li ği ile çö züm bul mak hiç de zor ol -

ma ya cak tır. Özel lik le de, için de bu lu nu lan şart lar göz önün -

de bu lun du rul du ğun da... 

Bu gün, dün ya üze rin de bü yük bir fik ri mü ca de le nin de -

vam et ti ği ve dün ya nın iki ku tu ba bö lün dü ğü bir ger çek tir.

An cak bu iki ku t bun ta raf la rı Müs lü man lar ve Museviler-Hı -

ris ti yan lar de ğil dir. Bu iki ku t bun bir ta ra fın da, Al lah'ın var -

lı ğı na ve bir li ği ne iman eden ler di ğer ta ra fın da ise in kar cı lar;

di ğer bir de yiş le bir ta ra fın da İla hi din le re ina nan lar di ğer ta -

ra fın da da bu din le re kar şı olan ide olo ji le ri sa vu nan lar yer al -

mak ta dır. Di ni ve ah la ki de ğer le ri he def alan güç mer kez le ri -

nin, el le rin de ki ge niş im kan la rı bir leş tir dik le ri ve din dar in -

san la ra kar şı it ti fak ha lin de ha re ket et tik le ri ya şa nan bir ger -
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çek tir. Bu it ti fa kı fik ri an lam da et ki siz ha le ge tir mek,

Darwinist, ateist, din siz ma ter ya list tel kin le rin olum suz, yı kı -

cı so nuç la rı nı or ta dan kal dır mak, gü zel ah la kın, mut lu lu ğun,

hu zu run, gü ven li ğin, re fa hın ha kim ol du ğu top lum la rı mey -

da na ge tir mek için ye ga ne bir yol var dır: Yer yü zün de ki vic -

dan sa hi bi in san la rın, sa mi mi ola rak iman eden Hı ris ti yan la -

rın, din dar Musevilerin ve Müs lü man la rın bu or tak amaç

doğ rul tu sun da bi ra ra ya gel me si. 

Geç miş te üç İla hi di nin men sup la rı ara sın da çe şit li ba ha -

ne ler le ba zı ça tış ma lar, an laş maz lık lar ol muş ola bi lir; bu ta ri -

hi bir ger çek tir. An cak bun lar, Musevilik, Hı ris ti yan lık ve İs -

lam'ın özün den de ğil, dev let le rin, top lu luk la rın ve bi rey le rin

ha ta lı ka rar ve dü şün ce le rin den, ço ğu za man da eko no mik

ve ya si ya si çı kar ve bek len ti le rin den kay nak lan mış tır. Yok sa,

her üç İla hi di nin or tak amaç la rın dan bi ri, tüm in san la rın ba -

rış, hu zur, gü ven lik ve mut lu luk için de ya şa ma la rı dır ve bu

amaca aykırı olan ve çatışmayı öngören her türlü düşünce her

üç dine göre de yanlıştır.

Dolayısıyla dinler arasında kurulacak olan iş birliği ve it-

tifak, Hıristiyanların, Müslümanların ve Musevilerin adalet ve

barış arayışlarının, insanlığa faydalı olma isteklerinin doğal bir

sonucudur. Üç dinin mensuplarının arasındaki ittifak, sadece

toplantılarla ve konferanslarla sınırlı kalacak bir ilişki değil, or-

tak değerleri savunan, aynı amaç için fikren mücadele eden,

ortak sorunlara köklü çözümler getirmeyi hedefleyen inançlı

insanların birlikteliğidir. Ve bu birliktelik, Hz. İsa (as)'ın yer-

yüzüne ikinci kez gelişini beklediğimiz, Hz. Mehdi (as)'ın yer-

yüzünde bulunduğu, bu dönemde dünyayı aydınlığa ve hu-

zura kavuşturacak en önemli vesilelerden biri olacaktır. 
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u ki tap ta, Hı ris ti yan lar,

Museviler ve Müs lü man la rın

or tak inanç esas la rı na, or tak

iba det le re, or tak ah la ki de ğer le re

sa hip ol duk la rı, or tak teh li ke ler le

kar şı kar şı ya bu lun duk la rı, bu din le rin

kut sal ki tap la rı ışı ğın da an la tıl mak ta ve Ki tap Eh li'ne ya -

ni Musevi ve Hı ris ti yan la ra, Ku ran'da Rab bi miz'in bil dir -

di ği gi bi bir bir lik çağ rı sı ya pıl mak ta dır. Bu çağ rı nın ama cı,

inanç lı tüm in san la rı, or tak amaç lar doğ rul tu sun da bir leş me -

ye; Darwinizm'e, materyalizme, ate iz me, din düş man lı ğı na,

sos yal ve ah la ki de je ne ras yo na kar şı bir lik te mü ca de le ye ve el

ele ve re rek Allah inancını ve  gü zel ah la kı yer yü zü ne yay ma ya

da vet et mek tir. Bu çağ rı, sa mi mi, vic dan lı, şefkatli, yar dım se -

ver, uz laş ma cı, sağ du yu lu, gü zel ah lak lı, ba rış ve ada let ta raf -

ta rı tüm Musevi, Hı ris ti yan ve Müs lü man la ra ya pıl mak ta dır.

Unut ma mak ge re kir ki, he pi miz ay nı Al lah'a iman et mek te,

Rab bi miz'in biz le re em ret ti ği gü zel ah la kı ya şa mak ve yay mak

için ça ba gös ter mek te yiz. Üç İla hi di nin men sup la rı da;

-Al lah'ın tüm ev re ni yok tan ya rat tı ğı na ve tüm mad de ye

son suz kud re tiy le ha kim ol du ğu na inan mak ta dır.

-Al lah'ın tüm can lı la rı mu ci ze vi bi çim de ya rat tı ğı na ve in -

sa nın Al lah'ın ver di ği bir ru ha sa hip ol du ğu na iman et mek te dir.
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-Tarih boyunca, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed

(sav), Hz. İsa (as) ve Hz. Musa (as) ile beraber Hz. Nuh (as),

Hz. İbrahim (as), Hz. İshak (as), Hz. Yusuf (as), Hz. Davud

(as) gibi pek çok peygamber gönderdiğine inanmakta ve tüm

bu peygamberleri sevmektedir.  

-Ölüm den son ra di ri li şe, cen net te ve ce hen ne me, me lek -

le rin var lı ğı na iman et mek te, Al lah'ın ha ya tı mı zı bir ka der

üze re ya rat tı ğı na inan mak ta dır. 

Sa de ce inanç ko nu la rın da de ğil, ah la ki de ğer ler de de Ki -

tap Eh li'nin inanç la rı Müs lü man lar la uyum için de dir. Gü nü -

müz de fu huş, eş cin sel lik, uyuş tu ru cu ba ğım lı lı ğı gi bi ah lak -

sız lık la rın, ben cil, çı kar cı, acı ma sız in san mo de li nin hız la yay -

gın laş tı ğı bir dün ya da, Ehl-i Ki tap ve Müs lü man lar ay nı er -

dem le re inan mak ta dır lar: Na mus, if fet, te va zu, fe da kar lık,

dü rüst lük, şef kat, mer ha met, kar şı lık sız sev gi... 

Müslümanlar olarak bizler, Hz. Musa (as)'a da Hz. İsa

(as)'a da derin bir sevgi ve saygı besliyor, onların Allah

Katında değerli, mübarek insanlar olduklarını biliyor ve

Rabbimiz'in gönderdiği tüm peygamberlere iman ediyoruz.

Yine Allah'ın Kuran'da bize öğrettiği ahlak gereği, tüm

Musevi ve Hıristiyanların inançlarına, değerlerine ve gelenek-

lerine saygı duyuyoruz. Allah Kuran'da, Müslümanlara, Ehl-i

Kitap hakkında bir emir vermektedir; onları "ortak bir kelime-

de birleşmeye" çağırmak:

De ki: "Ey Ki tap Eh li, bi zim le si zin ara nız da müş te rek
bir ke li me ye ge lin. Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me ye -
lim, O'na hiç bir şe yi or tak koş ma ya lım ve Al lah'ı bı ra -
kıp bir kıs mı mız bir kıs mı mı zı Rab ler edin me ye lim...
(Al-i İmran Su re si, 64)
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Bizim Hıristiyanlara ve Musevilere olan çağrımız da bu-

dur: Allah'a iman eden ve O'nun vahyine itaat eden insanlar

olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birleşelim. Hepimiz

Yaratıcımız ve Rabbimiz olan Allah'ı sevelim. O'nun emirleri-

ne uyalım. Ve Allah'ın bizi daha doğruya eriştirmesi için dua

edelim. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler bu şekilde

ortak bir kelimede birleştiklerinde; birbirlerinin düşmanı değil

dostu olduklarını anladıklarında; asıl mücadele edilmesi gere-

ken fikir sisteminin Darwinizm, materyalizm, ateizm ve din-

sizlik olduğunu gördüklerinde, dünya çok daha farklı bir yer

olacaktır. Asırlardır süren çatışmalar, husumetler, korkular ve

şiddet sona erecek ve "ortak bir kelime" üzerinde sevgi, saygı

ve huzura dayalı yeni bir medeniyet kurulacaktır.

Müslümanların Diğer İki İlahi Dinin
Mensuplarına  Sevgisi ve Şefkati

Müslümanlar hem Museviliği hem de Hıristiyanlığı,

Allah'ın vahyiyle doğmuş İlahi dinler olarak kabul eder.

Kitaplarını tanır. Onları inkarcılarla, putperestlerle bir tut-

maz, aksine "Kitap Ehli" olarak tanımlayarak, onların inanç-

larına anlayış ve saygı gösterirler.

Ba ka ra Su re si'nde bu ko nu şu şe kil de bil di ril mek te dir: 

Elif, Lam, Mim, Bu, ken di sin de şüp he ol ma yan, mut ta -

ki ler için yol gös te ri ci olan bir ki tap tır. On lar, gay be ina -

nır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve ken di le ri ne rı zık ola -

rak ver dik le ri miz den in fak eder ler.  Ve on lar, sa na in di -
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ri le ne, sen den ön ce in di ri len le re iman eder ler ve ahi re te
de ke sin bir bil giy le ina nır lar. (Ba ka ra Su re si, 1-4)

Ayetlerde Müslümanlar hem Hz. Muhammed (sav)'e in-

dirilen Kuran'a, hem de daha önce indirilen kitaplara iman

eden insanlar olarak tarif edilmektedir. Bu önceki kitaplar,

Kuran'da; Hz. İbrahim (as)'ın sayfaları, Hz. Musa (as)'a indi-

rilen Tevrat, Hz. Davud (as)'a indirilen Zebur ve Hz. İsa (as)'a

indirilen İncil olarak bildirilir. Ne var ki, bu kitaplar zaman

içerisinde birtakım insanlar tarafından tahrif edilmişlerdir,

dolayısıyla bazı bölümlerinde hak dinden uzak yorumlar ve

açıklamalar yer almaktadır. Bununla birlikte Allah'a ve ahiret

gününe iman etmek, şirk koşmamak, güzel ahlak göstermek

gibi hak dine uygun emirleri içeren bölümler de günümüze

kadar gelmiştir. Bu kitapların içerisinde neyin hak neyin tah-

rifata uğramış olduğunu ise Kuran'a ve Peygamberimiz

(sav)'in hadislerine bakarak kolayca anlayabiliriz.

O, sa na Ki ta bı hak ve ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı
ola rak in dir di. O, Tev rat'ı ve İn cil'i de in dir miş ti. Bun -
dan (Kur'an'dan) ön ce (on lar) in san lar için bir hi da yet
idi ler... (Al-i İmran Su re si, 3-4)

Bir di ğer ayet te Tev rat için şu şe kil de bil di ril mek te dir:

Ger çek şu ki, Biz Tev ra t'ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak
in dir dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Ya hu di le re onun la
hük me der ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük -
sek bil gin ler de (Ah bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö -
rev li kı lın dık la rın dan ve onun üze ri ne şa hid ler ol duk la -
rın dan (onun la hük me der ler di.) ... (Ma ide Su re si, 44)

Kuran'da bazı Musevi din adamlarının Tevrat'ta "keli-

meleri yerlerine konulduktan sonra saptırdıkları" (Maide

19

Harun Yahya (Adnan Oktar)



20



Suresi, 41); "kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer

karşılığında satmak için 'Bu Allah Katındandır'" (Bakara

Suresi, 79) dedikleri, yani Allah'ın Kitabı'nı tahrif ettikleri ha-

ber verilir. Hıristiyanlardan bazıları ise Hz. İsa (as)'ı ilahlaştı-

rarak (Allah'ı tenzih ederiz) çok büyük bir yanılgıya düşmüş-

lerdir. (Nisa Suresi, 171) Allah Kuran'da Kitap Ehli'nden bazı

kimselerin ahlaki hatalarına da dikkat çeker. Ama bunlar,

Kitap Ehli'nin tümünün gaflet ve yanılgı içinde oldukları an-

lamına gelmemektedir. Allah, Musevi ve Hıristiyanlar arasın-

da da, Allah'a samimiyetle bağlı olan dindar kişilerin bulun-

duğunu çeşitli ayetlerde haber verir:

On la rın hep si bir de ğil dir. Ki tap Eh li'nden bir top lu luk
var dır ki, ge ce vak tin de ayak ta du rup Al lah'ın ayet le ri ni
oku ya rak sec de ye ka pa nır lar. Bun lar, Al lah'a ve ahi ret
gü nü ne iman eder, ma ruf ola nı em re der, mün ker olan -
dan sa kın dı rır ve ha yır lar da ya rı şır lar. İş te bun lar sa lih
olan lar dan dır. On lar ha yır dan her ne ya par lar sa, el bet te
on dan yok sun bı ra kıl maz lar. Al lah, mut ta ki le ri bi len -
dir. (Al-i İmran Su re si, 113-115)

Şüp he siz, Ki tap Eh li'nden, Al lah'a; si ze in di ri le ne ve
ken di le ri ne in di ri le ne -Al lah'a de rin say gı gös te ren ler
ola rak- ina nan lar var dır. On lar Al lah'ın ayet le ri ne kar şı -
lık ola rak az bir de ğe ri sa tın al maz lar. İş te bun la rın Rab -
le ri Katında ecir le ri var dır. Şüp he siz Al lah, he sa bı çok
ça buk gö ren dir. (Al-i İmran Su re si, 199)

Dolayısıyla bir Müslümanın bakış açısı Kitap Ehli içinde

de samimi olarak iman eden ve kurtuluşa eren pek çok in-

sanların olduğu ve bu samimi insanlara sevgiyle, şefkatle, an-

layışla yaklaşılması yönündedir. Müslüman her düşünceden,
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her inançtan insana şefkatle yaklaşan, ona düşüncesini ifade

etme hakkı tanıyan, ibadetlerine ve ibadethanesine saygı du-

yan, her inanç sahibinin dilediği gibi, özgürce yaşamasına

imkan sağlayan bir anlayışa sahip olmakla yükümlüdür. Bu,

hem Kuran'ın hükmü hem de Peygamberimiz (sav)'in haya-

tında sayısız örneğini gördüğümüz bir gerçektir. Ayrıca

unutmamak gerekir ki, her insanın kalbini Allah bilir ve

Allah, Kitap Ehli içinden insanların da Kendi Katında ecirleri

olduğunu bildirmektedir.

Hz. İbrahim (as)'ın Hanif Dini
Al lah Ku ran'da her top lum için bir yol ve yön tem kıl dı -

ğı nı bil dir miş tir. Rab bi miz, her dö nem de pey gam ber ler gön -

de re rek top lum la ra fark lı şe ri at lar, emir ve ya sak lar in dir miş -

tir. An cak özün de, tüm pey gam ber ler top lum la rı nı, yal nız ca

Al lah'a iman ve iba det et me ye ve Rab bi miz'in emir le ri ne uy -

ma ya da vet et miş ler dir. Di ğer bir de yiş le bo zul ma mış hal le ri

ile bü tün hak din ler, Al lah'a hiç bir şe yi şirk koş ma mak,

Al lah'ın rı za sı, rah me ti ve cen ne ti için ya şa mak ve ça lış mak

te me li üze ri ne ku ru lu dur. Her top lum Al lah'ın ken di le ri ne

em ret tik le ri ni ek sik siz ola rak ye ri ne ge tir mek le ve Al lah rı za -

sı için gü zel dav ra nış lar da bu lun mak la yü küm lü dür. Rab bi -

miz ayet te şu şe kil de buy ur muş tur:

... Siz den her bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl -
dık. Eğer Al lah di le sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an -
cak (bu,) ver dik le riy le si zi de ne me si için dir. Ar tık ha yır -
lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü Al lah'adır. Hak kın -
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da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha ber ve re cek -
tir. (Ma ide Su re si, 48)

Kitap Ehli ve Müslümanlar da farklı şeriatlara sahiptir-

ler, ancak gerek Musevi ve Hıristiyanlardan gerekse

Müslümanlardan samimi olarak iman edenler, Allah'a gönül-

den teslim olmakla, iyi ve güzel davranışlarda bulunmakla ve

hayır işlerinde yarışmakla sorumludurlar. Allah'ın varlığına

ve birliğine inanan, ihlasla ahirete iman eden, salih amellerde

bulunan her üç İlahi dinin mensupları da aslında Rabbimiz'in

Hz. İbrahim (as)'a indirmiş olduğu hak dine uymaktadırlar.  

Allah Kuran'da ilk peygamberin Hz. Adem (as) olduğu-

nu bildirmektedir. Hz. Adem (as)'dan sonra Hz. Sit (as) ve

Hz. İdris (as) peygamber olarak gönderilmişlerdir. Daha son-

ra da Hz. Nuh (as) peygamber olarak gönderilmiştir. Hz.

İbrahim (as) ise Hz. Nuh (as)'dan sonra yaşamıştır ve onun

soyundandır. Kuran'da şu şekilde bildirilir:

Alem ler için de se lam ol sun Nuh'a. Ger çek ten Biz, ih san -
da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. Şüp he siz o, Bi zim
mü'min olan kul la rı mız dan dı. Son ra di ğer le ri ni su da
boğ duk. Doğ ru su İb ra him de onun (so yu nun) bir ko lun -
dan dır. (Saf fat Su re si, 79-83)

Kuran'da Hz. İbrahim (as)'ın dininin "hanif" bir din ol-

duğu bildirilmektedir. Hanif kelimesi, "Allah'ın emrine tes-

lim olup, Allah'ın dininden hiçbir konuda dönmeyen, ihlaslı

kişi" anlamındadır. Bir ayette Allah Hz. Muhammed (sav)'e,

Hz. İbrahim (as)'ın hanif dinine uymasını şöyle bildirmiştir:

Son ra sa na vah yet tik: "Ha nif (mu vah hid) olan İb ra -
him'in di ni ne uy. O, müş rik ler den de ğil di." (Nahl Su re -
si, 123)
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Hz. İbrahim (as)'dan sonra gelen oğulları, torunları ve

onun soyundan olan diğer salih müminler, Allah'ın Hz.

İbrahim (as)'a vahyettiği hak dine uymuşlardır. Bu gerçek

Kuran ayetlerinde şu şekilde bildirilmektedir:

Ken di nef si ni aşa ğı lık kı lan dan baş ka, İb ra him'in di -
nin den kim yüz çe vi rir? An dol sun, Biz onu dün ya da
seç tik, ger çek ten ahi ret te de o sa lih ler den dir. Rab bi ona:
"Tes lim ol" de di ğin de (O:) "Alem le rin Rab bi ne tes lim
ol dum" de miş ti. Bu nu İb ra him, oğul la rı na va si yet et ti,
Ya kup da: "Oğul la rım, şüp he siz Al lah siz le re bu di ni
seç ti, siz de an cak Müs lü man ola rak can ve rin" (di ye
ben zer bir va si yet te bu lun du.) Yok sa siz, Ya kub'un
ölüm anın da, ora da şa hid ler miy di niz? O, oğul la rı na:
"Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin de, on -
lar: "Se nin İla hı na ve ata la rın İb ra him, İs ma il ve İs -
hak'ın İla hı olan tek bir İla ha iba det ede ce ğiz; biz ler
O'na tes lim ol duk" de miş ler di. (Ba ka ra Su re si, 130-133)

Görüldüğü gibi Hz. İbrahim (as)'ın "hanif" dini, Allah'a

bir olarak iman eden Museviler, Hıristiyanlar ve

Müslümanlar arasında ortak bir kelimedir. Hz. İbrahim (as)'a

iman, ona duyulan sevgi ve saygı Museviler ve Hıristiyanlar

için olduğu gibi Müslümanlar için de son derece önemlidir.

Ancak unutmamak gerekir ki, Allah'a olan coşkulu imanı, de-

rin sevgisi, Rabbimiz'in bütün emirlerine gönülden boyun eği-

şi, itaati ve üstün ahlakı ile tüm inananlara örnek kılınmış olan

Hz. İbrahim (as)'a en yakın olanlar, hiç şüphesiz, onun ahlakı-

na uyanlardır. Rabbimiz Kuran'da şöyle buyurmaktadır:

Doğ ru su, in san la rın İb ra him'e en ya kın ola nı, ona uyan -
lar ve bu pey gam ber ile iman eden ler dir. Al lah, mü'min -
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le rin ve li si dir. (Al-i İm ran Su re -
si, 68)

Dolayısıyla Allah'a gönülden

iman eden, Musevi ve Hıristiyanların,

Hz. İbrahim (as) ve ona uyan salih

müminler gibi, yalnızca Allah'a yöne-

lip dönmeleri, Hz. İbrahim (as)'ın

gösterdiği güzel ahlakı, samimiyeti

ve derinliği örnek almaları gerekir.

Şüphesiz inananların peygamberlere

olan sevgilerini, itaatlerini ve yakın-

lıklarını göstermelerinin en güzel yol-

larından biri onlar gibi salih olmak

için çaba göstermektir. Müslümanlar

ise, Rabbimiz'in Kuran'da emrettiği

gibi, tüm peygamberlere indirilenlere

aralarında hiçbir ayırım yapmadan

iman etmektedirler. 

De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di -
ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak,
Ya kub ve to run la rı na in di ri le ne,
Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile pey -
gam ber le re Rab bin den ve ri le ne
iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni
di ğe rin den ayırt et me yiz ve biz
O'na tes lim ol muş la rız. (Ba ka ra
Su re si, 136)
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Kuran Ahlakının Gerektirdiği Şefkat
Barış ve sevgi dini olan İslam, iman edenlerin tüm in-

sanlara adaletle ve iyilikle davranmalarını gerektirir. Salih

Müslümanlar, Allah'ın emrettiği ahlaka uygun olarak, sevgi

dolu, affedici, mütevazı, anlayışlı, yumuşak huylu, içten ve

samimi insanlardır. Allah iman edenlere, kendilerinin veya

yakınlarının aleyhinde dahi olsa adil olmayı, kendileri ihtiyaç

içinde olsalar bile öncelikle yetimi ve esiri doyurmayı, feda-

kar olmayı, sabırlı davranmayı, güzel ahlakta kararlı olmayı

emretmiştir. Bu ahlakı yaşayan bir mümin aynı zamanda

farklı inançlara ve düşüncelere mensup kişilere karşı da şef-

katli ve anlayışlıdır. "Dinde zorlama olmadığının" bilinci ile,

iman etmeyen insanları hak yola davet ederken de her zaman

nezaketli bir üslup kullanır, amacı doğru yolu göstermek,

karşı tarafın vicdanına hitap etmek ve onların güzel bir ahlak

ile yaşamasına vesile olmaktır. Bu ise ancak Allah'ın insanla-

ra hidayet vermesi ile mümkün olur. Allah, "... İman edenler

hala anlamadılar mı ki, eğer Allah dilemiş olsaydı, insanla-

rın tümünü hidayete erdirmiş olurdu... " (Rad Suresi, 31)

ayetiyle Müslümanlara, kalplerin ancak Allah'ın elinde oldu-

ğunu, bir kimsenin ancak O'nun dilemesiyle hidayete erebile-

ceğini hatırlatmaktadır. Bir başka ayette ise şöyle buyrulur:

Ger çek şu ki, sen, sev di ği ni hi da ye te er di re mez sin, an -

cak Al lah, di le di ği ni hi da ye te er di rir; O, hi da ye te ere cek

olan la rı da ha iyi bi len dir. (Ka sas Su re si, 56) 

Müs lü ma nın gö re vi, sa de ce ger çek le ri an lat mak, in san -
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la rı bu ger çek le re da vet et mek tir. İn san la rın bu nu ka bul edip

et me me le ri, ta ma men on la rın vic dan la rı na kal mış bir me se le -

dir. Al lah bu ger çe ği Ku ran'da ha ber ver mek te dir:

Din de zor la ma yok tur. Şüp he siz, doğ ru luk (rüşd) sa pık -

lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim ta ğu tu ta nı ma yıp

Al lah'a ina nır sa, o, sa pa sağ lam bir kul ba ya pış mış tır;

bu nun kop ma sı yok tur. Al lah, işi ten dir, bi len dir. (Ba ka -

ra Su re si, 256)

Müslümanların bu ahlakları, doğal olarak Kitap Ehli ile

olan ilişkilerinde de geçerlidir. Üstelik Rabbimiz, Kitap

Ehli'ne karşı nasıl davranılması gerektiğini Kuran'da iman

edenlere detaylı olarak tarif etmiştir. Bu ayetler incelendiğin-

de, Müslüman toplum içinde Hıristiyan ve Musevilerin var-

lıklarının tanınması ve onların tüm haklarının bizzat

Müslümanlar tarafından korunması gerektiği açıkça anlaşıl-

maktadır. Müslümanların Musevilere ve Hıristiyanlara bakı-

şı son derece merhametli olmalıdır. Samimi olarak iman eden

Museviler ve Hıristiyanlar –her ne kadar inanışlarında ve iba-

detlerinde zaman içinde bazı bozulmalar yaşanmışsa da-

özünde Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden, meleklere,

peygamberlere ve hesap gününe inanan ve din ahlakının ya-

şanması gerektiğini düşünen kimselerdir. Bu gerçek,

Müslümanların onlara merhamet duymalarında, onları koru-

yup kollamalarında önemli bir ölçüdür. 

Allah bir ayette Allah'a bir olarak iman eden ve ahiret

gününe inanarak salih amellerde bulunan Museviler ve

Hıristiyanların, bu iyi ahlaklarının karşılığını en güzel şekilde

alacaklarını haber vermiştir:
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Şüp he siz, iman eden ler(le) Museviler, Hı ris ti yan lar ve
sa bi iler(den kim) Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder ve
sa lih amel ler de bu lu nur sa, ar tık on la rın Al lah Ka tın da
ecir le ri var dır. On la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol -
ma ya cak lar dır. (Ba ka ra Su re si, 62) 

Bu ayetin anlamı apaçıktır. Müslüman, Musevi veya

Hıristiyan olsun, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve salih

amellerde bulunanlar müjdelenmekte; söz konusu müminle-

rin Allah Katında ecirleri olduğu haber verilmektedir. Maide

Suresi'nin 48. ayetinde ise, insanlar için "farklı bir şeriat ve

yol-yöntem kılındığı", sorumluluklarının ise "hayırlarda ya-

rışmak" olduğu belirtilmiştir. Bu da ister Musevi, ister

Hıristiyan, isterse Müslüman olsun samimi olarak Allah'a ve

ahiret gününe iman eden tüm inananların güzellikle davran-

maları ve Allah rızası için hayırlarda yarışmaları gerektiğini

göstermektedir. Bu durumda Müslümanların, kendileri gibi

Allah'a iman eden, salih amelde bulunan ve güzel ahlak gös-

teren kimselere katı veya merhametsiz davranmaları müm-

kün değildir. Nitekim, İslam tarihi de bunu kanıtlar. 

Tüm bu bilgilerin gösterdiği gerçek, İslam ahlakının

Müslümanları, Musevi ve Hıristiyanlara karşı anlayışlı dav-
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ranmakla, onlara ibadet ve inanç özgürlüğü

sağlamakla, kültürlerine ve örflerine saygılı ol-

makla, samimi olarak iman eden Kitap Ehli'ne

merhamet ve sevgiyle yaklaşmakla yükümlü kıldığıdır.

Bunun aksi bir davranış hem Kuran ahlakına hem de

Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetine uygun değildir. 

Kuran'da Tüm Peygamberler Övülür,
Müslümanlar Hz. Musa (as) ve Hz. İsa

(as)'ı Gönülden Severler 
Al lah ta ri hin her dö ne min de Ken di vah yi ni in san la ra el -

çi le ri ara cı lı ğıy la ulaş tır mış tır. Pey gam ber ler, Al lah Ka tın da

se çil miş, Rab bi miz'in ken di le ri ne ni met ler ver di ği mü ba rek

in san lar dır. Üs tün ah lak la rı ile tüm in san la ra ör nek ola rak

ya ra tıl mış olan pey gam ber ler, gön de ril dik le ri top lum la ra

Al lah'ın di ni ni an lat mış lar, on la rı kö tü lük ler den sa kın dı ra rak

iyi li ği em ret miş ler, in san la rın iman la rı na ve si le ol muş lar dır.

Ku ran'da pek çok ayet te geç miş te ya şa mış olan top lum lar dan

ve bu top lum la ra gön de ri len pey gam ber le rin ha yat la rın dan

ör nek ler ve ril mek te dir. Ku ran'da bil di ri len pey gam ber kıs sa -

la rın da, bu mü ba rek in san la rın Al lah'ın var lı ğı nı ve di ni ni

teb liğ et me le ri, in kar eden le re kar şı yü rüt tük le ri fik ri mü -



Hz. İsa (as)'ın, Allah'ın dilemesiyle gerçekleştirdiği mucizelerinden bi-
ri olan hastaları iyileştirmesini resmeden bu tablo, Louvre
Müzesi'nde sergilenmektedir. "Hz. İsa Körü İyileştirirken", Nicolas
Poussin (1594-1665)
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cade le, teb liğ yap tık la rı in san la rın ver dik le ri kar şı lık de tay lı

ola rak bil di ril miş ve el çi le rin gös ter dik le ri sa bır, fe da kar lık,

sa mi mi yet, in ce dü şün ce, in sa ni yet gi bi üs tün ah lak özel lik le -

ri tüm ina nan la ra ör nek gös te ril miş tir. Tüm pey gam ber le rin

Rab bi miz'in seç ti ği kut lu in san lar ol du ğu nun bi lin cin de olan

Müs lü man lar da, gön de ril miş olan bü tün pey gam ber le re

iman eder ler. Al lah Ku ran'da, Hz. Nuh (as)'a ve Hz. İbrahim

(as)'a vahyettiği dini, Hz. Musa (as)'a, Hz. İsa (as)'a ve Hz.

Muhammed (sav)'e de vahyetmiş olduğunu bildirmiştir:  
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O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me -
yin" di ye din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti -
ği mi zi, İb ra him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi
si zin için de teş ri' et ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri -
ni ça ğır dı ğın şey, müş rik le re ağır gel di. Al lah, di le di ği -
ni bu na se çer ve iç ten Ken di si'ne yö ne le ni hi da ye te er di -
rir. (Şu ra Su re si, 13) 

Müslümanlar, "... Biz Allah'a; bize indirilene, İbrahim,

İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve

İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman

ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz

O'na teslim olmuşlarız." (Bakara Suresi, 136) ayetiyle buyu-

rulduğu gibi, tüm peygamberlere birini diğerinden ayırt et-

meden iman eder, hepsini derin bir sevgiyle sever ve bu kut-

lu insanların hayatlarını ve ahlaklarını överek anarlar. 

Peygamberlerin hepsi kavimlerine, Rabbimiz Katındaki

hak dini tebliğ etmiş, onları Bir ve Tek olarak Allah'a iman et-

meye çağırmış, ahiret gününe karşı uyarıp korkutmuşlardır.

Tüm peygamberler, Müslümanlar için örnek almaları ve say-

gıyla anmaları gereken üstün bir ahlaka, derin bir imana sahip

mübarek insanlardır. Allah'ın Kuran'da bu mübarek insanları

övmesi gibi, Müslümanlar da Hz. Muhammed (sav)’in yanı sı-

ra Hz. İsa (as)'ın, Hz. Musa (as)'ın, Hz. Yakup (as)'ın, Hz. Nuh

(as)'ın, Hz. Yusuf (as)'ın, Hz. İbrahim (as)'ın, Hz. İlyas (as)'ın,

Hz. Şuayb (as)'ın, Hz. Lut (as)'ın ve diğer tüm peygamberlerin

örnek ahlaklarını, tavırlarını ve imanlarını şevkle ve heyecan-

la, överek anmalıdırlar. Bu, Allah’ın Kuran’da övdüğü bir iba-

det şeklidir. Bütün peygamberlerin hayatında müminlerin

üzerinde düşünecekleri, kendilerine örnek alacakları hikmet-
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ler vardır. Bu hikmetleri göz ardı etmek ya da gereği gibi dü-

şünmemek samimi Müslümanlara yakışmaz. Elbette, Allah'a

ve ahiret gününe iman edenler salih Müslümanlar için Ahzap

Suresi'nin 21. ayetinde buyurulduğu gibi Allah'ın Resulü Hz.

Muhammed (sav)'de en güzel örnekler vardır. Ancak salih bir

Müslüman için sevgili Peygamberimiz (sav)'in ahlakı ile ah-

laklanmak ne kadar önemliyse, diğer peygamberlerimizin şe-

refli ahlakını izlemek ve onlar gibi Allah'ın razı olduğu insan-

lardan olabilmek de o kadar önemlidir.

Allah Kuran'da, Hz. Musa (as) ve Hz. Harun (as)'ın

Kendi Katında hayırlı ve şerefli, mübarek insanlar olduğunu

şöyle bildirmiştir:

An dol sun, Biz Mu sa'ya ve Ha run'a lü tuf ta bu lun duk.

On la rı ve ka vim le ri ni o bü yük üzün tü den kur tar dık.

On la ra yar dım et tik, böy le ce üs tün ge len ler ol du lar. Ve

iki si ne an la tı mı-açık Ki tab'ı ver dik. On la rı dos doğ ru yo -

la yö nel tip-ilet tik. Son ra ge len ler ara sın da da iki si ne

(ha yır lı ve şe ref li bir isim) bı rak tık. Mu sa'ya ve Ha run'a

se lam ol sun. Şüp he siz Biz, ih san da bu lu nan la rı böy le

ödül len di ri riz. Şüp he siz iki si, Bi zim mü'min olan kul la -

rı mız dan dı lar. (Saf fat Su re si, 114-122)

Allah, Hz. Musa (as)'ı Firavun'un esareti altında bulunan

İsrailoğulları'na elçi olarak göndermiş ve ona Enam

Suresi'nin 154. ayetinde belirtildiği gibi "iyilik yapanların

üzerinde (nimetimizi) tamamlamak, herşeyi ayrı ayrı açık-

lamak ve bir hidayet ve rahmet olarak..." Kitap'ı vermiştir.

Hz. Musa (as)'a seçilmiş olduğunun vahyedilişi ise Kuran'da

şöyle bildirilmektedir:
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Sa na Mu sa'nın ha be ri gel di mi? Ha ni bir ateş gör müş tü
de, ai le si ne şöy le de miş ti: "Du run, bir ateş gör düm;
umu lur ki si ze on dan bir kor ge ti ri rim ve ya ate şin ya -
nın da bir yol-gös te ri ci bu lu rum." Ni te kim ona gi din ce,
ken di si ne ses le nil di: "Ey Mu sa. Ger çek ten Ben, Ben se -
nin Rab bi nim. Ayak ka bı la rı nı çı kar; çün kü sen, kut sal
va di olan Tu va'da sın. Ben se ni seç miş bu lu nu yo rum;
bun dan böy le vah yo lu na nı din le." (Ta ha Su re si, 9-13)

Hz. Musa (as) gerek Firavun'a ve yakın çevresine karşı, ge-

rekse kendi toplumu içindeki münafık karakterli ve zayıf iman-

lılara karşı büyük bir mücadele yürütmüş, her zaman Allah'a

olan teslimiyeti, tevekkülü, sabrı, cesareti, fedakarlığı, aklı, az-

mi ve şevki ile tüm inananlara örnek olmuştur. Müslümanlar

da Hz. Musa (as)'a içten bir saygı duyar ve ona iman ederler. 

İsa Peygamber (as) ise, Kuran'da, "Allah'ın elçisi ve ke-

limesi" (Nisa Suresi, 171) olarak tanıtılır; onun insanlığa bir

"ayet (alamet)" kılındığı (Enbiya Suresi, 91) bildirilir; müca-

delesi, Allah'ın kendisine lütfettiği mucizeleri, hayatı hakkın-

da hikmetli bilgiler verilir. Hz. İsa (as) bir Kuran ayetinde

şöyle övülmektedir:

Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah
Ken din den bir ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun
adı Mer yem oğ lu İsa Me sih'tir. O, dün ya da ve ahi ret te
'seç kin, onur lu, say gın dır' ve (Al lah'a) ya kın kı lı nan lar -
dan dır." (Al-i İm ran Su re si, 45)

Hz. İsa (as)'a verilen İncil'in nitelikleri ise Kuran'da şöy-

le açıklanır: 

On la rın ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı doğ ru la yı cı ola -
rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona için de hi da yet



ve nur bu lu nan, önün de ki Tev rat'ı doğ ru la yan ve mut ta -
ki ler için yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i ver dik. (Ma ide
Su re si, 46)

Kuran'da bildirildiği üzere, Hz. İsa (as)'ı diğer peygam-

berlerden ayıran bazı özellikler vardır. Bunlardan en önemli-

si onun halen ölmemiş, Allah Katına yükseltilmiş ve yeryü-

züne tekrar geri dönecek olmasıdır. Birçok kimsenin sandığı-

nın aksine Hz. İsa (as) öldürülmemiş, başka bir sebeple de öl-

memiştir. Kuran'da inkarcıların onu "asamadıkları ve öldü-

remedikleri" (Nisa Suresi, 157) kesin bir şekilde belirtilir ve

Allah'ın onu Kendi Katına yükselttiği haber verilir. Hiçbir

ayette Hz. İsa (as)'ın öldüğünden ya da öldürüldüğünden söz

edilmez. Bunların yanı sıra, Kuran'da Hz. İsa (as) hakkında

öyle bilgiler verilir ki, bunlar tarihte henüz meydana gelme-

miştir ve bu olayların gerçekleşmesi ancak Hz. İsa (as)'ın yer-

yüzüne geri dönmesi ile mümkün olacaktır. Kuran'da haber

verilen olayların gerçekleşeceğinden ise hiçbir kuşku yoktur.

(Bu konu ilerleyen bölümlerde detaylı olarak incelenecektir.)

Dolayısıyla, Müslümanlar da tıpkı Hıristiyanlar gibi, Hz. İsa

(as)'ın ikinci kez yeryüzüne gelişini büyük bir şevk ve heye-

canla beklemekte, İsa Mesih (as)'ın gelişine en güzel şekilde

hazırlanmak için gayret etmektedirler.

Hz. İsa (as)'ın mübarek annesi Hz. Meryem de, Allah’ın

Kuran’da üstün ahlakı ve güzel davranışlarıyla övdüğü,,

alemlerin kadınlarına üstün kılınmış, örnek bir insandır.

Kuran'da Hz. Meryem'le ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır:

Hani melekler: "Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni
arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı," demişti.
(Al-i İmran Suresi, 42)
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İmran'ın kızı Meryem'i de. Ki o kendi ırzını korumuştu.
Böylece Biz ona Ruhumuz'dan üfledik. O da Rabbinin ke-
limelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden
bağlı olanlardandı. (Tahrim Suresi, 12)

İman edenlerin, Allah'ın ayetlerinde üstün ahlaklarını ve

davranışlarını övdüğü mübarek kullarına derin bir sevgi ve

hürmet beslemeleri, onları övgüyle anmaları, onları kendilerine

örnek almaları olması gereken bir tutumdur. Samimi olarak

iman eden tüm Müslümanlar da bu tutumu sergilemeye özen

göstermelidir.

PEYGAMBERİMİZ (SAV) DÖNEMİNDE 

BEN-İ İSRAİL VE HIRİSTİYANLAR GÜVENLİK

İÇİNDE YAŞIYORLARDI

ADNAN OKTAR: Ben-i İsrail, peygamber soyudur, bizim

kendi peygamberlerimizin torunlarıdır. Ve Hz. Musa (as)'ın şe-

riatına tabi olan insanlardır ve o şeriatı, yani o dini şu ana kadar ya-

şayarak devam etmişlerdir. Dolayısıyla, peygamber soyundan olan

bu tertemiz insanları devletsiz bırakmak, milletsiz hale getirme-

ye kalkmak, topraklarından sürüp çıkartmaya kalk-

mak, onlara yaşama hakkı vermemek hiç akıl-

cı ve vicdanlı bir tavır değil. 

Gelin Birlik Olalım
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Müslüman şefkatlidir, merhametli-

dir, sevgi doludur. Tabi ki, onlar da bizim

kardeşimizdir, yaşam hakları vardır. Birinci

sınıf insanlardır, o bölgede istedikleri gibi ya-

şarlar, ticaret yaparlar, sanatla uğraşırlar,

bilimle uğraşırlar. Yani, niçin onlar oradan

sürülüp çıkarılsın ve neden huzursuz yaşa-

sınlar veyahut huzurlu yaşam hakları elle-

rinden alınsın? Bunu, makul hiçbir insan

kabul etmez, ben de kabul etmiyorum. Tabi ki

huzur içinde mutluluk içinde yaşayacaklar-

dır, hayat garantileri olacaktır. Türk İslam

Birliği içerisinde bereket ve bolluk içinde ya-

şayacaklardır. 

Kuran'ın hükmü ortada,

Peygamberimiz (sav)'in sünneti, uygula-

maları ortada. Peygamberimiz  (sav) za-

manında Ehl-i Kitap son

derece rahat yaşıyor-

du, Ben-i İsrail son

derece rahat yaşı-

yordu. O zaman

Kudüs'te de onlar ya-

şıyorlardı, İsrail böl-

Harun Yahya (Adnan Oktar)



gesinde yaşıyorlardı. Mutluluk ve bereket içindeydiler,

Peygamberimiz (sav) onlara karşı çok şefkatli ve sevecen davranı-

yordu. Musevilerden kız alınabilir, evlenilebilir, onların kestiği ye-

nir, sofralarında oturulur, evlerine gidilir, dost olunur, arkadaş

olunur bu Peygamberimiz (sav) zamanında olan

bir uygulama ve bir sünnettir. 

Bu Hıristiyanlar için de aynı şekildedir,

Peygamberimiz (sav)'in cariyelerinden bir tane-

si biliyorsunuz Hıristiyandı. Ki, bizim anne-

mizdir, yani saygıyla sevgiyle andığımız

bir insandır. Bunu, bir tek Musevilik

için söylemiyorum. Aynı zamanda

Hıristiyanlar da öyle, mutluluk ve

huzur içinde yaşamak hakkı olan,

rahat yaşama hakkı olan, bereket

ve bolluk içinde yaşama hakkı olan

ve bunun sevincini yaşadıkları-

nı görmemiz gereken insan-

lardır. (Sayın Adnan

Oktar'ın Gulf Today röpor-

tajından, 2 Kasım 2008)
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MÜSLÜMANLAR KİTAP EHLİNİ KORUYUP

KOLLAMAKLA MÜKELLEFTİRLER

MUHABİR: Peki Hocam, antisemitizm İslam’a neden tama-

men aykırı bir ırkçılıktır?

ADNAN OKTAR: Bizim peygamber soyuna karşı sevgimiz

var, Hz. İbrahim (as) soyuna karşı sevgimiz var. Peygamber

Efendimiz (sav), Hz. İbrahim (as) soyundandır, Hz. Mehdi (as) Hz.

İbrahim (as) soyundandır. Abdülkadir Geylani, büyük imamlar hep

Hz. İbrahim (as) soyundan gelmişlerdir. Dolayısıyla bizim pey-

gamber soyuna karşı bir öfkemiz, kinimiz olamaz bu ancak şeytani

bir kafada olur, şeytani bir düşüncede olur. 

Biz ateist Siyonist düşünceye karşıyız. Yoksa dindar

Musevileri biz şefkatle seviyoruz ve peygamber soyundan ol-

dukları için de onlara ayrıca da yine muhabbetimiz, sevgimiz

var. O anlamda onlara karşı bir zıtlığımız, düşmanlığımız olmaz,

bu haramdır, Müslümanlıkta böyle bir şey yoktur. Bilakis muha-

faza etmek, koruyup kollamak, şefkat göstermek vardır. Biz

onları koruyup kollamakla mükellefiz. Dinlerini tabii ki istedikleri

gibi yerine getireceklerdir, eda edeceklerdir, Hıristiyanlar da öyle,

bizim onlara o anlamda bir olumsuz müdahalemiz değil, olumlu

müdahalemiz olabilir ancak. (Adnan Oktar'ın Kaçkar TV röporta-

jından, 22 Ocak 2009)
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lk dönemlerinden itibaren

İslam tarihini, İslam idaresi altın-

daki Hıristiyan ve Musevilerin ko-

numunu ve bu toplumların

Müslümanlarla ilişkilerini tarafsız bir gözle

inceleyen herkes açık bir gerçekle karşılaşacaktır:

Kitap Ehli, İslam idaresi altında her zaman huzur ve

güvenlik içinde yaşamıştır. Hatta, kimi zaman farklı

dinlerden veya mezheplerden idarelerin altında zulüm

gören Hıristiyanlar ve Museviler, İslam topraklarına sığın-

mışlar ve aradıkları güveni Müslüman ülkelerde bulmuşlar-

dır. Kitap Ehli'nin İslam topraklarında bu derece rahat ve hu-

zurlu bir yaşam sürebilmelerinin en önemli nedeni ise,

Müslümanların Kitap Ehli'ne karşı tavır ve tutumlarını Kuran

ahlakına göre belirlemiş olmalarıdır. 

Hz. Muhammed (sav)'in Şefkatli ve Sevgi Dolu
Ahlakı Her Müslümana Örnek Olmalıdır 
Peygamberimiz (sav)'in döneminde Arabistan'da birçok

dinden, farklı kültürlerden ve anlayışlardan topluluklar bu-
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lunmaktaydı. Museviler, Hıristiyanlar, Sabiiler, Mecusiler ve

putperestler birlikte yaşamaktaydılar. Dahası aynı inancı be-

nimsemelerine rağmen birbirlerine düşman olan pek çok fark-

lı kabile vardı. Ancak Peygamberimiz (sav) hangi dinden ve

kabileden olursa olsun herkese şefkatle, sabırla, merhametle

ve sevgiyle yaklaştı ve insanları büyük bir sevecenlikle Allah

inancına davet etti. Hz. Muhammed (sav)'in çevresindekilere

gösterdiği bu güzel tavır Kuran'da şöyle bildirilmektedir:

Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak dav-
randın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar çevren-
den dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için
bağışlanma dile… (Al-i İmran Suresi, 159)

Önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi, Kuran'da hiç

kimseye İslam ahlakını benimsemesi  için zorlama yapılama-

yacağı bildirilmektedir. Müslüman ancak Allah'ın dinini an-

latmakla yükümlüdür. O kişinin hidayet bulması, iman et-

mesi ancak Allah'ın dilemesiyle olur. Hiç kimse bir diğerini

iman etmesi, ibadette bulunması için zorlayamaz.

Peygamberimiz (sav) Allah'ın bu emrine her zaman titizlikle

uymuş, din ahlakının ancak kalben istendiği zaman yaşana-

bileceğini sıklıkla ifade etmiştir. Allah bir ayetinde

Peygamberimiz (sav)'e çevresindekilere karşı nasıl davran-

ması gerektiğini şöyle bildirmiştir:

Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onla-
rın üzerinde bir zorba değilsin; şu halde, Benim kesin teh-
didimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. (Kaf Suresi, 45)

Peygamberimiz (sav) ise bir sözünde "Şefkatli Haniflik

(Hz. İbrahim (as)'ın dininden olanların vasfı) ile gönderildim, kim
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benim sünnetime muhalefet ederse, benden değildir."1 şeklinde bu-

yurmuş, bir diğer sözünde ise müminlere "Ben merhamet edici

ve barışçı olarak gönderildim..."2 şeklinde seslenmiştir.

Peygamberimiz (sav)'in bu üstün ahlakı bir diğer sözünde

şöyle ifade edilir:

Öfkelendiği zaman (nefsine hakim olup) yumuşaklıkla mu-
kabele eden (karşılık veren) kimse, Allah'ın sevgisine nail
olur (kavuşur)! 3 

Peygamberimiz (sav)'in merhametli, şefkatli ve sevecen

ahlakı ile ilgili daha pek çok hadis bulunmaktadır. Örneğin

Peygamberimiz (sav) "İnsanlara merhamet etmeyen kimseye,

Allah da merhamet etmez." 4 demiştir. Diğer sözleri şu şekildedir:

Merhamet edin, merhamet olunasınız. Af edin, af olunası-
nız. Yazık, laf ebesi olanlara. Yazık, günahlarına bilerek de-
vam edip, istiğfar etmeyenlere.5

Allah refikdir (merhametli ve şefkatli), rıfkı (şefkat ve mer-
hameti) sever ve rıfka mukabil (karşılık) verdiğini başka
hiçbir şeyle vermez.6

Büyük İslam alimi İmam Gazali, hadis alimlerinden der-

lediği bilgiler ile Peygamber Efendimiz (sav)'in çevresindeki-

lere karşı merhametli tutumunu ise şöyle özetlemiştir:

Öfkelenmekten son derece uzak ve bir şeye çabucak rıza
gösterendi. İnsanlara karşı insanların en şefkatlisiydi. Öyle
ya, insanların en hayırlısı insanlara hayrı dokunan, insanla-
rın en yararlısı da insanlara faydalı olandır.7 

Peygamberimiz (sav)'in çevresindekileri din ahlakına

bağlayan ve kalplerini imana ısındıran insan sevgisi, ince dü-

şüncesi ve şefkati, tüm Müslümanların önemle üzerinde dur-
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maları gereken bir ahlak üstünlüğüdür.

Peygamberimiz (sav)'in bu tüm insanlığa örnek

olan güzel özellikleri Tevbe Suresi'nde şöyle bil-

dirilmektedir:

Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşme-
niz O'nun gücüne giden, size pek düşkün,
müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir el-
çi gelmiştir. (Tevbe Suresi, 128)

Sevgi, şefkat, anlayış ve merhamet sahibi ol-

mak, Allah'ın tüm insanlara örnek olarak gönder-

diği elçilerinin ortak özellikleridir. Allah

Kuran'da diğer peygamberlerin de "sevgi duyar-

lılığı" ile şereflendirildiklerini haber vermekte ve

Katından hikmet verdiği Hz. Yahya (as)'ı bu ko-

nuda insanlara örnek göstermektedir. Ayette bu

kutlu insan için "Katımız'dan ona bir sevgi du-

yarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sa-

hibi biriydi." (Meryem Suresi, 13) şeklinde bildi-

rilmektedir.

Dolayısıyla iman eden ve elçilerin yolunu iz-

leyen Müslümanların, benimsemesi gereken ah-

lak da şefkat, merhamet ve sevgi üzerine bina

edilmiş bir ahlak olmalıdır. İman edenler Allah'ın

emri olan bu ahlakı gereği gibi yaşadıklarında,

sorun gibi görünen pek çok konunun kolaylıkla

çözüme kavuştuğunu, huzur ve güvenin yaygın-

laştığını, bolluk ve bereketin hakim olduğunu gö-

receklerdir.
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Hz. Muhammed (sav)'in Kitap Ehli'ne
Karşı Örnek Tutumu 

Müslümanların Kitap Ehli'ne karşı tutumlarında, her ko-

nuda olduğu gibi, en güzel örnek Peygamber Efendimiz

(sav)'dir. Hz. Muhammed (sav), Musevilere ve Hıristiyanlara

karşı her zaman son derece sevecen, adil ve merhametli dav-

ranmış, İlahi dinlerin mensupları ile Müslümanlar arasında

sevgi ve uzlaşmaya dayalı bir ortam oluşturulmasını istemiş-

tir. Peygamberimiz (sav) döneminde ve sonrasında,

Hıristiyan ve Musevilerin kendi dinlerini diledikleri şekilde

yaşamalarına izin verecek ve özerk cemaatler olarak varlıkla-

rını devam ettirebilmelerini sağlayacak anlaşmalar yapılmış

ve güvenceler verilmiştir. İslamiyet'in ilk yıllarında Mekkeli

müşriklerin eziyet ve baskılarına maruz kalan

Müslümanların bir kısmı, Peygamber Efendimiz (sav)'in öğü-

düyle, Etiyopya'daki Hıristiyan Kral Necaşi'ye sığınmışlar-

dır. Peygamberimiz (sav)'le birlikte Medine'ye göç eden mü-

minler ise, Medine'de yaşayan Musevilerle, sonraki tüm ne-

sillere örnek olacak bir birarada yaşama modeli geliştirmiş-

lerdir. İslam'ın yayılış döneminde de, Arabistan'daki Musevi

ve Hıristiyan topluluklarına gösterilen tolerans,

Müslümanların Kitap Ehli'ne karşı anlayış ve adaletinin

önemli birer örneği olarak tarihe geçmiştir.

Buna bir örnek olarak, sevgili Peygamberimiz Hz.

Muhammed (sav)'in, Hıristiyan olan İbn Harris b. Ka'b ve kav-

mine yazdırdığı anlaşma metninde: "Şarkta ve Garpta yaşayan
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tüm Hıristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları

Allah'ın, Peygamber'in ve tüm müminlerin himayesindedir.

Hıristiyanlık dini üzere yaşayanlardan hiç kimse istemeden İslam'ı

kabule zorlanmayacaktır. Hıristiyanlardan birisi herhangi bir cinaye-

te veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zo-

rundadırlar" yazdırmasıdır.8

Hz. Muhammed (sav), Evs ve Hazrec kabileleri ile yapı-

lan Medine Anlaşması'na Musevilerin de katılmasına izin

vermiş ve böylece Musevilerin de Müslümanların arasında,

ayrı bir dini grup olarak varlıklarını devam ettirmelerini sağ-

lamıştır. Medine Anlaşması'nın "Beni Avf Musevileri, ina-

nanlarla birlikte bir ulus oluşturdular. Musevilerin dini

kendilerine, Müslümanların dini kendilerinedir" hükmüy-

le, Müslümanların Musevilerin geleneklerine ve inanışlarına

gösterdikleri şefkatin ve anlayışın temeli Peygamberimiz

(sav) döneminde atılmıştır. Hiç şüphesiz bu anlayış, Allah'ın

Kuran'da bildirdiği, "Sizin dininiz size, benim dinim bana"

(Kafirun Suresi, 6) hükmünün en güzel tecellilerinden biridir.

Hz. Mu ham med (sav), Rab bi miz'in em ret ti ği ah la kın bir

ge re ği ola rak, Ki tap Eh li'ne kar şı yal nız ca an la yış ve mer ha met

gös ter mek le kal ma mış, İs -

lam ida re si al tın da ki

Musevi ve Hı ris ti -

yan la rın ko ru nup

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Hz. Mu ham med (sav)'in çe şit li ül ke le rin kral la rı na ve ba zı eya let le rin va li -
le ri ne yaz dı ğı teb liğ mek tup la rın dan al tı sı nın ori ji na li gü nü mü ze ka dar
mu ha fa za edil miş tir. Bu mek tup lar, Pey gam ber Efen di miz (sav)'in üs tün
ah la kı nın, ba ğış la yı cı lı ğı nın, şefkatinin ve teb liğ gü cü nün ta ri hi bi rer ör -
nek le ri dir. Bu mek tup lar la, söz ko nu su hü küm dar lar ve halk la r en gü zel
ve hik met li şe kil de hak di ni ya şa ma ya da vet edil miş ler dir. Mek tup la rın
et ki le yi ci ve ılım lı üs lu bu pek çok kim se nin İs lam ahlakını ka bul et me si -
ne ara cı ol muş tur. Pey gam be ri miz (sav)'in teb li ğin de ki bu hik met li üs lup
tüm Müs lü man lar için ör nek tir. 
Yu ka rı da ki mek tup, Ah sa Va li si el-Mün zir'e gön de ril miş tir. Mek tup ta, "...
Se lam üze ri ne ol sun. Se ni, ken di si dı şın da hiç bir İlah ol ma yan tek bir
Al lah'a ham d et me ye da vet edi yo rum ve ilan edi yo rum ki, O'ndan baş ka
İlah yok tur ve Mu ham med O'nun ku lu ve Re su lü' dür. Sa na Ka dir-i Mut lak
ve Şa nı Yü ce Al lah'ı ha tır la tı rım. Zi ra kim iyi bir na si ha te ku lak ve rir se
ken di iyi li ği için dir ve kim be nim el çi le ri me ita at eder ve emir le ri ne uyar -
sa, biz zat ba na ita at et miş olur..." ya zı lı dır. 



Hz. Muhammed (sav)'in Gassan Kralı, Şemir el-Gassani'ye göndermiş
olduğu mektubun orijinal kopyası. 

Hz. Mu ham med (sav)'in Ha be şis tan Kra lı
Ne ca şi'ye hi ta ben yaz mış ol du ğu mek tup,
Müs lü man la rın Hı ris ti yan la ra ba kış açı sı nı
gös ter me si açı sın dan da son de re ce önem -
li dir. Ne ca şi, Hz. Mu ham med (sav)'in mek -
tu bu nun ve Müs lü man el çi ler le yap tı ğı ko -
nuş ma la rın son ra sın da, ül ke si ne sı ğı nan
Müs lü man la rı ko ru yan bir po li ti ka iz le miş -
tir. Mek tup ta şun lar ya zı lı dır: 
Sa na ver di ği ni me tin den do la yı Al lah'a
hamd ede rim ki; O'ndan baş ka İlah yok -
tur. O Me lik'tir, Kud düs'tür, Se lam'dır,
Mü min'dir, Mü hey min'dir.
Şa ha det ede rim ki; Mer yem oğ lu İsa,
Al lah'ın çok te miz, if fet li, dün ya dan eli ni
çek miş olan Mer yem'e yük le di ği Ru hu ve
Ke li me si'dir ki Mer yem böy le ce ona ha -

mi le kal mış, Al lah onu Ru hun dan nef he dip ya rat mış tır. Na sıl ki Adem'i
kud ret eliy le ve nef hiy le ya rat mış tı. Ben se ni bir olan, or ta ğı bu lun ma yan
Al lah'a ve O'na iba det ve ita ate, ba na ta bi ol ma ya ve Al lah'tan ge ti rip teb -
liğ et ti ğim şey le re iman et me ye da vet edi yo rum. Çün kü ben Al lah'ın Re su -
lü 'yüm. Ben, se ni ve as ker le ri ni Yü ce Al lah'a iba det ve ita ate da vet edi yo -
rum. Sa na ge re ken teb li ği yap mış ve öğü dü ver miş bu lu nu yo rum. Öğü dü -
mü ka bul edi niz. Se lam doğ ru yol da gi den le re ol sun.



kol lan ma sı ge rek ti ği ni de sa ha be ye öğ ret -

miş tir. Biz zat Pey gam ber Efen di miz (sav)

ta ra fın dan Ed ruh, Mak na, Hay ber, Nec -

ran ve Aka be'li Ki tap Eh li'ne ve ri len be rat -

lar, Müs lü man la rın Ki tap Eh li'nin can ve

mal gü ven li ği ni ga ran ti al tı na al dık la rı nı ve

on la ra inanç ve iba det öz gür lü ğü ta nı dık la rı nı

gös ter mek te dir. Pey gam be ri mi z (sav)'in Nec ran lı lar ile

yap tı ğı söz leş me de yer alan şu mad de ler de dik kat çe ki ci dir:

Nec ran lı la rın ve ma iye tin de ki le rin can la rı, mal la rı, din le ri,
var la rı ve yok la rı, ai le le ri, ki li se le ri ve sa hip ol duk la rı her -
şey Al lah'ın ve Al lah'ın pey gam be ri nin gü ven ce si al tı na alı -
na cak tır.
-Hiç bir psi ko pos ya da ke şiş ki li se sin den ya da ma nas tı rın -
dan edil me ye cek tir ve hiç bir pa paz pa paz lık ha ya tı nı terk
et me ye zor lan ma ya cak tır. On la ra hiç bir eza ya da aşa ğı la -
ma ya pıl ma ya cak tır ve top rak la rı or du muz ta ra fın dan iş gal
edil me ye cek tir.
Ada let is te yen ada let bu la cak tır, ne za lim ne de zu lüm bu -
lu na cak tır.9 

Tüm bunların yanı sıra Resulullah (sav)'in Kitap Ehli'nin

düğün yemeklerine katıldığına, hastalarını ziyaret ettiğine ve

onlara ikramda bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.

Hatta Necran Hıristiyanları onu ziyaretlerinde Hz.

Muhammed (sav) onlara abasını sermiş ve oturmalarını söy-

lemiştir.  Peygamberimiz (sav)'in vefatının ardından da,

Müslümanların Kitap Ehli'ne gösterdikleri güzel ahlakın te-

meli, Hz. Muhammed (sav)'in hayatı boyunca bu toplulukla-

ra karşı gösterdiği şefkate dayanmaktadır. 
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MÜSLÜMANLARIN KİTAP EHLİ'NE TUTUMU,

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN ŞEFKATLİ 

TUTUMUNA UYGUN OLMALIDIR

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (sav) o güzeller gü-
zeli, Hıristiyanlara karşı çok şefkatliydi, onların yemeğine
de gidiyordu, yemeklerini de yiyordu; Musevilerle alışveriş de
yapıyordu, ashabını ve sahabeleri de teşvik ediyordu. O de-
virde, Hıristiyanlar da Museviler de adeta cennet hayatı gibi ha-
yat yaşadılar. Çok huzurlu ve güzel bir dönemdi onlar için.
(Adnan Oktar'ın Tempo TV röportajından, 10 Mart 2009)

ADNAN OKTAR: Ehli Kitap Allah’ın bize bir emanetidir.
Osmanlı döneminde de öyle olmuştur, Peygamber Efendimiz
(sav) zamanında da öyle ol-
muştur. Kuran’ın anlatımın-
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da da bunu görüyoruz. Ehli Kitabı biz koruyup kollamakla,
onlara şefkat göstertmekle, onları sevmekle mükellefiz.
Biz onların sadece inancına uymayız. Ama insan olarak, karde-
şimiz olarak çok severiz, bağrımıza basarız. Ama hâşâ Allah üç-
tür derse, tabi biz Allah birdir deriz. Yani o yönde ona katılma-
yız. O konuda biz onun hiçbir yönlendirmesinin içerisine girme-
yiz. O konuda itaat etmeyiz. Ama güzel ahlakta ittifak ha-
lindeyiz, tabi ki kardeşimiz onlar. (Adnan Oktar’ın Malatya
TV, 7 Ocak 2009)

ADNAN OKTAR: Peygamber Efendimiz (sav) de görüşü-
yordu Musevilerle, onlarla ticaret yapıyordu, bağlantısı oluyor-
du. Hıristiyanlarla da bağlantısı oluyordu bu bir suç değildir.
(Adnan Oktar'ın Çay TV röportajından, 23 Temmuz 2008)

İs lam İda re sin de Din ve İba det Öz gür lü ğü
Hz. Mu ham med (sav) dö ne min den baş la ya rak, İs lam

top rak la rın da her za man için tam an la mıy la bir din öz gür lü -

ğü ha kim ol muş tur. Musevilerin ve Hı ris ti yan la rın inanç la rı,

iba det le ri, ki li se le ri, si na gog la rı, din eği ti mi ve ren okul la rı

Müs lü man la rın gü ven ce si al tı na alın mış tır. Hav ra lar ve ki li -

se le rin ko ru na ca ğı na da ir ga ran ti ler, Pey gam be ri miz (sav)

dö ne min den baş la mak üze re, Ki tap Eh li ile ya pı lan söz leş me -

ler de yer alan önem li hü küm ler dir. Ay rı ca ilk dö nem ler de

ya pı lan an laş ma lar da, Müs lü man la rın yol cu luk la rı sı ra sın da

gü zer gah la rı üze rin de bu lu nan ma nas tır lar da kal ma la rı na

mü sa ade edil me si ne da ir mad de ler de bu lun mak ta dır. Bu da,
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Müs lü man la rın Ki tap Eh li ile iliş ki le ri ni kar şı lık lı say gı ze mi -

ni üze rin de ge liş tir me ye, on lar la dostane ilişkiler kurmaya

özen gös ter dik le ri ne bir işa ret tir. Bu na da ya na rak pek çok

Müs lü ma nın, ge rek ko nak la mak ge rek se ye mek ih ti yaç la rı nı

gi der mek için yol cu luk la rı ve fe tih le ri sı ra sın da ma nas tır la rı

zi ya ret et tik le ri, hat ta ki mi za man ede bi soh bet ler için ma nas -

tır la rı ter cih et tik le ri ta ri hi kay nak lar da an la tıl mak ta dır.

Ki tap Eh li de ço ğu za man Müs lü man la rın bu yak la şı mı -

na sı cak lık la kar şı lık ver miş tir. Su ri ye Hı ris ti yan la rı nın, Ebu

Ubey de'ye sun duk la rı ve ta ri he "Ömer Akdi" ola rak ge çen

bel ge de yer alan şu ifa de ler dik kat çe ki ci dir:

Ge ce ve ya gün düz ki li se le ri mi zi Müs lü man lar dan esir ge -
me ye ce ğiz, on la rın ka pı la rı nı yol cu la ra ve yol da kal mış la ra
açık tu ta ca ğız... Müs lü man yol cu yu ge le nek sel usu lü müz le
ağır la ya ca ğız ve on la rı bes le ye ce ğiz. Müs lü man la rı in cit -
me ye ce ğiz ve her kim bir Müs lü ma nı in ci tir se ken di hak la -
rı nı ce za ola rak kay be de cek tir.10

Ku ran'da bil di ri len, "... Eğer Al lah'ın, in san la rın ki mi ni

ki miy le de fet me si (ye nil gi ye uğ rat ma sı) ol ma say dı, ma nas -

tır lar, ki li se ler, hav ra lar ve için de Al lah'ın is mi nin çok ça

anıl dı ğı mes cid ler, mu hak kak yı kı lır gi der di... " (Hac Su re -

si, 40) aye tiy le de dik kat çe kil di ği gi bi, Müs lü man lar için Ki -

tap Eh li'nin iba det ha ne le ri Al lah'ın adı nın anıl dı ğı kut sal me -

kan lar dır ve bu me kan la rın ko run ma sı iman eden le rin üze ri -

ne bir so rum lu luk tur. Do la yı sıy la, baş ta Pey gam be ri miz Hz.

Mu ham med (sav)'in dö ne mi ol mak üze re, dört ha li fe dö ne mi

ve da ha son ra ki İs lam ida re le rin de Hı ris ti yan la rın ve

Musevilerin kut sal me kan la rı özen le ko run muş, ina nan la rın

ma bet le rin de di le dik le ri gi bi iba det le ri ni ye ri ne ge tir me le ri
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sağ lan mış tır. Örneğin, Hz. Ebubekir (ra) döneminde, barışçıl

yollarla fethedilen Taberriye şehrinde yaşayan Hıristiyanlara,

kiliselerine dokunulmayacağına dair garanti verildiği tarihi

belgelerde yer almaktadır. Aynı şekilde, Dımeşk'in fethi sıra-

sında yapılan anlaşmada, kiliselerin yıkılmayacağı ve mesken

edinilmeyeceği özellikle vurgulanmıştır. Hz. Ömer (ra)'ın

Kudüs halkına verdiği emannamede de Kitap Ehli'nin iba-

dethanelerine dokunulmayacağı bildirilmektedir. 

Hz. Osman (ra) döneminde, bir Ermeni kenti olan

Debil'in fethi sırasında, şehirde yaşayan Hıristiyanlar,

Museviler ve Mecusilere verilen emannamede, mabetlerin

korunacağı garantisi sunulmuştur.11 Ay rı ca yı kı lan ki li se le rin

ona rıl ma sı na, ye ni hav ra la rın ve ma nas tır la rın in şa edil me si -

ne de her za man mü sa ade edil miş tir. Ör ne ğin, Me da in dı şın -

da bu lu nan ve Pat rik Mar Am me ta ra fın dan da ha ön ce ya kıl -

mış olan St. Ser gi us Ma nas tı rı, Hz. Osman (ra) döneminde ye-

niden inşa edilmiştir. Mısır valisi Ukbe'nin Nasturilerin yap-

tırdıkları bir manastıra yardımda bulunması, Muaviye döne-

minde Urfa Kilisesi'nin tamir ettirilmesi, İskenderiye'de

Marcos Kilisesi'nin inşa ettirilmesi gibi daha pek çok örnek

sayılabilir. Günümüzde Filistin, Suriye, Ürdün, Mısır ve Irak

topraklarında yer alan kilise ve sinagogların hala varlığını ko-

ruyor olması, Müslümanların diğer İlahi dinlere olan saygısı-

nın bir göstergesidir. Bugün Hıristiyanlar tarafından önemli

ziyaret alanlarından biri olarak kabul edilen Tur Dağı'ndaki

Yan da 638 yı lın da Or to doks Pat rik Soph ro ni os adı na Hz. Ömer (ra) ta ra -
fın dan ya yın lan mış olan fer man. Bu fer man la, kut sal top rak lar da ya şa -
yan Hı ris ti yan la rın tüm hak la rı nın ga ran ti al tı na alın dı ğı bil di ril mek te dir.  
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Dery Yakup Manastırı,
Urfa, I. yüzyıl



59

Sina Manastırı ve bu kilisenin hemen yanındaki cami,

Müslümanların Kitap Ehli'nin ibadethanelerine gösterdiği

saygının bir diğer örneğidir. 

Ki tap Eh li ge le nek le ri nin ve inanç la rı nın önem li bir par -

ça sı olan bay ram la rı nı da Müs lü man ida re sin de is te dik le ri

ma bet de, is te dik le ri şe kil de kut la mış lar, hat ta ki mi za man

Müs lü man ida re ci ler de bu kut la ma lar da yer al mış lar dır. III.

Nas tu ri Pat ri ği'nin yaz dı ğı bir mek tup, Müs lü man yö ne ti ci le -

rin Ki tap Eh li'ne kar şı mer ha me ti ni ve anlayışını bir Hı ris ti -

ya nın ağ zın dan an lat ma sı ba kı mın dan gü zel bir ör nek tir:

Arap lar… biz le re hiç zul met me di ler. Ger çek ten on lar, di ni -

Kitap Eh li'nin iba det ha ne le ri ve kut sal me kan la rı, İs lam ida re le rin de
özen le korun muş tur. 

Germüş Köyü Kilisesi, Urfa
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Eri ha'da ki Aziz Ge or ge Ma nas tı rı'nın
ta ri hi 5. yüz yı la ka dar uzan mak tadır. 
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Aziz Sabas
Manastırı.
Manastır 4. yüzyıl
başlarında inşa
edilmiştir. 

Müs lü man lar ve Museviler
için ol du ğu ka dar Hı ris ti yan -
lar için de kut sal ka bul edi -
len Ku düs ve çev re sin de ki
top rak lar da pek çok ta ri hi
iba det ha ne ve kut sal me kan
bu lun mak ta dır. Ta ri hi 4.
yüz yı la ka dar uza nan pek
çok ma nas tır ve ki li se, bu -
gü ne ka dar ko ru na rak gel -
miş tir. İs lam ida re sin de,
Müs lü man lar, Museviler ve
Hı ris ti yan lar ken di kut sal
me kan la rın da iba det le ri ni
ra hat lık la ye ri ne ge tir miş,
hu zur ve gü ven için de ya şa -
mış lar dır. Sa mi mi ola rak
iman eden le rin it ti fa kıy la ay -
nı hu zur or ta mı nın bu gün
de sağlanması müm kün dür. 
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mi ze, din gö rev li le ri mi ze, ki li se ve ma nas tır la rı mı za hür -
met gös ter di ler…12

12. yüzyılın ünlü Musevi seyyahlarından Tudelalı

Benjamin ise, Müslüman topraklarını ziyareti sırasında gör-

düğü anlayış ve ortak yaşama kültürü karşısında hayranlığı-

nı gizleyemez. Böyle bir anlayışa dönemin Hıristiyan

Avrupası'nda rastlamanın mümkün olmadığını ifade eder.

Müslümanlar ve Musevilerin türbelerde ve kutsal mekanlar-

da birarada dua ettiklerini belirten Benjamin, sinagogların

hemen yanında mescitler inşa edildiğini ve her iki cemaatin

de birbirlerinin bayramlarını kutladıklarını anlatmıştır.13 

Bütün bu tarihi bilgiler açıkça göstermektedir ki, günü-

müzde bazı çevrelerin telkinlerinin aksine, İslamiyet bir barış

ve sevgi dinidir. İslam idaresi altında Hıristiyanlar ve

Museviler diledikleri gibi yaşamışlar, din ve vicdan özgürlü-

ğünün sağladığı tüm imkanlardan faydalanmışlardır.

Ki tap Eh li'nin İs lam İda re sin de
Bul du ğu Hu zur

Hıristiyanlar ve Museviler, Müslümanların idaresinde

her türlü özgürlükten en yüksek derecede faydalanma imka-

nına sahipken, benzer bir sevgi ve merhameti diğer dinlerin

mensuplarından görmemişlerdir. Milattan sonra ilk yüzyılda

Museviler Hıristiyanlara karşı baskı uygularken, sonraki yüz-

yıllarda güçlenen Hıristiyanlar da Musevilere ve hatta farklı

mezheplerden Hıristiyanlara karşı baskı uygulamışlardır.
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Özellikle Ortaçağ'a egemen olan bu baskı, pek çok Musevi ve

farklı mezhepten Hıristiyanın, Müslümanların merhametine

ve korumasına sığınmalarına neden olmuştur. İslamiyet'in ilk

dönemlerinde Bizanslıların Mısır ve diğer bölgelerdeki

Yakubi Hıristiyanlarına karşı; Haçlı Seferleri sırasında

Katoliklerin, güzergahları üzerindeki ve Kudüs ve çevresinde

yaşayan Musevilere ve Ortodokslara karşı; Avrupa'da

Hıristiyanların Musevilere karşı; İspanya'da Hıristiyanların,

Müslümanlara ve Musevilere karşı izledikleri baskı ve şiddet

politikasının benzerine İslam topraklarında hiçbir zaman rast-

lanmamıştır. 

Bu şefkat dolu tutumun en önemli örneklerinden biri hiç

kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğu'dur. Antalya Patriği

Makarios'un, Ortodokslara zulmeden Katolik Polonyalıları

Osmanlı idaresiyle kıyaslayan şu sözleri bu gerçeği gösteren

örneklerden sadece bir tanesidir:

O iman sız lar ta ra fın dan öl dü rü len bin ler ce in sa na, ka dın,
kız ve er kek le re ağ la dık. Leh li ler Or to doks adı nı dün ya dan
kal dır mak is ti yor lar. Al lah Türk le rin dev le ti ni ebe di ey le -
sin. Zi ra Türk ler ver gi al dık tan son ra Hı ris ti yan ve
Musevilerin din le ri ne do kun maz lar.14

İspanyol zulmünden kaçan Museviler de aradıkları hu-

zuru ve güvenliği yalnızca Osmanlı topraklarında bulmuşlar-

dır. İspanya'dan sürülen ve çeşitli ülkelere sığınan Museviler

bu topraklarda da çok büyük zorluk ve sıkıntılarla karşılaştı-

lar. Çoğu kentlere girmelerine izin verilmediği için açlık ve

susuzluktan şehir girişlerinde hayatlarını kaybettiler.

Cenovalıların gemilerinde yolculuk edenler ise, gemi çalışan-

Gelin Birlik Olalım
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Os man lı ida re sin de Museviler, Hı ris ti yan lar ve Müs lü man lar bi ra ra da
dos ta ne bir or tam da ya şa mış, Ki tap Eh li, Müs lü man la rın yö ne ti min den
ra zı ol muş tur. Bu gra vür de, 1877 Os man lı-Rus Sa va şı'nda cep he de ki
Os man lı Or du su'nun mu zaf fer ol ma sı için Ahi da Si na go gu'nda ya pı lan
dua gö rül mek te dir. Dua tö re ni ne, dö ne min sad ra za mı da ka tıl mış tır. 



ları tarafından ya zulme uğradılar ya da esir olarak korsanlara

satıldılar. İmparatorluğu'nun sınırlarını Musevilere açan

Sultan Beyazıt ise, Musevilere gereken şefkat ve özenin göste-

rilmesi için tüm eyaletlere bir ferman gönderdi. Fermanda,

"İspanya Musevilerini geri çevirmek şöyle dursun, tam bir içtenlik-

le karşılanmaları; aksine hareket ederek göçmenlere kötü muamele ya-

pacakların veya en ufak bir zarara sebebiyet vereceklerin ölümle ce-

zalandırılacakları..." bildiriliyordu.15 Din dar lı ğı ile ta ri he geç miş

olan Sul tan Be ya zıt'ın bu mi sa fir per ver li ği ve şefkati, hiç kuş -

ku suz Ku ran ah la kı na olan bağ lı lı ğın dan kay nak la nı yor du. 
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Sultan ve maiyetinin bir Hıristiyan kentine gelişini ve görkemli karşı-
lanışını temsil eden tablo. Anonim, 17 yy. sonları.



Kitap Ehli'nin İslam idaresi altında son derece rahat ve

müreffeh bir yaşam sürdüklerinin bir diğer örneği de,

Endülüs'teki Müslüman Emevi devletidir. Bu devlette, o dö-

nemin Avrupası'nda eşi görülmemiş yüksek bir medeniyet

kurulmuştur. Farklı dinlerin mensuplarına gösterilen anlayış

ise bu medeniyetin temel özelliklerinden biri olmuştur.

Hıristiyan saldırıları karşısında yüzyıllar içinde küçülen

Endülüs'ün son parçası olan Gırnata'da yaşayan Museviler

için tarihi kaynaklarda yer alan; "Musevilerin Gırnata'daki

muhteşem yaşamlarını görmeyenler görkem nedir bilmiyorlar de-

mektir." ifadesi, dikkat çekicidir. O dönemde Gırnata,

Museviler için dünyanın en güvenli topraklarıdır.16

İslam idaresi ile birlikte ahalisi huzur bulan topraklardan

biri de Filistin'dir. Filistin'de yaşayan Musevi ve Hıristiyan ce-

maatler, İslam idaresinin olduğu dönemlerde inanç özgürlü-

ğüne sahip olmuş, Müslümanların yönetimi altında huzur ve

güvenlik içinde yaşamışlar, ticaret ve zanaatla serbestçe ilgi-

lenmişlerdir. Son olarak Osmanlı İmparatorluğu bölgede yak-

laşık 500 yüzyıl boyunca barışı ve güvenliği sağlamış,

Osmanlı'nın kurduğu nizamı daha sonra yeniden inşa etmek

mümkün olmamıştır. Osmanlı'nın Kudüs ve çevresine getirdi-

ği özgürlük İsrail Dışişleri eski Bakanlarından Abba Eban ta-

rafından şu şekilde ifade edilmektedir:

Ro ma lı lar dan ve her is ti la cı dan sa de ce zu lüm, kan ve iş -
ken ce ye la yık gö rü len Ku düs ve Musevi hal kı an cak ve an -
cak Ya vuz Sul tan Se lim'in Ku düs'ü fet het me sin den ve bu
fet hin Ka nu ni ta ra fın dan pe kiş ti ril me sin den son ra dır ki, in -
san ca ya şa ma nın, eşit li ğin ne de mek ol du ğu nu ve hu zur ta -
dı nın ne an la ma gel di ği ni öğ ren di.17
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Sa de ce Fi lis tin'de de ğil İs lam dün ya sı nın dört bir ya nın -

da Müs lü man lar la Museviler ve Hı ris ti yan lar asır lar bo yun ca

ay nı şe hir ler de, hat ta ay nı ma hal le ler de bi ra ra da hu zur ve

gü ven lik için de ya şa mış lar dır. Ehl-i Ki tap men sup la rı, Müs -

lü man la rın yö ne ti min de olan böl ge ler de, di le dik le ri gi bi ti ca -

ret le uğ ra şıp mal sa hi bi ol muş lar, çe şit li mes lek grup la rı na

da hil ola bil dik le ri gi bi dev let ka de me le rin de, hat ta Sa ray'da

da hi gö rev al mış lar dır. Fi kir ve dü şün ce öz gür lü ğün den en

üst dü zey de fay da lan mış, ilim ve kül tür ha ya tı nın bir par ça -

Yuka rı da ki re sim de, Fi lis tin top rak la rın da ki Ka to lik, Or to doks, Musevi
ve Müs lü man din adam la rı bi ra ra da gö rül mek te dir. Os man lı ida re si nin
böl ge ye ge tir di ği ba rış, Os man lı'nın yı kıl ma sıy la bir lik te ta ri he ka rış -
mış tır. Ba rı şın ye ni den in şa edil me si, samimi olarak iman eden lerin it -
tifakı ile müm kün olacak tır. 
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Kudüs Bü yük Si na gogu'nda Baş ha ham'ın va azı, 1836. Os man lı ida re -
sin de Museviler tüm iba det le ri ni ve di ni top lan tı la rı nı di le dik le ri gibi
yerine getir miş ler dir. 



"Hz. Ömer Camisi" 
David Roberts, Mathaf Galerisi, Londra
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Kut sal Me zar Kİ li se si'ni zi ya ret eden Hı ris ti yan ha cı lar, 1836. 
Müs lü man la rın ida re sin de ki Fİ lis tin top rak la rı nı, Hı ris ti yan ha cı lar is te dik le -
ri gi bi zi ya ret ede bil mek  te, iba det le ri ni öz gür ce ye ri ne ge tir mek tey diler. 
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sı ha li ne gel miş ve gü nü mü ze ka dar ge len eser ler bı rak mış -

lar dır. Sos yal hak la rı nı kul lan ma la rı na en gel ola bi le cek hiç bir

bas kı ile kar şı laş ma dık la rı gi bi, inanç ve iba det öz gür lü ğün -

den de en üst se vi ye de fay da lan mış lar dır. Ör ne ğin Ab ba si sa -

ra yın da gö rev ya pan Hı ris ti yan dok tor la rın, ai le le ri ve yan la -

rın da ça lı şan lar ile bir lik te İn cil oku ma la rı na, iba det le ri ni ye -

ri ne ge tir me le ri ne ka rı şıl ma dı ğı, ta ri hi kay nak lar da yer alan

bir bil gi dir. 

İs lam dün ya sın da bi li me ve bi lim adam la rı na ve ri len

önem, Hı ris ti yan ve Musevi bi lim adam la rı nın da biz zat Ha -

li fe ler ta ra fın dan ko run ma sı nı sağ la mış tı. İs lam top rak la rın -

da fark lı din ler den bi lim adam la rı dev let yö ne ti ci le ri ta ra fın -

dan dü zen le nen top lan tı lar da bi ra ra ya ge lir, il mi soh bet ler

dü zen le nir di. Hı ris ti yan ve Musevi he kim ler, Müs lü man

mes lek taş la rıy la fi kir alış ve ri şin de bu lu nur, dö ne min pek çok

önem li tıp ese ri, Ha li fe nin ya da dev let er ka nı nın hu zu run da

ya pı lan top lan tı ve tar tış ma lar da ele alı nır dı.18

İs lam ida re si al tın da, Ki tap Eh li'nin çok can lı bir kül tür

ha ya tı var dı. Müs lü man dev let adam la rı, fe t he di len top rak -

lar da ki kül tü rel ça lış ma la rı ko ru ma al tı na alı yor ve bun la rı

İs lam İm pa ra tor lu ğu'nun baş ken ti olan Bağ dat'a ge tir te rek,

Müs lü man ve Ki tap Eh li'nden bi lim adam la rı nın araş tır ma la -

rı na açı yor lar dı. Hı ris ti yan lar ve Museviler de bu araş tır ma -

la ra da ya na rak ha zır la dık la rı eser le ri ni ve ay rı ca ken di di ni

inanç la rı nı halk la rı na öğ ret mek için ha zır la dık la rı ça lış ma la rı

di le dik le ri gi bi ço ğal tıp da ğı ta bi li yor lar dı. Müs lü man la rın bi -

li mi ve fi kir öz gür lü ğü nü des tek le dik le ri böy le bir dö nem de,

Hı ris ti yan lı ğın mer ke zi ko nu mun da ki Av ru pa'da ise en gi siz -
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Ağlama Duvarı'nın 1900 yılına
ait bir fotoğrafı.
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yon mah ke me le ri in san la rı dü şün ce ve inanç la rın dan do la yı

di ri di ri ya ka rak idam et ti re bi li yor du. 

Müs lü man li der le rin ada let an la yı şı, ki mi Musevi ve Hı -

ris ti yan la rın, ken di ka nun la rı nın ge çer li ol du ğu mah ke me ler

ol ma sı na rağ men, da va la rı nın İs lam mah ke me le rin de gö rül -

me si ni is te me le ri ne de ne den ol muş tur. Bir dö nem İs lam

mah ke me le ri ne baş vu ran Hı ris ti yan la rın sa yı sın da ki ar tış ne -

de niy le, Nas tu ri Pat ri ği Ti ma sa vus Hı ris ti yan la rı uya ran bir

bil dir ge ya yın la ma ih ti ya cı his set miş tir.19
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İs lam ta ri hin de gö rü len bu eş siz merhamet ve ada let an -

la yı şı nın te me li el bet te Ku ran ah la kı dır. Ku ran ah la kı nı uy -

gu la yan Müs lü man la rın ida re sin de ki top rak lar da her za man

gü ven lik, ada let ve ba rış ha kim ol muş tur. Hal kın mut lu lu ğu -

nu ve re fa hı nı esas alan bu yö ne tim ler, ken di le rin den son ra

ge len pek çok ne si le ör nek ola cak bir sis tem kur muş lar dır.

Gü nü müz de de mer ha me ti, şef ka ti, ada le ti, an la yı şı, te va zu -

yu, sab rı, fe da kar lı ğı, öz ve ri yi em re den ger çek Ku ran ah la kı -

nın İs lam dün ya sın da yay gın laş ma sıy la, hem Müs lü man la rın

hem de gay ri Müs lim le rin hu zur ve gü ven lik bu la cak la rı bir

dü ze nin in şa edil me si müm kün ola cak tır. 



KİTAP EHLİ'NE MÜSLÜMANLAR 

SAHİP ÇIKMALIDIR

ADNAN OKTAR: İsrail’deki bütün dindar Musevilere çok

ciddi sahip çıkılması lazım. Aynı Filistin’e sahip çıktığımız gibi bi-

rebir onlara da sahip çıkmamız lazım. Yani toptan, onların tamamı

bizim. Bir kısmı Yakupoğulları bir kısmı İsmailoğulları. Bir

kısmı Hz. Yakup (as)’dan geliyor, bir kısmı Hz. İsmail

(as)’dan. Hepsi peygamber soyudur. Oradaki kavmin, neslin

tamamı öyledir ve çok dindar ve temiz insanlar.

Onlara musallat olmuş ateist Siyonistler ve masonlar var.

Onları birbirine kırdırmak isteyen, onları birbirine yok ettirmek is-

teyen bir ekip var. Onları kenara çekip, bu şeytanın ekibini geriye

çekip, bizim oraya gelip bu aynı atadan gelmiş dindar tertemiz kar-

deşleri mutluluk içerisinde yaşatmamız gerekiyor. Tek yanlı siya-

set çok yanlış olur. Hem adalete uymaz hem vic-

dana uymaz hem makul olmaz. Bir de böyle bir gü-

zelliği görmezden gelemeyiz. Museviler çok dindar

ve çok efendi insanlar. Onları mutlaka koruyup kol-

lamamız gerekiyor, ama Filistinlileri de tam anla-

mıyla bu beladan, bu dertten kurtarmamız lazım.

(Adnan Oktar'ın Mavi Karadeniz TV rö-

portajından, 3 Şubat 2009)
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Müs lü man Top lum lar da Ehl-i Ki tap'ın
Hu ku ki Sta tü sü

Fe tih ler le ka za nı lan top rak lar da ya şa yan Ki tap Eh li, esir

sta tü sün de de ğil, zım mi sta tü sün de gö rü lü yor ve böy le ce

önem li hu ku ki hak lar ka zan mış olu yor lar dı. Zım mi lik, ciz ye

adı ve ri len be lir li bir mik tar ver gi yi öde yen ve Müs lü man

ida re si ni ta nı yan gay ri müs lim le re ta nı nan bir sta tü idi. Bu na

bağ lı ola rak can ve mal gü ven ce le ri sağ la nı yor, din ve vic dan

hür ri ye tin den fay da la nı yor lar, as ker lik ten mu af tu tu lu yor lar,

ara la rın da ki an laş maz lık la rı ken di hu kuk la rı na gö re çöz me

hak kı nı ko ru yor lar ve eğer ge rek li gö rü lür se öde dik le ri ciz ye

de ki mi za man ia de edi li yor du.

Gay rı müs lim ler den ciz ye ver gi si nin alın ma sı ki mi za -

man yan lış yo rum lan mak ta, söz de bir ada let siz lik ola rak gös -

te ril me ye ça lı şıl mak ta dır. Oy sa bu ön yar gı lı ve yan -

lış bir yo rum dur. İs lam ida re sin de Müs -

lü man halk tan ciz ye ver gi si alın ma -

mak ta dır, çün kü on la ra da as ker -

lik yap ma yü küm lü lü ğü ge ti ril -

miş tir, gay rı müs lim ler ise bu yü -
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küm lü lük ten mu af tu tul muş tur. Bu nun dı şın da, gay ri müs -

lim ler den alı nan ciz ye ver gi si yi ne gay ri müs lim le rin hak la rı -

nın ve ge le cek le ri nin ko run ma sı, muh taç du rum da ki gay ri

müs lim le rin ba kı lıp ko run ma sı için kul la nıl mış tır. Zım mi lik

sta tü sü nü ve Müs lü man ida re ci le rin ciz ye ile il gi li uy gu la ma -

la rı nı in ce le di ği miz de, ki mi ön  yar gı lı de ğer len dir me le rin

ger çek ten uzak ol duk la rı bir kez da ha gö rü le cek tir.
Pey gam ber Efen di miz (sav), "her kim zım mi ye zul me -

der ve ya ta şı mak tan aciz ol du ğu yü kü yük ler se, o kim se nin
has mı yım" di ye rek zım mi le re gös te ril me si ge re ken tav rı mü -
min le re ta rif et miş ti. Bu ah lak doğ rul tu sun da Müs lü man lar,
ken di ida re le ri al tın da ki gay ri müs lim le rin ko run ma sı nı
önem li yü küm lü lük le rin den bi ri ola rak gör müş ler dir. Müs lü -
man la rın hu kuk an la yış la rı na gö re, zım mi ler dev let ta ra fın -
dan ko run ma sı ge re ken ba zı hak lar ka zan mış bir ke sim dir.
Hz. Ömer (ra) dö ne min de Hi ra Hı ris ti yan la rı ile Müs lü man -
lar ara sın da ya pı lan an laş ma da yer alan "Şa yet on lar dan bi -
ri güç ten dü şer ve yaş la nır sa ve ya has ta lık tan acı çe ker se
ve ya zen gin iken yok sul la şır sa, o ve ai le si İs lam top rak la rı
içe ri sin de bu lun duk la rı sü re ce beyt-ül mal dan (ka mu ha zi -
ne si) yar dım gö re cek tir" 20 mad de si, İs lam ida re si nin zım mi -
le re kar şı ba kış açı sı nı gös te ren önem li ör nek ler den bi ri dir.
Gay ri müs lim le rin, ver gi le ri ni öde ye me ye cek du rum da ol -
duk la rın da da, dev let ha zi ne sin den yar dım gör me le ri ve sı -
kın tı la rı nın gi de ril me si için dev le tin ken di le ri ne yar dım et -
me si önem li bir hu sus tur. Şam hal kıy la ya pı lan an laş ma ön -
ce sin de Hz. Ömer (ra)'ın yap tı ğı açık la ma, ciz ye ve gay ri
müs lim ler ko nu sun da Müs lü man la rın has sa si ye ti ni gös ter -
me si açı sın dan önem li dir:
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Al lah'ın lut fet ti ği top rak la rı in san la rın el le rin den al ma yın
ve Al lah'ın Ki ta bın da be lirt ti ği gi bi güç le ri ne gö re ciz ye ko -
yun. Şa yet ciz ye on lar ta ra fın dan öde nir se da ha faz la sı nı is -
te me yin... Top rak la rı ken di ara mız da pay la şır sak ev lat la rı -
na hiç bir şey kal ma ya cak tır. Eğer top rak lar asıl sa hip le ri ne
bı ra kı lır sa Müs lü man lar on la rın üret ti ği ile ya şa ya bi lir ler.
On la rın üze ri ne ciz ye ko ya bi lir si niz, ama as la on la rı esir
ala maz sı nız. On la rı in ci te cek ya da on la ra za rar ve re cek
hak sız lı ğı ya pa maz sı nız ve üze rin de hak kı nız ol ma dık ça
on la rın mal la rı nı ala maz sı nız. On lar la yap tı ğı nız an laş ma -
lar la ka bul et ti ği niz yü küm lü lük le ri ye ri ne ge tir mek zo run -
da sı nız.21

Gö rül dü ğü gi bi Ku ran ah la kı na uyan sa mi mi Müs lü -

man lar, gay ri müs lim le rin mal ve can gü ven li ği ni, hu zu ru nu

ko ru ma yı bir yü küm lü lük ola rak gör müş ler dir. Bi zans or du -

su ile ya pı lan bir sa vaş sı ra sın da, İs lam or du la rı nın Hı ris ti -

yan la ra ge rek li ko ru ma yı sağ la ya ma ya cak la rı bir or tam

oluş tu ğun da, al dık la rı ciz ye yi on la ra ia de et me le ri Pey gam -

be ri mi z (sav)'in Müs lü man la ra öğ ret ti ği İs lam ah la kının gü -

zel ör nek le rin den bir di ğe ri dir.22     
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Geçmişte İslam dünyası ve Museviler ve Hıristiyanlar

arasında kurulan dostane ilişkiler, günümüz için de önemli

bir örnektir. Gerçek İslam ahlakı, farklı dinlere ve inançlara

mensup kimselere şefkatle yaklaşmayı, onların değerlerine

ve inançlarına saygı göstermeyi, birarada huzur içinde yaşa-

nabilecek bir ortam tesis etmeyi gerektirir. Dolayısıyla bu ah-

lakın yaygınlaşması ve böylece İslam adına ortaya konan -an-

cak İslam ahlakı ile hiçbir ilgisi bulunmayan- bazı çarpık mo-

dellerin tedavi edilmesi için gösterilen çaba, dün-

ya barışının sağlanmasında çok önemli bir adım

olacaktır. 

Müslümanların sevgi ve anlayışının, sa-

mimi olarak iman eden Museviler ve

Hıristiyanlar tarafından da aynı şekil-

de karşılık bulması gerekir. Çünkü

Allah, Musevi ve Hıristiyanlara da di-

ğer insanları sevmelerini, iyiliğin ve ba-

rışın öncüsü olmalarını emretmiştir.
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ü nü müz de han gi gru ba ve ya

inan ca ait olur sa ol sun ra di kal

eği lim ler, dün ya ba rı şı nı ve gü ven -

li ği ni teh dit eden un sur la rın ba şın da

gel mek te dir. Ra di ka lizm, her han gi bir ko -

nu da kök ten, ani de ği şim ler sa vun mak ve bu yön de

sert ve ta viz siz bir po li ti ka iz le mek an la mı na ge lir. Ra -

di kal ler, kök lü de ği şik lik ler pe şin de olan ve bu nun için

sert, siv ri, hat ta ki mi za man sal dır gan bir üs lup kul la nan

kim se ler ola rak bi li nir. Ra di ka liz min be lir gin bir özel li ği "öf -

ke li üs lup"tur. Bu üs lup, ra di kal kim se le rin ko nuş ma la rın da,

ya zı la rın da, gös te ri le rin de be lir gin bi çim de or ta ya çı kar. Ra -

di kal ha re ket ler de, şu ur lu ta vır la rın ye ri ni kö rü  kö rü ne sa vu -

nu lan ta bu lar ve bu ta bu lar doğ rul tu sun da ge li şen kit le psi -

ko lo ji si alır. Söz ko nu su kit le psi ko lo ji si ki mi za man öy le bir

hal alır ki, ne yi ni çin yap tı ğı nı da hi bil me yen ki şi ler et raf la rı -

na za rar ve ren sal dır gan in san la ra dö nü şe bi lir ler. Sevginin,

şefkatin ve an la yı şın ta ma men or ta dan kalk tı ğı böy le bir or -

tam da, kar şı ta ra fın ne dü şün dü ğü nü, ne yi sa vun du ğu nu

din le me ye ve an la ma ya ge rek bi le duy ma dan fark lı ide olo ji -

le re, fark lı inanç la ra, fark lı ırk la ra kar şı düş man lık du yu lur. 



Za rar lı ve yı kı cı bir ha re ket ol -

ma sı na rağ men ra di ka liz min ta raf -

tar top la ya bil me si nin te me lin de ce -

ha let yat mak ta dır. Ge re ği gi bi bil gi -

len di ril me yen ya da yan lış ve ya tek

ta raf lı bil gi len di ri len kit le ler aşı rı

akım la rın et ki si al tı na gi re bil mek te,

bu akım la rın öne sür dü ğü fi kir le ri

mu ha ke me et me den ka bul le ne bil -

mek te dir ler. Bu ne den le, ra di ka -

lizm le fik ri mü ca de le de eği tim

önem li bir yer tut mak ta dır. 

Gü nü müz de ra di ka lizm, Hı ris -

ti yan ve Musevi top lum la rı için de

ol du ğu gi bi İs lam dün ya sın da da or -

ta ya çı ka bil mek te ve bu du rum, iki

me de ni yet ara sın da ça tış ma ön gö -

ren ler ta ra fın dan su is ti mal edil mek -

te dir. Ra di ka liz min dün ya ba rı şı için

ne ka dar cid di bir teh dit ol du ğu nu

ise, ABD'ye yö ne lik 11 Ey lül te rör

sal dı rı la rı ve bu sal dı rı lar son ra sın -

da olu şan or tam bir kez da ha gös ter -

di. Sal dı rı la rın İs lam adı na or ta ya

çık tı ğı nı id dia eden bir ta kım in san -

lar ta ra fın dan ger çek leş ti ril di ği nin

dü şü nül me si, Ba tı dün ya sı nın bir

kıs mın da İs lam di ni hak kın da yan lış
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11 Ey lül te rör sal dı rı la rı ne ti ce sin de yı kı lan Dün ya Ti ca ret Mer ke zi'nde
yüz ler ce ma sum in san ha ya tı nı kay bet ti. 

89

Harun Yahya (Adnan Oktar)



iz le nim ler do ğur du. Oy sa İs lam ah la kı her tür lü şid de ti ve

sal dır gan lı ğı ke sin ola rak ya sak lar. Ni te kim, İs lam dün ya sı -

nın bü yük bir bö lü mü te rö rist le ri la net le di, dün ya nın dört bir

ya nın dan Müs lü man lar sal dı rı lar da ha ya tı nı kay be den ma -

sum in san lar için Hı ris ti yan lar la bir lik te dua et ti, Ame ri ka lı

Müs lü man lar da sal dı rı lar da mağ dur olan la rın yar dı mı na

koş tu. Bu na rağ men –bu ha in sal dı rı la rı İs lam'la bağ daş tır -

mak is te yen art  ni yet li çev re le rin de et ki siy le- Ame ri ka'da ve

ba zı Av ru pa ül ke le rin de Müs lü man la ra yö ne lik ayı rım cı lık

baş la dı ve hat ta şid det olay la rı ya şan dı. Dün ya yı bir bir le riy -

le ça tı şan ku tup la ra ayır ma yı he def le yen ra di kal le rin tel kin -

le ri, her iki me de ni ye tin in san la rı için de te dir gin edi ci bir or -

tam mey da na ge tir di.

Ge rek Ba tı dün ya sı ge rek se İs lam dün ya sı için de ki ra di -

ka liz mi or ta dan kal dı ra bil mek, aşı rı lı ğın ne den ol du ğu za rar -

la rı en gel le ye bil mek için çe şit li kül tü rel prog ram lar dü zen -

len me li, top lu mun her ke si mi ne ula şa bi le cek eği tim kam pan -

ya la rı or ga ni ze edil me li dir. Bu prog ram lar da üze rin de du rul -

ma sı ge re ken hu sus la rı ve top lu mun çe şit li ke sim le ri ne dü -

şen gö rev le ri ise şöy le sı ra la ya bi li riz:

• Ra di ka lizm, ger çek din ah la kı ile bağ daş ma yan bir aşı rı -
lık tır. Bu ger çe ğin de lil le ri ile göz ler önü ne se ril me si, söz de
din adı na or ta ya çık tı ğı nı öne sü ren ra di kal le rin fik ren ye -
nil me si için önem li dir. Her üç İla hi di nin men sup la rı nın da
sa bır lı, şef kat li, yu mu şak huy lu, gü zel söz lü, ne za ket li ve
say gı lı ol mak la yü küm lü ol duk la rı in san la ra an la tıl ma lı dır.
Rab bi miz'in zu lüm ve sal dır gan lı ğı tüm ina nan la ra ha ram
kıl dı ğı, ma sum in san la ra za rar ve ren her tür lü ha re ke tin
Al lah Ka tın da ya sak ol du ğu de lil le ri ile an la tıl ma lı, bu yo -
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Ba zı çev re ler, 11 Ey lül sal dı rı la rı nı
tüm Müs lü man lar ile bağ daş tır ma ya
ça lış tı lar. Oy sa İs lam ah la kı şid de ti
ve sal dır gan lı ğı ke sin ola rak ya sak -
la mış tır. Olay la rın ar dın dan, Was -
hing ton'da ca mi zi ya re tin de bu lu -
nan Ge or ge Bush da İs lam'ın ba rış
di ni ol du ğu nu vur gu la mış ve Ame ri -
kan hal kı na yan lış bil gi len dir me le re
kar şı dik kat li ol ma la rı nı öğüt le miş -
tir. Olay da ha ya tı nı kay be den ler için
Müs lü man lar ve Hı ris ti yan lar bi ra ra -
da dua et miş ler dir. 
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la uyan in san la rın bü yük bir yan lı şın için de ol duk la rı ken -
di le ri ne gös te ril me li dir. Bu ça lış ma sa ye sin de, söz de din
adı na or ta ya çı kan an cak katı ve şid det yan lı sı olan in san la -
rın doğ ru yu söy le me dik le ri, sap kın bir yo la uy duk la rı top -
lum ta ra fın dan he men fark edi le cek, bu kim se le rin ken di le -
ri ne ta raf tar bul ma la rı müm kün ol ma ya cak tır.
• Ta raf la rın bir bir le ri hak kın da ku lak tan dol ma, ger çek ten
uzak bil gi le re da ya na rak ka na at ge liş tir me le ri cid di sı kın tı -
la ra ne den ol mak ta, bu du rum dan kay nak la nan ön yar gı lar
top lum la ra ra sı iş birliğinin önün de bir en gel oluş tur mak ta -
dır. Her üç İla hi di nin men sup la rı nın bir bir le ri nin inanç la -
rı nı, ge le nek le ri ni, iba det le ri ni da ha ya kın dan ta nı ya bi le -
cek le ri or tam la rın ha zır lan ma sı, kar şı lık lı iyi iliş ki le rin ku -
rul ma sın da önem li bir adım ola cak tır. Kar şı lık lı eği tim ve
kül tür prog ram la rı ile bu or tam ko lay lık la ha zır la na bi lir.
Fark lı ina nış la ra men sup in san lar bir bir le ri ni ta nı dık ça, ne
ka dar çok or tak yö ne sa hip ol duk la rı nı gö re cek ler, bu or tak
yön ler üze rin de uz laş ma im ka nı el de ede cek ler dir. Hem
Müs lü man lar hem de Musevi ve Hı ris ti yan lar, Al lah'ın kut -
sal ki tap lar da ken di le ri ne em ret ti ği ah lak doğ rul tu sun da,
dün ya gö rüş le ri ni bir bir le ri ne an lat ma lı, böy le ce bil gi ek -
sik li ğin den kay nak la na bi le cek yan lış an la şıl ma la ra ve aşı rı -
lık la ra en gel ol ma lı dır lar. 
• Söz ko nu su kül tü rel ça lış ma la rın ba şa rı ya ula şa bil me sin -
de med ya nın üst le ne ce ği rol bü yük önem ta şı mak ta dır.
Top lum la ra ra sı iş birliği için ge rek li ze min oluş tu rul ma sın -
da med ya söz ko nu su kül tü rel fa ali yet le re des tek ver me li -
dir. Ayı rım cı lı ğı ve şid de ti kış kır tan, pro vo kas yo na açık ya -
yın lar yap mak tan ka çı nıl ma lı, iti da li, şefkati ve anlayışı teş -
vik eden ya yın lar ar tı rıl ma lı dır. Özel lik le Ba tı ba sı nı nın bu
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ko nu da ki iti na lı ya yın la rı, son dö nem ler de ba zı çev re ler de
Müs lü man la ra kar şı yö ne len ön yar gı la rın or ta dan kal dı rıl -
ma sın da önem li bir aşa ma ola cak tır. İs lam dün ya sın da ki
med ya ku ru luş la rı ise, di ğer din le re ve me de ni yet le re kar şı
nef ret kö rük le yen ya yın lar dan ve şid de ti teş vik ede bi le cek
yo rum lar dan iti nay la ka çın ma lı, İs lam dün ya sı nın kül tü rel
ve ma ne vi eği ti mi ne ağır lık ver me li dir. 
• Tüm bu ça lış ma lar da en önem li so rum lu luk ise top lum la -
rın din adam la rı na ve ka na at ön der le ri ne düş mek te dir. Üç
İla hi di nin de din adam la rı, bir ta kım hu ra fe le ri ve ba tıl ina -
nış la rı din ah la kı nın bir par ça sıy mış gi bi gös te ren le re kar şı
dik kat li ol ma lı dır lar. Her tür lü aşı rı lı ğın din ah la kı na uy-
gun olmadığı, Al lah'ın ina nan la ra den ge li ve yu mu şak
huy lu ol ma la rı nı em ret ti ği ko nu sun da top lum la rı nı bi linç -
len dir me li dir ler. Top lum la rın aşı rı lık tan ko run ma sı için ka -
na at ön der le ri de bu bi linç len dir me ha re ke ti ne des tek ver -
me li, ılımlı, yani gerçek din ahlakına uygun bir anlayışın
hakim olması için gerekli zemini hazırlamalıdırlar. 

Üç İlahi dinin mensuplarının el birliği ile yürütecekleri bu

ve benzeri çalışmalar, radikalizme zemin hazırlayan koşulların

ortadan kaldırılmasına aracı olacaktır. İnananlar, bir tarafın di-

ğerini yok saydığı, inançlarını ve kutsal değerlerini tamamen

göz ardı ettiği, sadece kendisini haklı gören bir anlayıştan sa-

kınmalıdırlar. Samimi olarak iman edenler, birbirlerine karşı

çeşitli ithamlarda bulunmak yerine, kendilerini Allah'a daha

çok yakınlaştıracak yollar aramalı, samimiyetlerini artırmaya

gayret etmeli, Allah'ın rızasını ve rahmetini kazanmak için ça-

ba göstermelidirler. Bunun aksini yapanların yanlış bir tutum

içinde bulundukları ayette şu şekilde açıklanmaktadır:
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Günümüzde en çok sorun yaşanan topraklardan biri de Filistin'dir.
Ancak özellikle son dönemlerde, ateist Siyonizme karşı çıkan vicdan ve
sağduyu sahibi Museviler ile Müslümanlar arasında ittifak ve iş birlikleri
artmaktadır. "Building A Better Future Together" (Beraber Daha İyi Bir
Gelecek İnşa Etmek) başlıklı haberde, teknoloji alanında Musevi ve
Müslümanların ortak girişimiyle yapılan çalışmalar anlatılmaktadır.
"Bridge Over Water" (Su Üzerinden Köprü Kurmak) başlıklı yazıda ise,
Filistin topraklarındaki su sorununun çözümü için Müslüman ve
Musevilerin ortak bazı projeler geliştirdikleri anlatılmaktadır. Gerçek din
ahlakının yaşandığı ortamlarda ise bu tarz iş birliklerinin sayısı daha ar-
tırılacak ve refah, huzur ve güvenlik, Allah'ın izniyle, kalıcı olacaktır.

Sol da Ha ham Eric
Yof fie ta ra fın dan
ya zı lan ve 11 Ey lül
son ra sın da Ame ri -
ka'da ba zı ra di kal
ki şi ler ta ra fın dan
Müs lü man la ra dü -
zen le nen sal dı rı la -
rın kı nan dı ğı ya zı
gö rül mek te dir.
Unut ma mak ge re kir
ki, ra di ka liz min her
tür lü sü an cak ger -

çek din ah la kı nın
an la tıl ma sı ve
ya yıl ma sı ile or -
ta dan kal -
dırılabilir. 
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Radi ka liz min ve şid de tin
İs lam'da hiç bir şe kil de ye -
ri nin ol ma dı ğı ger çe ği, çağ daş İs lam alim le ri ta ra fın dan da sık sık vur gu lan -
mak ta dır. Bu alim le rin ba şın da ün lü el-Ez her Üni ver si te si'nin Ba ş İ ma mı
Şeyh Mu ham med Tan ta vi gel mek te dir. Gö rüş le ri ne tüm İs lam dün ya sın da
bü yük say gı gös te ri len Tan ta vi, İs ra il'de si vil le re kar şı dü zen le nen in ti har
sal dı rı la rı nı eleş tir di ği bir ko nuş ma sın da şöy le de mek te dir:

… Ma sum ka dın la ra ve ço cuk la ra sal dır ma yı meş ru gi bi gös te ren ki şi le -
rin bu söy le dik le ri ne ta ma men kar şı yım. Bu as la ka bul edi le mez bir
açık la ma dır. Ve ke sin lik le Pey gam be ri mi z (sav)’in tav si ye le ri ile çe liş -
mek te dir. Ma sum in san la ra kar şı şid det uy gu la mak, İs la mi yet’ te ke sin -
lik le ya sak tır. 

Ben zer gö rüş le ri di le ge ti ren din adam la rın dan bi ri si de, Su udi Ara bis tan
Müf tü sü Ab du la ziz bin Ab dul lah al She ikh'dir. Ab dü la ziz bin Ab dul lah, in ti -
har sal dı rı la rı na dik kat çe ke rek "bu bir tür in ti har dır ve do la yı sıy la ya sak -
lan mış tır" söz le ri ile sal dır gan lı ğın her tür lü sü nün İs la mi yet'e uy gun ol ma -
dı ğı nı ifa de et miş tir.
Lond ra Müs lü man Ko le ji'nin De ka nı Dr. Ze ki Ba da wi de ra di ka lizm ve şid -
de tin İs lam ah la kı na uy gun ol ma dı ğı nı bil di ren alim ler den dir:
Şah sen ben, bu ki şi le rin İs la mi yet'i kav ra yış la rın da yan lış lık ol du ğu nu dü -
şü nü yo rum, si vil le re sal dı ran la rın bü yük bir suç iş le dik le ri ne, çün kü bu nun
İs la mi yet'te ya sak ol du ğu na ina nı yo rum.  

BBC'nin in ter net si te sin -
de yer alan "Din Ada mı
İn ti har Sal dı rı la rı nı Kı nı -
yor" baş lık lı ha ber de
Şeyh Mu ham med Tan ta -
vi'nin İs lam ah la kı nın bu
tarz sal dı rı lar la hiç bir şe -
kil de bağ daş ma dı ğı yö -
nün de ki açık la ma la rı yer
al mak ta dır. 

Yanda çağdaş İslam alimle-
rinden Yusuf Kardavi'nin
"İslam Masum İnsanlara
Karşı Şiddeti Asla Tasvip
Etmez" açıklaması görül-
mektedir.  
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Radikalizmi engelleme-
nin önemli yollarından
biri de, üç dinin men-
suplarının ittifakı ile
gerçekleştirilecek iş
birliği çalışmalarıdır.
Bu çalışmalardan biri,
İskenderiye Patrikliği
tarafından yürütülen
geleneksel İskenderiye
Toplantıları"dır.
Yukarıda İskenderiye
Patriği'nin Müslüman-
Hıristiyan iş birliği üze-
rine yaptığı konuşma-
nın metni görülmekte-
dir. Yanda ise, 2002 yı-
lındaki toplantının dek-
larasyonu yer almakta-
dır.
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Museviler dediler ki: "Hıristiyanlar bir şey (herhangi bir
temel) üzere değillerdir"; Hıristiyanlar da: "Museviler
bir şey üzere değillerdir" dediler. Oy sa on lar, Ki tab'ı
oku yor lar. Bil me yen ler (bil gi siz ler) de, on la rın söy le -
dik le ri nin ben ze ri ni söy le miş ler di. Ar tık Al lah, kı ya met
gü nü an laş maz lı ğa düş tük le ri şey de ara la rın da hü küm
ve re cek tir. (Ba ka ra Su re si, 113)

Unut ma mak ge re kir ki, hem İs lam hem de Hı ris ti yan ve
Musevi ale mi için de yer alan ra di kal le rin ver di ği za ra rın gi de -
ril me si, iti dal li, ba rış se ver, me de ni ve sa mi mi din dar in san la -
rın it ti fa kı ile müm kün dür. Böy le ce sa va şı ve ça tış ma yı tek çö -
züm gi bi su nan, gü ven li ğin an cak şid det kul la nı mı ve güç gös -
te ri siy le sağ la na ca ğı ya nıl gı sı na ka pıl mış olan la rın tel kin le ri et -
ki siz leş ti ri le cek, da ha çok kan ve göz ya şı ak ma sı na ve da ha
çok mad di kay ba ne den ola cak gi ri şim ler en gel le ne cek tir.

Ra di ka liz mi en gel le me nin bir di ğer önem li yo lu da, hiç
kuş ku suz, aşı rı lı ğı teş vik eden akım la rın ve ide olo ji le rin ya -
nıl gı la rı nı or ta ya koy mak tır. Ki ta bın iler le yen say fa la rın da
Hı ris ti yan ve Musevi dün ya sı için de ki birtakım ra di kal ha re -
ket le rin ya nıl gı la rı nı in ce le ye ce ğiz. An cak bun dan ön ce İs lam
dün ya sı nın da ra di ka liz me kar şı son de re ce dik kat li ol ma sı
ge rek ti ği ni bir kez da ha ha tır lat mak ge re kir. 
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Müslümanlar, Kuran Ahlakının,
Kendilerini Her Türlü Aşırılıktan

Sakındırdığını Unutmamalıdır
Önceki bölümde de incelediğimiz

üzere, başta Peygamber Efendimiz

(sav)'in dönemi olmak üzere, tarih boyunca

İslam toplumları, gayrimüslimlere karşı iyilik

ve şefkatin merkezi olmuşlardır. Geçtiğimiz

1400 yılın tarihi, diğer ülkelerde zulüm gö-

ren Hıristiyanların ve Musevilerin,

Müslümanların korumasına ve

merhametine sığınmalarının ör-

nekleri ile doludur. Bu gerçekleri

göz önünde bulundurarak, barışa
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en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde Müslümanların,

Kuran'da emredilen ahlakı ve Hz. Muhammed

(sav)'in hayatını temel alarak tüm dünyaya örnek bir

model geliştirmeleri gerekmektedir. 
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Ra di ka lizm ola rak ta nım la nan üs lup, Al lah'ın mü min le -

re em ret ti ği üs lup la hiç bir şe kil de uyuş maz. Al lah Ku ran'da

mü min le ri ta rif eder ken; yu mu şak söz lü, kav ga ve ça tış ma -

dan ka çı nan, en aleyh te gö zü ken in san la ra kar şı da hi ılım lı ve

dost ça yak la şan, te va zu lu, sa bır lı, mer ha met li, se ve cen bir ka -

rak ter ta rif et mek te dir. Ku ran ayet le ri ne ba kıl dı ğın da, ılım lı,

yu mu şak, şefkatli bir üs lu bun tüm pey gam ber le rin or tak

özel li ği ol du ğu gö rül mek te dir. Al lah Hz. İb ra him (as)'ı

"... doğ ru su İb ra him, çok iç li, yu mu şak huy luy du" (Tev be

Su re si, 114) şek lin de ta rif et mek te dir. Pey gam be ri miz Hz.

Mu ham med (sav)'in ah la kı nı ta rif eden bir ayet ise şöy le dir:

Al lah'tan bir rah met do la yı sıy la, on la ra yu mu şak dav -
ran dın. Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev ren den
da ğı lır gi der ler di... (Al-i İmran Su re si, 159)

Müs lü man lar, sa de ce din ah la kı nı an lat mak la so rum lu

ol duk la rı na, in san la rın üze rin de hiç bir şe kil de zor ba ve zor -

la yı cı ol ma dık la rı na, en za lim in kar cı la ra kar şı bi le "yu mu şak

söz" söy le mek le so rum lu tu tul duk la rı na gö re, "ra di kal" de
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ola maz lar. Çün kü ra di ka lizm, say dı ğı mız tüm bu özel lik le rin

ak si ni sa vun mak ta ve uy gu la mak ta dır. 

Ra di ka lizm, İs lam ahlakına uygun olmayan bir fi kir akı -

mı ve si ya si tu tum dur. Ni te kim "ra di ka lizm" ola rak ta rif edi -

len sos yal ol gu lar in ce len di ğin de, bun la rın as lın da

Darwinistler ve materyalistler ta ra fın dan kul la nı lan yön tem

ve söy lem le rin bir der le me si ol du ğu ve ya ger çek te İs lam'da

hiç bir ye ri ol ma yan "öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu"nun (Fe tih

Su re si, 26) bir ifa de si ola rak or ta ya çık tı ğı gö rü le cek tir. Bu

ide olo ji le rin or tak yön le rin den bi ri olan ve ra di ka liz me ze min

ha zır la yan duy gu sal şid det, Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği

emir le re ta ma men ay kı rı dır. Ku ran'da Müs lü man lar öf ke len -

dik le ri za man bu nu ye nen, akıl cı, iti dal li ve ılım lı in san lar

ola rak ta rif edil mek te dir. Her za man uz laş ma yı, ça tış ma la rı

kar şı lık lı anlayış çer çe ve sin de çö zü me ka vuş tur ma yı ve olay -

la rın olum lu yön le ri ni gör me yi ter cih eder ler. Kar şı laş tık la rı

her olay da, ba rış çıl ve sa kin leş ti ri ci bir ta vır gös te rir ler. Bir

ayet te Müs lü man la rın bu özel lik le ri şöy le bil di ri lir: 
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On lar, bol luk ta da, dar lık ta da in fak eden ler, öf ke le ri ni
ye nen ler ve in san lar dan ba ğış la ma ile ge çen ler dir.
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (Al-i İm ran Su re si, 134) 

Müs lü man lar ken di le riy le ay nı dü şün ce ve inan ca sa hip

ol ma yan ki şi ler le ko nu şur ken ve on la ra İs lam ah la kı nı an la -

tır ken de son de re ce ne za ket li ve say gı lı bir üs lup kul lan ma -

lı dır lar. Amaç la rı hiç bir za man kar şı la rın da ki in sa nı zor la -

mak de ğil dir. Müs lü man la rın so rum lu lu ğu Al lah'ın Ku -

ran'da bil dir di ği ah la kı en gü zel şek liy le in san la ra an lat mak

ve se çi mi kar şı la rın da ki in sa nın vic da nı na bı rak mak tır.

Al lah, aşa ğı da ki ayet te, bir Müs lü ma nın di ğer in san la ra kar -

şı kul la na ca ğı üs lu bun na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni açık ça bil dir -

mek te dir:

Rab bi nin yo lu na hik met le ve gü zel öğüt le ça ğır ve on -
lar la en gü zel bir bi çim de mü ca de le et. Şüp he siz se nin
Rab bin yo lun dan sa pa nı bi len dir ve hi da ye te ere ni de
bi len dir. (Nahl Su re si, 125)

Bu konuda bize yol gösteren örneklerden bir diğeri de,

Allah'ın Hz. Musa (as)'a ve Hz. Harun (as)'a Firavun'a gitme-

lerini söylerken bildirdiği "yumuşak söz söyleyin" emridir:

İki niz Fi ra vun'a gi din, çün kü o, az mış bu lu nu yor. Ona
yu mu şak söz söy le yin, umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ve -
ya içi tit rer-kor kar. (Ta ha Su re si, 43-44)

Firavun kendi devrinin zulüm ve inkarda en ileri gitmiş

inkarcısıdır. Allah'ı inkar edip kendini putlaştırması sapkınlı-

ğına yönelmiş, dahası iman edenlere (devrin İsrailoğulları'na)

korkunç zulümler ve katliamlar uygulamış bir despottur.

Buna rağmen, ona giderken dahi Allah peygamberlerine "ona
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yumuşak söz söyleyin" buyurmaktadır. Dikkat edilirse

Allah'ın bildirdiği yöntem, ılımlı bir üslup kullanmaktır.

İğneleyici sözler, öfkeli sloganlar, heyecanlı protesto gösteri-

leri ile çatışmak, Allah'ın emrettiği ahlaka ve tebliğ üslubuna

uygun değildir.  

Dolayısıyla tüm Müslümanların, Kuran ahlakının ruhu-

na ve özüne aykırı olan her türlü sert, öfkeli, çatışmacı üslup-

tan tamamen uzak durması, bunun yerine Allah'ın Kuran'da

tarif ettiği ılımlı, şefkat dolu, sakin ve akılcı üslubu özümse-

mesi gerekir. Müslümanlar; olgunlukları, sevecenlikleri, in-

sancıllıkları, itidal, tevazu ve sükunetleri ile tüm dünyaya ör-

nek olmalı, insanları kendilerine ve dolayısıyla İslam ahlakı-

na hayran bırakmalıdırlar. Sadece bu alanlarda değil, bilim,

kültür, sanat, estetik ve toplumsal düzen gibi alanlarda da

büyük atılımlar ve güzel eserlerle hem İslam ahlakını en gü-

zel şekliyle yaşamalı hem de dünyaya temsil etmelidirler.

Müslümanların Teröre Karşı Bakış Açısı
Nasıl Olmalıdır?

Her tür terörist saldırı İslam dininde şiddetle lanetlen-

mektedir. İslam dinine göre suçsuz bir insanı öldürmek çok

büyük bir günahtır ve masum bir insanı öldüren kişi ahiret

hayatında çok büyük bir azapla karşılık görecektir:

... Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir
fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki
bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldü-
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rülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları dirilt-
miş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık belge-
lerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birço-
ğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. (Maide Suresi, 32)

Yukarıdaki ayette de görüldüğü gibi, Kuran'da masum

bir kimseyi öldürmek, tüm insanları öldürmekle bir tutul-

maktadır. Kuran'da insan hayatına verilen önem Furkan

Suresi'nde şu şekilde bildirilir:

Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar.
Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve
zina etmezler. Kim bunları yaparsa 'ağır bir ceza ile' kar-
şılaşır. (Furkan Suresi, 68)

Allah bir diğer ayetinde ise insanlara şu şekilde emret-

mektedir:

De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını oku-
yayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne-babaya iyi-
lik edin, yoksulluk-endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin.
-Sizin de, onların da rızıklarını Biz vermekteyiz- Çirkin-
kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka
dayalı olma dışında, Allah'ın (öldürülmesini) haram kıl-
dığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr)
etti; umulur ki akıl erdirirsiniz." (Enam Suresi, 151)

Allah'a samimi bir kalple iman eden, O'nun ayetlerini ti-

tizlikle uygulayan ve sonsuz ahiret azabından korkan bir

Müslüman, tek bir insana bile zarar vermekten sakınır.

Çünkü Allah'ın sonsuz adalet sahibi olduğunu ve her yaptı-

ğının karşılığını mutlaka alacağını düşünür. Kutlu

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bir hadisinde Allah'ın

hoşnut olmadığı insanları şu şekilde saymıştır:
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Harem (Kutsal bölge) içinde zulüm ve haksızlık eden, cahi-
liye adetini arzulayan ve haksız yere insan kanı akıtmak is-
teyen olmak üzere üçtür.23

Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise,

ibadet yerlerine yönelik eylemlerdir. Kiliseler, sinagoglar, ca-

miler Allah’a ibadet edilen evlerdir. Masum insanların kilise-

lerinde, sinagoglarında ya da camilerinde Allah’a ibadet edi-

lirken öldürülmeleri Allah Katında büyük bir suçtur. Oraya

giden insanlar Allah’a dua eden, dindar kimselerdir. Allah’ın

adının anıldığı tüm evler ise İslam dininde kutsaldır. Bu ev-

lerin ziyaretçileri Musevi, Hıristiyan ya da Müslüman olabi-

lir. Ama önemli olan her birinin Allah’a iman eden, dindar

kimseler olmalarıdır. Müslüman, Kitap Ehli'nin Allah'a iba-

det ettikleri kutsal yerlerine saygılı davranmalı, bu mabetleri

korumalıdır. Bu yerler ister Hıristiyanlara, ister Musevilere

ait olsun, içlerinde Allah'ın ismi anıldığı için

Müslümanlar için de değerlidir ve tüm iman

edenler tarafından korunmalıdır.



TERÖRÜN KÖKENİ DARWİNİZM'DİR; 

ÇÖZÜMÜ İSE GERÇEK DİN AHLAKIDIR

ADNAN OKTAR: Bir kere İslam, adı üstünde barış dini.
Yani, "slim" barış, sevgi, şefkat, merhamet, dostluk, arkadaşlık,
yardımlaşma, iyi olan her şey. Ama bunu cahilin cühelanın eli-
ne verirsen, asar, keser, bombalar, darma keşan eder. "Niçin ya-
pıyorsun?" der. "Allah için yapıyo-
rum" der adam. Cahilin elinde
böyle olur, yani İncil’i de zaten ba-
zı Hıristiyanlar aldılar, bambaşka
bir şekilde uygulamaya kalktılar.
Haçlı seferleri düzenlediler, muaz-
zam katliamlar yaptılar. Astılar,
kestiler, bazı Museviler de öyle.
Tevrat’la yaptıkları katliamların
haddi hesabı yok. Halbuki, Tevrat
komşuya dahi, yani herhangi bir
komşu ama yani herhangi bir din-
den, çok şefkatli ve koruyucu olma-
yı emrediyor. Bu Hıristiyanlıkta da
vardır. Yani, sevgi dini Musevilik ve
Hıristiyanlık da sevgi dinidir.
İslamiyet de sevgi dinidir. Ama
kalbi katılaşmış, Avrupa’da
eğitim görmüş, Darwinist eği-
timi almış, gerilla eğitimi al-
mış, komünist eğitim almış
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adamın eline Kuran’ı verirsen, senin karşına böyle gelir.
Çünkü adam kafasındaki kini ve nefreti uygulamak için Kuran’ı
haşa kullanıyor. Halbuki Kuran’da bir insan cinayet işlediğinde,
katili getiriyorlar. Allah diyor ki: "Katili affet." Ayet var. Daha
bunun üstüne ne var? Adam öldürmüş, kasten, azmen ve kasten,
adam öldürmüş. Kuran’da "bunu affedin" deniliyor. Çünkü, bel-
ki salah bulur, belki düzelir, belki iyi bir yola gidebilir.
"Affederseniz daha hayırlıdır sizin için" diyor Allah. Böyle
bir dinde şiddeti nasıl buluyorlar? Yani bombalama, asma, kes-
me, mesela küçük küçük çocuklar ufak, kadınlar var, aralarına
bombayı koyuyor adam. Darmakeşan hepsini birden havaya uçu-
ruyor. "Niçin yaptın?" diyorsun. "Allah için yaptım" diyor.
Kardeşim desene "ben Darwinist eğitimden geçtim, mater-
yalist eğitimden geçtim, Stalin hayranıyım. Ama Kuran’la
da kendimce bağdaştırmaya çalıştım bunu, milletin gözü-
nü boyuyorum. Biliyorum İslamiyet’te böyle bir şey yok
ama", demesi lazım. "Hastayım" diyecek bu adam. İşin
doğrusunu söylesin. Kuran’da böyle bir şey yok.
Peygamberimiz (sav) son derece şefkatli, merhametli bir insan.
Kedi uyuyor kucağında Peygamber (sav)’in, eteğini kesmiş, hay-
vanı rahatsız etmemek için, uyandırmamak için, öyle bir
Peygamberimiz (sav) var bizim. Nerede öyle insanları bombala-
mak, çoluk çocuğu bombalamak, ortalığı birbirine katmak, ve şid-

det. Bir de ruh şiddeti de ayrıca. İşte otur-
ma, kalkma, sağa dönme, sola dönme, ha-

vaya bakma, yeme, içme, sanat yok, bi-
lim yok, teknoloji yok, sevgi yok.
Bunun dinle alakası yok bunların.
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Bunlar kendi ruhlarındaki karanlığı,
kendi ruhlarındaki şirk düşüncesini,
Kuran’a uygulamaya kalkan insan-
lar. Peygamberimiz (sav)’in hayatı
ortada. Güzellikten hoşlanıyor, este-
tikten hoşlanıyor, sanattan hoşlanı-
yor, etrafı temiz ve güzel, konuşma-
ları son derece nezih Peygamberimiz
(sav)’in. Hep şefkatli, espritüel, gö-
nül alıcı, bulunduğu yer tertemiz, ya-
ni o zamanın güç imkanlarıyla mese-
la gül ektiriyor. Mekke, Medine orta-
mını düşünün çöl ortamı. Orada bile gül
yetiştiriyor düşünün. Yani, estetiğe ve
sevgiye, güzelliğe olan yatkınlığını bura-
dan anlıyoruz. Torunlarıyla şakalaşıyor
Peygamberimiz (sav). Tabi, onlarla me-
sela, kovalıyorlar Peygamber (sav)'i, o
da onları kovalıyor. Böyle bir insan
Peygamber (sav), orada bakıyorsun ada-
mın suratından düşen bin parça, yani
adamın yüzüne katil suratı çökmüş. Öy-
le Müslüman olur mu? Onun için böyle,
haşa, dini, İslam’ı insanlara anormal
göstertme, düşüncesinin arkasında bazı
masonlar var. Ve bunların hepsi
Darwinist, materyalist, Stalinist eğitim
almış insanlar. Böyle şeytanca bir dü-
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şünceyle İslam’ı insanlara korkunç göstertmek istediler. İşte 11
Eylül terör saldırılarını Müslümanlar yaptı. Nerenin
Müslümanı, arkasına bir bak bakalım, bakıyor, altında adamlar
Amerika’da eğitim almış, Darwinist eğitim almış, Marksizm’i
çok iyi bilen, Stalin’in bütün uygulamalarını çok iyi bilen adam-
lar çıkıyor. Niye buna Müslüman diyorsun? Yani, beyni yı-
kanmış, hasta adamlar. Onun için Müslümanlığa yapılan
her saldırı şeytanın yaptığı bir saldırıdır. Biz bu oyuna
gelmeyiz. İslamiyet Peygamber (sav)’in uygulamasıyla da orta-
da, Kuran’ın şefkat dolu izahları zaten çok çok ortada Allah’ın
izahları. Kur’an ayetleri çok çok ortada. Bu oyun da aynı
Darwinizm gibi bir aldatmacaydı, biz bunu da bozduk ve boza-
cağız inşaAllah. (Adnan Oktar'ın Kırım Gazeteleri röportajın-
dan, 14 Kasım 2008)

ADNAN OKTAR: Müslümanların yaptığı terör gibi gös-
terilen olay, yani nüfus cüzdanında Müslüman yazan teröristle-
rin yaptığı eylem komünistlerin yaptığı eylemlerdir. Eski Irak

Baas Partisi’nin komünistleri, Suriye Baas Partisi’nin
eski komünistleri, eski Libyalı komünistler, eski

Yemenli komünistler, eski Mısırlı komünistler
ve bunların yönetilmesi yani masonlar tara-

fından yönlendirilmesi sonucu böyle bir ya-
pı meydana geliyor. Bütün terör

faaliyetlerini yapanların tama-
mı, Avrupa’da eğitim görmüş,
Darwinist materyalist eğitim-
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den geçmiş, Müslüman kim-
liği olan, nüfus cüzdanında
Müslüman yazan insanlardır.
Ama bunların tamamı Darwinist eği-
timden geçmişlerdir. Evlerinde Karl Marx’ın resimleri ası-
lı olur. Marx’a, Lenin’e hayrandırlar bu kişiler genellikle,
Ho Shi Minh’in hayranıdırlar. Yani terörist hayranıdır
bunlar. Ama sorsan biz Müslümanız derler. Bunlar
Müslüman değil, bunlar direk komünist, anarşist düşünce-
yi savunan terör elemanıdırlar. Nüfus cüzdanında
Müslüman yazması önemli değildir. Fakat burada en önemli
nokta, bu kişilerin hemen hemen tamamı Avrupa’da veyahut
Amerika’da Darwinist eğitimden, materyalist eğitimden geçmiş
kişilerdir. Yani bu eğitimin bir oyun olduğu, şeytanın bir oyunu
olduğu insanlara anlatıldığında bu oyun tamamen bitecektir,
ama bunun biteceği vakte doğru hızla geliyoruz, süratle geliyo-
ruz. 

Hz. Mehdi (as) devrine geliyoruz. Hz. İsa Aleyhisselam’ın
nüzulüne yaklaşıyoruz. Önümüzdeki on, yirmi yıl içerisinde Hz.
İsa Aleyhisselam’ın inişini bütün dünya görecek. Ben de bura-
dayım, insanlar da dünyadalar. İnşaAllah Allah ömür verirse
göreceğiz. Bunun kesin gerçek olduğunu bütün dünya görecek.
Darwinizm önümüzdeki yıllar içerinde her yıl gittikçe mum gi-
bi eriyor ve eriyecektir. Sonradan bunu çocuklar tarih kitapla-
rından okuyacaklar Darwinizm’i. Böyle komik bir pagan dini-
nin, böyle rezalet bir pagan dininin insanlar tarafından nasıl ka-
bul gördüğüne şaşacaklardır. (Adnan Oktar'ın Hollanda, Poli
Gazette röportajından, 2 Temmuz 2009)
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Ra di kal Hı ris ti yan la rın Ya nıl gı la rı
Çağımızda Hıristiyan dünyasının büyük çoğunluğunun

diğer dinlerin mensuplarına karşı İncil'de yer alan sevgi ve

saygı prensipleriyle yaklaşması son derece önemli bir geliş-

medir. Özellikle, 20. yüzyılın ikinci yarısında bu yönde çok

olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu tarihlerde, Hıristiyan dün-

yasında, diğer dinlerin tamamıyla yanlış ve asılsız oldukları

yönündeki görüş büyük ölçüde terk edilmiş, diğer dinlere

bağlı insanların günahkar olarak değerlendirilmemesi görüşü

hakim olmuştur. Hıristiyan yazarlar, araştırmacılar ve din

adamları bu fikri yaygın olarak dile getirmişlerdir.

Hıristiyanlığı temsil eden kuruluşlar dünyanın içinde bulun-

duğu sorunlara karşı diğer dinlerle ittifak kurma ve iş birliği

yapma kararı almışlardır.  

Bu na rağ men, Hı ris ti yan dün ya sın da ha len –na dir de ol -

sa- fark lı inanç la ra men sup ki şi le re kar şı katı ve hat ta sal dır -

gan yak la şım la ra rast la na bil mek te dir. Ki mi di ni li der ler, di -

ğer din ler le il gi li doğ ru luk pa yı ol ma yan açık la ma lar da bu -

lun mak ta, bu din le re ina nan ki şi le rin gü nah kar ve suç lu ol -

duk la rı nı öne sür mek te dir ler. Özel lik le za man za man Müs lü -

man la ra yö ne lik ola rak gün de me ge len ba zı hak sız ve da ya -

nak sız id di alar, İs lam dün ya sın da da ra hat sız lık mey da na ge -

tir mek te dir. Or ta çağ'da ki Haç lı zih ni ye ti ni ko ru ya rak Müs lü -

man la ra kar şı sal dır gan yo rum lar ya pan ba zı Hı ris ti yan li -

der ler, Es ki Ahit'e bir ta kım an lam lar yük le ye rek ya kın ge le -

cek te Müs lü man lar ile Ba tı dün ya sı ara sın da bir sa vaş ya şa -

na ca ğı nı, da ha da kö tü sü, ya şan ma sı ge rek ti ği ni sa vun mak -
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ta dır lar. Geç miş te ya şa mış olan top lum la rın ha yat la rın dan

bö lüm le rin an la tıl dı ğı Es ki Ahit'te, o dö nem ler de ya şa nan sa -

vaş lar ve bu sa vaş la rın ne ti ce le ri de an la tıl mak ta dır. An cak

bu açık la ma la rın bü yük ço ğun lu ğu o dö ne me ait tir, o top -

lum la rın ya şa dı ğı olay la ra yö ne lik tir. Do la yı sıy la Es ki Ahit'te

yer alan bir ta kım an la tım lar, o dö ne min ko şul la rı göz önün -

de bu lun du ru la rak de ğer len di ril me li, bu an la tım lar dan gü -

nü mü ze yö ne lik sa va şı ve ça tış ma yı des tek le yen çı ka rım lar

yap mak tan ka çı nıl ma lı dır. 

Radikal Hıristiyanların en önemli yanılgılarından bir di-

ğeri ise yaşanması gerektiğini düşündükleri bu savaşı, yani

"Armagedon"u, Mesih (as)'ın gelişinden önce gerçekleşmesi

gereken bir olay olarak değerlendirmeleridir. Oysa bu çarpık

anlayış Hz. İsa (as)'ın Hıristiyanlara öğretmiş olduğu ahlaka

tamamen terstir. İncil'e bakıldığında Hz. İsa (as)'ın insanlara

hep sevgi, barış ve dostluk tavsiye ettiği açıkça görülür. 

Ayrıca Hıristiyanlar bilmelidirler ki, Hz. İsa Mesih'in

ikinci kez yeryüzüne gelişini yalnız Hıristiyanlar değil,

Müslümanlar da büyük bir heyecanla beklemektedir. Çünkü

bu mucize Kuran'da haber verilmekte ve Hz. Muhammed

(sav)'in hadislerinde de açık olarak bildirilmektedir.

Dolayısıyla hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar bu bü-

yük mucize için ortak bir bekleyiş ve hazırlık içinde olmalı-

dırlar. Yapılması gereken en önemli hazırlık ise Allah'ın razı

olacağı bir ahlak içinde olmaya çaba göstermektir.

Unutmamak gerekir ki, Hz. İsa (as)'ın gelişiyle birlikte,

Allah'ı inkar eden felsefeler ve putperest inançlar fikren ye-

nilgiye uğrayacak, ırkçılık, faşizm gibi ideolojiler silinecek,

böylece dünya savaşlardan, çatışmalardan, etnik düşmanlık-
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lardan, zulüm ve haksızlıklardan kurtulacak, insanlık barış,

mutluluk ve huzur içinde bir dönem yaşayacaktır.

Dolayısıyla samimi olarak Hz. İsa (as)'ın gelişine hazırlanan

dindarların, böyle bir ortamın alt yapısını oluşturacak çalış-

malarda bulunmaları, her türlü çatışmayı engellemek için

gayret etmeleri, ayrılıkları, tartışmaları ve husumetleri bir ke-

nara bırakmaları gerekmektedir.

İki top lum ara sın da an la yı şa ve say gı ya da ya lı bir iliş ki

ku rul ma sı nı en gel le me yi amaç la yan açık la ma lar ve yak la -

şım lar, hiç şüp he siz en iyi şe kil de Hı ris ti yan lar ta ra fın dan et -

ki siz leş ti ri le bi lir. Söz ko nu su ki şi le rin ya nıl gı la rı nın, sağ du -

yu lu Hı ris ti yan lar ta ra fın dan ken di le ri ne ve top lu ma gös te -

ril me si ge rek mek te dir. Dün ya yı bü yük bir sa vaş ala nı na çe -

vir me yi he def le yen, di ğer me de ni yet le rin var lı ğı na ta ham -

mül gös te re me yen ki şi le rin ba kış açı la rı, sev gi yi ve ba rı şı em -

re den Hı ris ti yan lık öğ re ti le ri ne ters tir. İn cil'de yer alan hü -

küm ler din dar Hı ris ti yan la rın tüm in san la ra iyi lik yap ma la rı -

nı, düş man la rı nı bi le sev me le ri ni, ken di le rin den nef ret eden -

le re da hi iyi lik yap ma la rı nı ge rek tir mek te dir. Baş ta Müs lü -

man la ra kar şı ol mak üze re di ğer din le rin men sup la rı na kar şı

ge liş ti ri len ön yar gı lı ve öf ke li bir ba kış açı sı, Hı ris ti yan öğ re -

ti si nin yan lış yo rum lan ma sı n dan ve ba zı din dı şı ide olo ji le rin

et ki sin den kay nak lan mak ta dır. Ilım lı Hı ris ti yan lar, ra di kal le -

rin öne sür dük le ri id di ala rın, ba rış ve sev gi yi sa vu nan Hı ris -

ti yan öğ re ti le ri ile çe liş ti ği ni or ta ya koy ma lı dır lar. Bu yön de

ya pı la cak gi ri şim ler, ra di kal le rin tel kin le ri nin ye te rin ce bil gi

sa hi bi ol ma yan kit le le ri et ki al tı na al ma sı nı en gel le ye cek tir.

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, ra di ka lizm ce ha let ten fay da -

lan mak ta dır. Bu ce ha le tin ne den ola bi le ce ği teh li ke le ri or ta -
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dan kal dır mak ise, Hı ris ti yan ah la kı nın bir ge re ği dir. Hı ris ti -

yan la rın bu so rum lu lu ğu İn cil'de şöy le ifa de edil mek te dir:

Fa kat Al lah'ın kul la rı gi bi iyi lik iş le ye rek, akıl sız adam la rın
ce ha le ti ni sus tu run. Bü tün in san la ra hür met edin. Kar deş li -
ği se vin. Al lah'tan kor kun... (Pet rus'un Bi rin ci Mek tu bu,
Bap 2, 15-17)

İçin de bu lu nu lan mev cut ko şul lar, vic dan sa hi bi tüm Hı -

ris ti yan la rın bu so rum lu lu ğu tam ola rak üst len me le ri ge rek -

ti ği ni gös ter mek te dir. Unut ma mak ge re kir ki, ra di kal le rin ta -

lep et ti ği gi bi ça tış ma ve sa vaş ya şan ma sı her iki ta ra fa da bü -

yük ka yıp lar, acı ve göz ya şı ge ti re cek tir. Sa mi mi ola rak iman

eden le rin it ti fa kı ile bu kö tü ih ti mal ta ma men or ta dan kal dı -

rı la bi le cek ken, ge rek li adım la rı at mak tan çe kin mek son de re -

ce yan lış tır. Ra di kal ler ta ra fın dan tır man dı rıl ma ya ça lı şı lan

ge ri lim, sağ du yu sa hi bi Hı ris ti yan la rın ve Müs lü man la rın

gay re tiy le en gel le ne bi lir. Ön yar gı la rın or ta dan kal dı rı lıp ina -

nan lar ara sın da it ti fak sağ lan -

ma sı, din dar in san la rın dün ya ba -

rı şı nın te sis edil me sin de ön cü rol oy -

na ma la rı na ara cı ola cak, böy le ce

hem Hı ris ti yan lar hem de

Müs lü man lar, Al lah'ın biz le -

re em ret ti ği ah la kın ge re ği

ola rak, yer yü zü ne

ba rış ve esen lik

ge ti re cek ler dir.
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Radikal Musevilerin Yanılgıları
25 Şubat 1994 günü, Batı Şeria'daki El-Halil (Hebron)

kentinde bulunan Hz. İbrahim Camisi'nde ibadet eden

Müslümanlara yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirildi.

Musevi yerleşimci Baruch Goldstein, İsrail askerlerinin koru-

ması altındaki camiye elindeki M-16 silahıyla birlikte sabah

namazı sırasında girdi. Caminin orta yerine kadar yürüdü ve

defalarca şarjör değiştirerek namaz kılan 500'e yakın

Müslümanı taradı. 67 Müslüman olay yerinde şehit oldu,

300'ü yaralandı. Aslında bu olay, İsrailli bazı radikal grupla-

rın gerçekleştirdiği pek çok eylemden biriydi. Aynı gruplar,

1980'li yıllarda Kudüs'teki Müslüman mabedlerini (Mescid-i

Aksa ve Kubbet-üs Sahra) de havaya uçurmayı denemişlerdi.

Ellerinde sürekli taşıdıkları silahlarla Filistinlilere kanlı saldı-

rılar düzenleyen radikal Musevi yerleşimciler de bu grupla-

rın üyeleriydiler. 

Bu radikal grupların düşünceleri arasında; Musevilerin

tüm ırklardan üstün olduğu ve diğer ırkların ("goyim") bir tür

hayvan statüsü taşıdıkları; işgal altındaki topraklardaki tüm

Arapların "etnik temizliğe" tabi tutulması gerektiği gibi Tevrat'a

ve Musevi geleneklerine aykırı olan fanatik fikirler vardı. 

Bu yorumlar, "Musevi radikalizmi" diyebileceğimiz cid-

di bir tehlikenin varlığına işaret etmektedir. Bu ra di ka liz min

ide olo ji si ni ve acı so nuç la rı nı da ha ön ce ki çe şit li ki tap la rı mız -

da in ce le miş tik. Bu in ce le me nin özet len miş bir so nu cu nu

şöy le ifa de ede bi li riz:

Bugün Musevi dünyasının bir kısmında, Musevi olma-
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Hz. İbrahim Camisi'nde sabah
namazı kılan Müslümanların
üzerine ateş açan radikal
Musevi yerleşimci Baruch
Goldstein, 67 Müslümanı kat-
letti. Yaklaşık 300 kişi yara-
landı. 

Hz. İb ra him Ca mi si'ne ya pı lan
acı ma sız sal dı rı Newsweek
der gi sin de "Ca mi de kat li am"
baş lığı ile veril miş ti. 

Newsweek, 7 Mart 1994

Time, 7 Mart 1994

119



yan insanlara karşı kin ve nefret telkin eden, özellikle de

Filistinlilere karşı olabilecek en sert ve acımasız yöntemlerin

kullanılmasını savunan radikal bir eğilim vardır. Bu eğilim

İsrail devletinde de önemli bir ağırlığa sahiptir ve İsrail'in ya-

rım yüzyılı aşkın bir süredir Filistinlilere ve diğer Arap kom-

şularına karşı izlediği saldırgan, işgalci, uzlaşmaz tutumun

ortaya çıkmasında ve devam etmesinde önemli bir rol oyna-

maktadır. Kuşkusuz Musevi militanlar, İsrail Musevi toplu-

mu içinde (ve tüm dünya Musevileri arasında) çok küçük bir

azınlığı oluşturmaktadırlar. Ama bu azınlığı, fikren besleyen

bir radikalizm kültürü vardır ve bu da gerek Ortadoğu ge-

rekse dünya barışı için tehlike olmaya devam etmektedir. 

Bunun tedavi edilmesi içinse:

1) Musevi din adamları, Eski Ahit'in özünde var olan,

sevgiye, saygıya, adalete, merhamete dayalı ahlak anlayışını

yerleştirmelidirler. Nitekim bu yönde çaba gösteren pek çok

Musevi din adamı vardır.  

2) Siyonizmin din ahlakına uygun bir şekilde uygulan-

ması sağlanmalıdır. İsrail'in var olma ve topraklarının güven-

liğini sağlama hakları kuşkusuz vardır. Üstelik Musevilerin

atalarının toprakları olan Filistin'de Müslüman ve

Hıristiyanlarla birarada, barış içinde yaşamayı istemeleri son

derece meşrudur. Ama bir milleti yarım asırdır baskı ve zor al-

tında yaşatmak hakkı yoktur. Filistin toprakları tüm bu halk-

ların birarada huzur ve barış içinde yaşayabilecekleri kadar

geniştir. Bu nedenle Musevi Devleti, 1967'den beri işgal altın-

da tuttuğu tüm topraklardan çekilmeli, Batı Şeria ve Gazze'de

egemen bir Filistin devletinin kurulmasını kabul etmeli, daha-
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Radikal Musevilerin
eylemleri, Musevi top-
lumu içindeki vicdan
ve sağduyu sahibi kimseler tarafından da şiddetle kınanmaktadır.
Bunlardan biri de dinler arası dostluk için önemli çalışmalar yürüten
Musevi din adamlarından Jonathan Magonet'dir. Magonet'in, Talking
to Other (Diğeriyle Konuşmak) adlı kitabında, her üç dinin mensupla-
rının ortak değerlerine dikkat çekilmektedir. Kitapta Londra
Sinagogu'nda 1994 yılında, Hz. İbrahim Camisi'nde katledilen
Müslümanlar için yapılan özel toplantıyla ilgili bilgi de yer almaktadır.
Museviler tarafından düzenlenen bu toplantıya çok sayıda Musevi ve
Müslüman katılmıştır. Toplantı sırasında Kuran'dan ayetler ve Musevi
kutsal metinlerinden pasajlar okunmuş, toplantıya katılan Musevi ve
Müslümanlar şehit olanlar için birarada dua etmişlerdir. "Hz. İbrahim
Camisi Katliamı Şehitleri için Dua Akşamı" başlıklı yazıda bu organi-
zasyon detaylı olarak anlatılmaktadır.
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sı bu devletle dostane ve yapıcı ilişkiler içine girerek hem

Filistinlilerle hem de tüm Arap dünyasıyla barışmalıdır. 

Tüm bunların yanında dindar Musevilerin, Rabbimiz'in

Kuran'da da bildirmiş olduğu öğütlere uymaları ve tüm

Musevileri Allah'ın emrettiği güzel ahlaka davet etmeleri bü-

yük önem taşımaktadır. 

Allah Hıristiyanlara ve Müslümanlara olduğu gibi

Musevilere de adaleti, dürüstlüğü, mazlumun hakkını koruma-

yı, barışı ve sevgiyi emretmiştir. Dolayısıyla bazı radikal

Musevilerin söz konusu fanatizmi, Tevrat'ta yer alan açıklama-

larla çelişmektedir. "Kan dökenlerin telkinlerini dinlememek"

ve "kötülük görmeye dayanamamak" Tevrat'ta Musevilere bil-

dirilen hükümlerdir. (İşaya, Bap 33, 15) Unutmamak gerekir ki

şiddet ve saldırganlık içeren, huzuru ve düzeni bozan hiçbir

ideolojinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Şiddet, her za-

man için yalnızca yıkım getirir. Bu yıkımın önlenmesinde fana-

tiklerin çarpıtma ve yanılgılarının deşifre edilmesi, daha fazla

insanı etkileri altına almalarını engelleyecek ve hatta kendileri-

nin de doğruyu görmelerine aracı olabilecektir.

Bu nedenle samimi olarak Allah'a iman eden

Musevilerin, şiddet yanlısı, radikal Musevileri de bu tehlike-

den koruyabilmek için, kitaplarında yer alan hak hükümlere

uymaları ve barışın savunucuları olmaları gerekmektedir.

Tevrat'ta barışın, sevginin, merhametin ve güzel ahlakın

övüldüğü açıklamalardan bazıları şu şekildedir:

Hü küm de hak sız lık et me ye cek si niz; fa ki rin ha tı rı nı say ma -
ya cak sın ve kud ret li nin ha tı rı na iti bar et me ye cek sin; ve
kom şu na ada let le  hük me de cek sin. Kav mi nin ara sın da çe -
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kiş ti ri ci lik edip gez me ye cek sin; kom şu nun ka nı na kar şı
aya ğa kalk ma ya cak sın... Öç al ma ya cak sın ve kav mi nin
oğul la rı na kin tut ma ya cak sın ve kom şu nu ken din gi bi se -
ve cek sin... (Le vi li ler, Bap 19, 15-18)
Ey adam, iyi ola nı sa na bil dir di; ve hak ola nı yap mak ve
mer ha me ti sev mek ve Al lah'la al çak gö nül lü ola rak yü rü -
mek ten baş ka Rab sen den ne is ter? (Mi ka, Bap 6, 8)
Kat let me ye cek sin. Zi na et me ye cek sin. Çal ma ya cak sın.
Kom şu na kar şı ya lan şe ha det et me ye cek sin. Kom şu nun
evi ne ta mah et me ye cek sin... (Çı kış, Bap 20, 13-17)

Günümüzde gerek barış yanlısı İsrail vatandaşlarının,

gerekse dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Musevilerin

önemli bir kısmının radikalizme karşı çıkmaları çok önemli

bir gelişmedir. Samimi olarak iman eden Musevilerin, "kat-

letmemenin", "hükümde haksızlık etmemenin", "öç almama-

nın", "kan dökmemenin" Tevrat'ta yer alan emirler olduğunu

göz önünde bulundurarak, Musevilik adına sürdürülen fana-

tizme karşı yürütülecek kültürel ve fikri mücadelenin ön saf-

larında yer almaları, bu konuda vicdan sahibi Hıristiyan ve

Müslümanlarla ittifak etmeleri şarttır. Musevi radikalizmine

karşı yürütülecek fikri mücadele, yarım yüzyılı aşkın bir za-

mandır süregelen Filistin sorununun kalıcı ve adil bir çözüme

kavuşturulmasının da önemli yollarından biri olacaktır.

Ancak o zaman Musevilerin ve Müslümanların -ve elbette

Hıristiyanların- bölgede huzur içinde birarada yaşayabilecek-

leri bir ortam oluşturulacaktır. Filistin ve İsrail topraklarına

huzuru, sevgiyi, sevecenliği, anlayışı emreden gerçek din ah-

lakının yaşanması ile gelecektir. Unutmamak gerekir ki, hem

Museviler hem de Müslümanlar tarih boyunca en büyük zul-
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mü din ahlakına uygun olmayan ideolojilerin savunucuların-

dan görmüşlerdir. Kitab-ı Mukaddes, putperestlerin

Musevilere yaptıkları korkunç zulümleri anlatan pasajlarla

doludur. Ateist ve dinsizlerin (örneğin Nazilerin, antisemit

ırkçıların veya Stalin Rusyası gibi komünist rejimlerin)

Musevilere uyguladıkları soykırım ve zulümler de ortadadır.

Söz konusu dinsiz güçler, Musevilerden Allah'a inandıkları

için nefret etmişler ve bu yüzden onlara zulmetmişlerdir.

Hem Müslümanlara hem de Musevilere düşman olan bu din

aleyhtarı güçlere karşı, iki dinin mensupları aynı safta yer al-

malı, bu birlikteliği engelleyebilecek radikal görüşlerin tel-

kinlerine aldanılmamalıdır. 





n san lar, "ha ya tı mın an la mı

ve ama cı ne dir; ölüm den son -

ra ne ola cak; cen net ve ce hen nem

na sıl bir or tam; her şey na sıl var ol -

muş, ha ya tın kay na ğı ne dir, ben da hil

tüm var lık la rı ya ra tan üs tün Ya ra tı cı'yı na sıl ta nı ya -

bi li rim; Yü ce Ya ra tı cı'nın ben den is te di ği ne dir; iyi, kö -

tü, doğ ru, yan lış ne ler dir?" gi bi so ru la rın ce vap la rı nı çağ -

lar bo yu ara mış lar, bun lar hak kın da dü şün müş ler dir. Dü -

şü nür ler bu ko nu lar da ken di le rin ce te ori ler ge liş tir miş, çe şit -

li fi kir ler öne sür müş ler dir. An cak söz ko nu su so ru la rın ger çek

ce vap la rı dü şü nür le rin öğ re ti le rin de de ğil, İla hi din ler de yer

alır. Çün kü in sa nın akıl ve bil gi si çok sı nır lı dır. Üstteki sorula-

rın en doğru cevapları Rabbimiz'in indirdiği hak dinlerdedir.

Nitekim Allah, çeşitli dönemlerde elçiler göndererek, ki-

taplar indirerek insanlara yol göstermiştir. Böylece ilk insan

olan Hz. Adem (as)'dan itibaren insanlar, Allah'ın varlığından

ve emirlerinden haberdar edilmişler; yaşamla ilgili soruların

en doğru ve hikmetli açıklamasını hak dinlerde bulmuşlardır.

Burada önemli bir konunun üzerinde durmak yerinde ola-

caktır. Hak dinler, gönderildikleri dönemlerin ortam ve şartları-

na göre farklı hükümler içermiş olsalar da, temelde aynı inanç

ve ahlaki modeli insanlara sunmuşlardır. Hepsi, Allah'ın varlı-



ğı, birliği, sıfatları, insanın ve tüm varlıkların yaratılış amaçla-

rı, Allah'a nasıl kul olmak gerektiği, Allah'ın beğendiği ideal

tavır, davranış ve yaşam biçimi, iyi, kötü, doğru, yanlış kav-

ramları, insanın dünyadaki yaşamını nasıl düzenlemesi, son-

suz yaşamı için neler yapması gerektiği ve bunlar gibi konu-

larda aynı temel gerçekleri insanlara aktarmışlardır.

Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir bölümünü, üç

İlahi dinin mensupları, Museviler, Hıristiyanlar ve

Müslümanlar oluşturmaktadır. Musevilerin kutsal kitabı,

"Eski Ahit" olarak da bilinen 39 kitaptan oluşur. Bunların ilk

5'inin, Hz. Musa (as)'a vahyedilen Tevrat'ın bölümleri olduğu

kabul edilir. Diğer kitaplar ise, Tevrat sonrasında, diğer

Musevi peygamberlerine vahyedilen veya onların işlerini an-

latan yazılardır. "Tevrat" kelimesinin Eski Ahit'in tümünü

kast edecek biçimde kullanıldığı da olmaktadır. Bu kitapta,

söz konusu kullanım kabul edilmiş ve tüm Eski Ahit kitapla-

rı "Tevrat" olarak nitelenmiştir. Yeni Ahit olarak da bilinen

İncil ise, Hıristiyanların kutsal kitabıdır ve dört İncil ve

Mektuplar bölümlerinden oluşur. Musevilik ve Hıristiyanlık

zaman içerisinde bazı bozulmalara uğramış olsalar da, hak

dine ait pek çok inanç esasının ve ahlaki değerin korunmuş

olduğu görülmektedir. Üç İlahi dinin kutsal kitapları arasın-

daki ortak inanç esasları ve

ahlaki değerlerin tespit
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edilmesi, üç dinin mensuplarının birbirlerini daha yakından

tanımalarını ve birbirlerine daha çok yakınlık duymalarını

sağlayacaktır. Böylece samimi olarak Allah'a iman edenlerin

ittifakı için gerekli alt yapı da oluşacaktır. 

Günümüzde pek çok Hıristiyanın ve Musevinin, İslam

hakkındaki ve pek çok Müslümanın da Hıristiyanlık ve

Musevilik hakkındaki düşünceleri kulaktan dolma bilgilere

dayanır. Bu bilgiler genelde aile ve arkadaş çevresinden,

televizyon ve gazete haberlerinden edinilen bilgilerden iba-

rettir. Ancak söz konusu kaynaklar, insanları çoğu zaman ha-

talı çıkarımlara götürebilecek yanlış bilgi ve yorumlar içer-

mektedir. Şüphesiz, asıl başvurulması gereken kaynaklar

Museviliğin temeli olan Tevrat, Hıristiyanlığın temeli olan

İncil ve Rabbimiz'in gönderdiği son hak kitap olan Kuran ol-

malıdır. İlerleyen sayfalarda, Tevrat ve İncil'de yer alan inanç

esasları ile Allah'ın Kuran'da bizlere bildirdiği hükümler ve

emirler ölçü alınarak, Hıristiyanlık, Musevilik ve İslam'ın or-

tak inanç esaslarından bazıları incelenecektir. Bu ortak inanç

esasları, aynı zamanda, yeryüzündeki fikri mücadelenin üç

İlahi din arasında değil, bu dinlerle Darwinist, materyalist ve

ateist ideolojiler arasında geçtiğini göstermektedir.

Ku ran'da ki ayet ler de, İn cil ve Tev rat'ta yer alan pa saj lar -

da ki or tak inanç esas la rı aşa ğı da ele alın mış tır. 
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Al lah Her şe yi Ya ra tan dır
Çev re miz de gör dük le ri mi zi, vü cu du mu zda ki hüc re ler -

den uç suz bu cak sız ga lak si le re ka dar ev ren de ki her şe yi Al lah

ya rat mış tır. Tüm alem le ri Rab bi miz yok tan var et miş tir. Ev -

re nin tüm de tay la rın da ki ku sur suz luk, gör kem li sa nat, muh -

te şem dü zen ve mü kem mel yapılar Rab bi mi zin ya ra tı şı nın

de lil le ri dir. Her şe yi ya ra ta nın Yü ce Al lah ol du ğu, tüm ev re ni

"ör nek edin mek si zin", yok tan var et ti ği, ona bir dü zen ver di -

ği ve her şe yi bel li bir öl çüy le tak dir et ti ği, ba zı Ku ran ayet le -

rin de şöy le ha ber ve ril miş tir:

... O'na mül kün de or tak yok tur, her şe yi ya rat mış, ona bir
dü zen ver miş, bel li bir öl çüy le tak dir et miş tir. (Fur kan
Su re si, 2)
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... O, her şe yi ya rat mış tır. O, her şe yi bi len dir. İş te Rab bi -
niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka İlah yok tur. Her şe -
yin Ya ra tı cı sı dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, her şe yin
üs tün de bir ve kil dir. (Enam Su re si, 101-102)

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

Ay nı ger çek İn cil'de şöy le geç mek te dir:

... Gö ğü, yer yü zü nü, de ni zi ve on lar da bu lu nan her şe yi ya -
ra tan O'dur. (Ha ber ci le rin İş le ri, Bap 14, 15)
Her var lı ğa ya şam ve ren Allah'ın önün de sa na bu yu ru yo -
rum. (Ti mo te os'a I. Mek tup, Bap 6, 13)
… Yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen herşey -tahtlar,
egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O'nda yaratıldı.
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Herşey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı.
Herşeyden önce var olan O'dur ve herşey varlığını O'nda
sürdürmektedir. (Koloseliler, Bap 1, 16-17)
Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün
Rabbi olan Allah... (Habercilerin İşleri, Bap 17, 24)
Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Allah'a şöyle seslen-
diler: "Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi ve onların içindekile-
rin tümünü yaratan Sensin." (Habercilerin İşleri, Bap 4, 24)

Her şe yi ya ra ta nın Al lah ol du ğu ve Rab bi miz'in tüm alem -

le ri yok tan var et ti ği Tev rat'ta ise şu şe kil de yer al mak ta dır:

O Al lah ki, gök le ri ve ye ri, de ni zi ve iç le rin de ki her şe yi ya -
ra tan, ebe di yen ha ki ka ti koruyan O'dur. (Mez mur lar, Bap
146, 6)

Baş lan gıç ta Al lah gök le ri ve ye ri ya rat tı. (Tek vin, Bap 1, 1)

... Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök ci-
simlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içle-
rindeki herşeyi Sen yarattın. Hepsine Sen can verdin. Bütün
gök cisimleri Sana kulluk eder. (Nehemya, Bap 9, 6) 

Al lah'tan Baş ka İlah Yok tur
Müs lü man lar, Al lah'tan baş ka İlah ol ma dı ğı na iman

eder ler. Rab bi miz, her şe yi yok tan ya ra tan, en gü zel bir bi çim -

de ku sur suz ca var eden, pek bü yük ve üs tün olan, her şe yin iç

yü zün den ve giz li yön le rin den ha ber dar olan, eze li ve ebe di

olan, doğ ma mış ve doğ rul ma mış olan, her tür lü ek sik lik ten

ve nok san lık tan mü nez zeh, di ri, her şe yi bi len ve her şe ye gü -

cü ye ten, şa nı bü yük olan, hük me den, ke re mi bol olan, esir -
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ge yen ve ba ğış la yan Yü ce Al lah'tır.

Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü

Rabbimiz Al lah'a tes lim ol muş lar dır

ve O'nu tes bih et mek te dir ler. Al lah,

Ku ran'da Ken di si'nden baş ka İlah ol -

ma dı ğı nı şu şe kil de bil dir miş tir:

O, Al lah'tır, Ken di si'nden baş ka
İlah yok tur. İlk te de, son da da
hamd O'nun dur. Hü küm O'nun -
dur ve O'na dön dü rü le cek si niz.
(Ka sas Su re si, 70)

Si zin İla hı nız tek bir İlah tır;
O'ndan baş ka İlah yok tur; O, Rah -
man'dır, Ra him'dir (ba ğış la yan ve
esir ge yen dir). (Ba ka ra Su re si 163)

Al lah, ger çek ten Ken di si'nden
baş ka İlah ol ma dı ğı na şa hit lik
et ti; me lek ler ve ilim sa hip le ri de
O'ndan baş ka İlah ol ma dı ğı na
ada let le şa hit lik et ti ler. Aziz ve
Ha kim olan O'ndan baş ka İlah
yok tur. (Al-i İm ran Su re si, 18)

Tev rat'ta da Al lah'tan baş ka İlah

ol ma dı ğı ya zı lı dır. Ko nuy la il gi li ba zı

Tev rat pa saj la rı şu şe kil de dir:

... Dünyanın bütün ulusları bilsin-
ler ki, tek Allah Rab'dir ve O'ndan
başka Allah yoktur. (1. Krallar, Bap
8, 60)
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... Her Şe ye Ege men Rab di yor ki, "İlk ve son Be nim,
Ben'den baş ka Allah yok tur." (İşa ya, Bap 44, 6)
Ey dün ya nın dört bu ca ğın da ki ler, Ba na dö nün, kur tu lur su -
nuz. Çün kü Allah Be nim, baş ka sı yok. (İşa ya, Bap 45, 22) 

İn cil'de yer alan pek çok açık la ma da da Al lah'tan baş ka

İlah ol ma dı ğı, Al lah'ın bir ve tek ol du ğu ve ina nan la rın yal -

nız ca Al lah'a kul luk et me le ri ge rek ti ği bil di ril mek te dir:

... "Allah'ın olan Rab be tap, yal nız O'na kul luk et" di ye ya -
zıl mış tır. (Mat ta, Bap 4, 10)
... Allah'ımız olan Rab tek Rab'dir. Allah'ın olan Rabbi bü -
tün yü re ğin le, bü tün ca nın la, bü tün ak lın la ve bü tün gü -
cün le se ve cek sin... (Mar kos, Bap 12, 29-30)
... 'Allah tek tir ve O'ndan baş ka sı yok tur' de mek le doğ ru yu
söy le din. (Mar kos, Bap 12, 32)
Onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların
Hükümdarı, ölümsüz ve görünmez tek Allah'ın olsun!
Amin. (1. Timoteos, Bap 1, 17)
Sen Allah'ın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun.
Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar! (Yakup, Bap 2, 19)
İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail!
Allah'ımız Rab tek Rab'dir.'" (Markos, Bap 12, 29)

Allah Herşeye Güç Yetirendir
İn san ek sik lik le ri ve ku sur la rı olan, aciz bir var lık tır. Za -

ma na ve me ka na ba ğım lı dır ve an cak Rab bi miz'in tak di riy le

var lı ğı nı de vam et ti re bi lir. Za ma nı, me ka nı, in sa nı ve tüm

alem le ri ve var lık la rı Al lah ya rat mış tır. Rab bi miz, her tür lü
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ku sur ve ek sik lik ten ta ma mıy la mü nez zeh tir.

O, Üs tün ve Yü ce olan dır. Her olay Rab bi -

miz'in iz niy le ve tak di riy le ger çek le şir. Al lah

di le me den, yer yü zün de bir yap rak düş mez,

bir di şi ge be kal maz ve hiç bir can lı O'nun bil -

gi si dı şın da do ğu ra maz. Al lah, giz li yi ve

açık ta olan her şe yi bi len ve her şe ye güç ye ti -

ren dir. Gök ler de ve yer de Al lah'ı aciz bı ra ka -

bi le cek hiç bir güç yok tur, Al lah di le di ği ni

yap ma ya güç ye ti ren dir, son suz güç ve

kud ret sa hi bi dir. Ka inat ta ki tüm ik ti dar

ve kud re tin ye ga ne sa hi bi Al lah'tır.

Al lah'ın üs tün güç sa hi bi ol du ğu, her -

şe yin O'nun di le me si ile ger çek leş ti -

ği, en üs tün ve en bü yük ol du ğu ba -

zı Ku ran ayet le rin de şöy le bil di ri lir:

Al lah, ye di gö ğü ve yer den de on la -
rın ben ze ri ni ya rat tı. Emir, bun la rın

ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek -
ten Al lah'ın her şe ye güç ye tir di ği ni ve
ger çek ten Al lah'ın il miy le her şe yi ku -
şat tı ğı nı bil me niz, öğ ren me niz için.
(Ta lak Su re si, 12)

Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır.
İçi niz de ki ni açı ğa vur sa nız da, giz le se -
niz de, Al lah si zi onun la sor gu ya çe ker.
Son ra di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni
azab lan dı rır. Al lah,  her şe ye güç ye ti -
ren dir. (Ba ka ra Su re si, 284)
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Ar tık, do ğu la rın ve ba tı la rın Rab bi ne ye min ede rim; Biz
ger çek ten güç ye ti re niz. On la rın ye ri ne ken di le rin den
da ha ha yır lı la rı nı ge ti rip-de ğiş tir me ye. Üs te lik Bi zim
önü mü ze ge çi le mez. (Me aric Su re si, 40-41)

Al lah'ın her şe ye güç ye ti ren ol du ğu İn cil'de ise şöy le be -

lir ti lir:

... bun la rın bir te ki bi le Allah Ka tın da unu tul muş de ğil dir.
Ni te kim ba şı nız da ki saç lar bi le tek tek sa yı lı dır...
(Lu ka, Bap 12, 6-7)
İsa on la ra ba ka rak, "İn san lar için bu im kan sız,
ama Allah için her şey müm kün" de di. (Mat ta,
Bap 19, 26)
Allah'ın huzurunda tahtlarında oturan yir-
mi dört ihtiyar yüzüstü yere kapan-
dı. Allah'a tapınarak şöyle de-
diler: "Herşeye Gücü Yeten,
Var olan, var olmuş olan
Rab Allah! Sana şükrediyo-
ruz... (Vahiy, Bap 11, 16)
Allah'ın yapamayacağı hiçbir
şey yoktur. (Luka, Bap 1, 37)

Allah kulu Musa'nın ve
Kuzu'nun ezgisini söylüyor-
lardı: "Herşeye Gücü Yeten
Rab Allah, Senin işlerin bü-
yük ve şaşılası işlerdir. Ey
ulusların Hükümdarı, Senin
yolların doğru ve adildir. Ya
Rab, Senden kim korkmaz, adı-
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nı kim yüceltmez? Çünkü kutsal olan yalnız Sensin. Bütün
uluslar gelip Sana kulluk edecekler..." (Vahiy, Bap 15, 3-4)

Tev rat'ta yer alan pek çok açık la ma da da Al lah'ın her şe -

ye güç ye ti ren ol du ğu açık ça bil di ril miş tir:

... Al lah'ın is mi ezel den ebe de ka dar mü ba rek ol sun; çün kü
hik met ve güç O'nun dur. Ve va kit le ri ve za man la rı de ğiş ti -
ren O'dur; k ral lar kal dı rır ve k ral lar di ker; hik met li le re hik -
met ve an la yış lı la ra bil gi ve rir; de rin ve giz li şey le ri O açar;
ka ran lı ğın için de ne var dır bi lir ve ışık O'nun ya nın da yer
tut muş tur. (Da ni el, Bap, 2, 20-22)
"Ben her şe ye gü cü ye ten Allah'ım" de di... (Tek vin, Bap 35,
11)
Evi Rab yapmazsa, yapıcılar boşuna didinir. Kenti Rab ko-
rumazsa, bekçi boşuna bekler. (Mezmurlar, Bap 127, 1)
... Dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insa-
na bildiren, şafağı karanlığa çeviren... işte O'dur, O'nun adı
Rab, Herşeye Egemen Allah'tır. (Amos, Bap 4, 13)

Allah Herşeyi Bilir
Al lah her şey den ha ber dar olan dır; her şe yi işi tir, gö rür

ve bi lir. Her han gi bir olay ne re de olur sa ol sun, ne ka dar giz -

li olur sa ol sun, Al lah en in ce ay rın tı sı na ka dar bi lir. Ki min ne

za man ne re de doğ du ğu ve öl dü ğü, ya şa mı sü re sin ce ne ler

yap tı ğı, han gi amaç lar uğ ru na ça ba har ca dı ğı, ne za man gül -

dü ğü, ne za man ağ la dı ğı, ne ler plan la dı ğı, için den ne ler ge -

çir di ği gi bi tüm de tay lar Rab bi miz'in bil gi si da hi lin de dir. Ay -

nı an da uzay da mey da na ge len her olay, yeryüzündeki mil -
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yar lar ca hay van ve bit ki nin du rum la rı, ka ina tın tüm ka nun -

la rı gi bi say mak la bi ti re me ye ce ği miz her tür lü bil gi ye ha kim -

dir. Al lah Ku ran'da şöy le bu yur mak ta dır:

Al lah'ın, gök te ve yer de olan la rın hep si ni bil mek te ol -
du ğu nu bil mi yor mu sun? Ger çek ten bun lar bir ki tap ta -
dır. Hiç şüp he siz bun lar, Al lah için pek ko lay dır. (Hac
Su re si, 70)

Şüp he siz O, sö zün açık ta söy le ne ni ni de bil mek te, sak la -
mak ta ol duk la rı nı zı da bil mek te dir. (En bi ya Su re si, 110)

Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak -
kın da Kur'an'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş -
le di ği niz her han gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı -
nız da, Biz si zin üze ri niz de şa hid ler dur muş ol ma ya lım.
Yer de ve gök te zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey Rab bin den
uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun da ha kü çü ğü de, da ha bü -
yü ğü de yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt lı) ol ma sın.
(Yu nus Su re si, 61)

Rab bi miz'in her şe yi ya ra tan ve bi len ol du ğu, tüm bil gi -

le rin sa hi bi ol du ğu, O'nun il mi dı şın da hiç bir var lı ğın hiç bir

şe y yap ma ya güç ye ti re me ye ce ği Ku ran'da bil di ri len bir ger -

çek tir. Bi zim bil di ği miz ve ya bil me di ği miz, açık ta ve ya giz li

olan, çok bü yük ve ya göz le gö rül me ye cek ka dar kü çük her -

şey Al lah'ın kont ro lün de ve bil gi sin de dir. İn cil ve Tev rat'ta

ise Al lah'ın her şe yi bi len ol du ğu şu şe kil de ifa de edil miş tir:

Bel li ol ma ya cak giz li hiç bir şey yok tur, bi lin me ye cek ve ay -
dın lı ğa çık ma ya cak sak lı bir şey yok tur. (Lu ka, Bap 8, 17)
Siz onlara benzemeyin! Çünkü Allah'ınız nelere gereksin-
meniz olduğunu siz daha O'ndan dilemeden önce bilir.
(Matta, Bap 6, 8)
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İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Allah'ın izni ol-
madan bunlardan bir teki bile yere düşmez. (Matta, Bap 10,
29)
Otu ru şu mu ve kal kı şı mı Sen bi lir sin. Dü şün ce mi uzak tan
an lar sın. Yo lu mu ve yat tı ğım ye ri ayırt eder sin. Ve bü tün
yol la rı mı iyi bi lir sin. Çün kü di lim de bir söz yok ken, İş te, ya
Rab, Sen onu ta ma men bi lir sin. (Mez mur lar, Bap 139, 2-4)
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... İnsanların yüreklerini yalnızca Sen bilirsin… (1. Krallar,
Bap 8, 39)
Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldü-
ğümde, bedenim Senden gizli değildi. (Mezmurlar, Bap
139, 15)
Gizlilik Allah'ımız Rabbe özgüdür... (Tesniye, Bap 29, 29)
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Al lah Mer ha met li dir ve Ba ğış la yan dır
Ku ran'da Rab bi miz'in "mer ha met li le rin (en) mer ha met -

li si" (Yu suf Su re si, 92) ol du ğu bil di ril miş tir. Al lah son suz

mer ha me ti ni ve lüt fu nu gö rü nen ve gö rün me yen her şey de

te cel li et ti rir. İn sa nın so lu du ğu ha va, iç ti ği su, ye di ği ye mek,

sey ret mek ten hoş lan dı ğı gü zel bir man za ra, şef kat duy du ğu

bir hay van, gü ven di ği ve sev di ği dost la rı, ai le si, ya kın la rı,

giy di ği kı ya fet ler, ya şa dı ğı ev, bin di ği ara ba Al lah'ın sun du -

ğu ni met ler den yal nız ca bir ka çı dır. İn san ya şa mı bo yun ca

Yüce Al lah'ın mer ha me ti ni, ko ru ma sı nı ve şef ka ti ni üze rin de

his se der. Rab bi miz'in ver di ği sa yı sız ni met kar şı lı ğın da in sa -

nın yap ma sı ge re ken ise yal nız ca O'na yö nel mek ve O'nun ra -

zı ola ca ğı bir kul ola bil mek için var gü cüy le gay ret et mek tir.

Al lah tev be le ri ka bul eden, Ken di si'ne sa mi mi yet le yö ne le ni

hi da ye te er di ren, af fı çok olan dır. Dua ede nin du ası na ica bet

eden, in sa nı için de bu lun du ğu sı kın tı ve zor luk lar dan kur ta -

ran yal nız ca Al lah'tır.

Ku ran-ı Ke rim'de Rab bi miz'in ba ğış la yı cı lı ğı, in san la ra

mer ha me ti ve şef ka ti şöy le bil di ril miş tir:

... Al lah, ima nı nı zı bo şa çı ka ra cak de ğil dir. Şüp he siz,
Al lah, in san la ra şef kat eden dir, esir ge yen dir. (Ba ka ra
Su re si, 143)

(Ben'den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de ol mak
üze re öl çü yü ta şı ran kul la rım. Al lah'ın rah me tin den
umut kes me yin. Şüp he siz Al lah, bü tün gü nah la rı ba ğış -
lar. Çün kü O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir." (Zü mer Su -
re si, 53)
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Si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar ma sı için ku -
lu na apa çık ayet ler in di ren O'dur. Şüp he siz
Al lah, si ze kar şı el bet te şef kat li olan dır, esir -
ge yen dir. (Ha did Su re si, 9)

İn cil'de de Al lah'ın sonsuz mer ha met li ol -

du ğu ya zı lı dır. Bu ger çe ği bil di ren ifa de le rin

ba zı la rı şu şe kil de dir:

Allah'ımızın sı nır sız acı ma sıy la yü ce ler den üze ri -
mi ze Gü neş do ğa cak... (Lu ka, Bap 1, 79)
... Rab bin çok acı yan ve se ve cen lik le dav ra nan ol -
du ğu nu bil di niz. (Ya kup'un Mek tu bu, Bap 5, 11)
Kuşaklar boyunca (Allah) Kendisi'nden korkanla-
ra merhamet eder. (Luka, Bap 1, 50)

Çünkü Allah'ımız merhamet doludur. O'nun merhameti
sayesinde, yücelerden doğan Güneş, karanlıkta ve ölümün
gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik
yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. (Luka,
Bap 1, 78-79)

Al lah'ın in san la ra mer ha me ti ve ba ğış la yı cı lı ğı Tev rat'ta

ise şu şe kil de yer al mak ta dır:

Rab Ken di si' ni se ven le rin hep si ni ko rur ve bü tün kö tü le ri
he lak eder. (Mez mur lar, Bap 145, 20)
Rab Rahimdir ve Rauftur. Çok sa bır lı dır ve ina ye ti çok tur.
(Mez mur lar, Bap 103, 8)
Rab'bin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmaz.
(Ağıtlar, Bap 3, 22)



Yal nız ca Al lah'a Kul luk Et mek
De ki: "Ey Ki tap Eh li, bi zim le si zin ara nız da müş te rek
(olan) bir ke li me ye (tev hi de) ge lin. Al lah'tan baş ka sı na

kul luk et me ye lim, O'na hiç bir şe yi or tak koş ma ya lım  ve
Al lah'ı bı ra kıp bir kıs mı mız (di ğer) bir kıs mı mı zı Rab ler

edin me ye lim... " (Al-i İm ran Su re si, 64)

Oysa onlar, dini yalnızca O'na halis kılan hanifler
(Allah'ı birleyenler) olarak sadece Allah'a kulluk etmek,
namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başkasıyla
emrolunmadılar. İşte en doğru (dimdik ve sapasağlam)

din budur. (Beyyine Suresi, 5)

İn cil
İsa ona şöyle karşılık verdi: "... 'Allah'ın olan Rab be
tap, yal nız O'na kul luk et' di ye ya zıl mış tır. (Mat ta,
Bap 4,10)

O herşeyin kaynağıdır, bizler O'nun için yaşıyoruz.
Tek bir Rab var... Herşey O'nun aracılığıyla yara-
tıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz.
(1 Korintliler, Bap 8, 5-6)

Ölümsüz Allah'ın yüceliği yerine ölümlü insana,
kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen
putları yeğlediler [Allah'ı tenzih ederiz.]... Allah'la
ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradan'ın

yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa
Allah sonsuza dek övülmeye layıktır!

Amin. (Romalılar, Bap 1, 23-25)
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Tev rat
Allah'ınız Rab'den kor ka cak sı nız; O'na kul luk ede cek ve
O'nun adıy la ant içe cek si niz. Baş ka ilah la rın, çev re niz de ki
ulus la rın tap tı ğı hiç bir ila hın ar dın ca git me ye cek si niz
(Tes ni ye, Bap 6, 13-14)
… Allah'ın Rab Benim, Benden başka İlah tanımayacaksın,
çünkü başka kurtarıcı yoktur. (Hoşea, Bap 13, 4)

Al lah'ı Bı ra kıp Put lar Edin me mek
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp

dün ya ha ya tın da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı
(ilah lar) edin di niz. Son ra kı ya met gü nü, ki mi niz

ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki mi niz ki mi -
ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz

ateş tir ve hiç bir yar dım cı nız yok tur." 
(An ke but Su re si, 25)

Rab bin, di le di ği ni ya ra tır ve se çer; se çim on la ra
ait de ğil dir. Al lah, on la rın or tak koş tuk la rın -

dan mü nez zeh tir, yü ce dir. 
(Ka sas Su re si, 68)

Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız siz ler gi bi 
kul lar dır. Eğer doğ ru ise niz, he men on -

la rı ça ğı rın da si ze ica bet et sin ler.
(Araf Su re si, 194)
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İn cil
On lar Allah'la il gi li ger çe ğin ye ri ne ya la nı koy du lar. Ya ra -
dan'ın ye ri ne ya ra tı ğa ta pıp kul luk et ti ler. Oy sa Allah
son su za dek övül me ye la yık tır... (Pav lus'un Ro ma lı la ra
Mek tu bu, Bap 1, 25)
Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince, biliyo-
ruz ki, "Dünyada put bir hiçtir" ve "Birden fazla Allah
yoktur". [Allah'ı tenzih ederiz.] (1. Korintliler, Bap 8, 4)
Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun. (1. Yuhanna,
Bap 5, 21)
Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olan-
lar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe et-
mediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen
altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapmaktan vazgeç-
mediler. (Vahiy, Bap 9, 20)

Tev rat
İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı
var ki aldatmaktan başka? Putu yapan, yaptığına güvenir,
ama yaptığı ne ki, dilsiz puttan başka. Tahta puta, "can-
lan!" diyenin, dilsiz taşa, "uyan" diyenin vay haline! Put
yol gösterebilir mi? Altınla, gümüşle kaplanmış, ama için-
de yaşam soluğu yok. (Habakkuk, Bap 2, 18-19)
... "Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Allah'ın
Rab Benim. Ben'den başka Allah'ın olmayacak. Kendine
yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer al-
tındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put
yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara
tapmayacaksın... " (Çıkış, Bap 20, 2-5)
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Putlara biçim verenlerin hepsi boş insanlardır. Değer ver-
dikleri nesneler hiçbir işe yaramaz. Putların tanıkları on-
lardır; ne bir şey görür ne de bir şey bilirler. Bunun sonu-
cunda utanç içinde kalacaklar. Kim yararsız ilaha biçim
vermek, dökme put yapmak ister? Bakın, bu putlarla uğ-
raşanların hepsi utanacak. Onları yapanlar salt insan.
Hepsi toplanıp yargılanmaya gelsin. Dehşete düşecek,
utanacaklar birlikte. (Yeşaya, Bap 44, 9-11)

Al lah'ı Yü celt mek 
... Şüp he siz 'iz zet ve gü cün' tü mü Al lah'ın dır...

(Yu nus Su re si,  65)

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

Rab bi nin yü ce is mi ni tes bih et. (A'la Su re si, 1)

İn cil
Onur ve yü ce lik son suz la ra dek ölüm süz, gö rün mez tek
Allah'ın ol sun... (Pav lus'un Ti mo te os'a I. Mek tu bu, 1: 17)
... Allah'ı överek, "En yücelerde Allah'a yücelik olsun, yer-
yüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!"
dediler. (Luka, Bap 2, 13-14)
Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Allah'ı yüceltip
överek geri döndüler. Herşeyi, kendilerine anlatıldığı gi-
bi bulmuşlardı. (Luka, Bap 2, 20)
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Tev rat
Ya Rab, bü yük lük, güç, yü ce lik, za fer ve gör kem Se -
nin'dir. Gök te ve yer de olan her şey Se nin'dir. Ege men lik
Se nin'dir, ya Rab! Sen her şey den yü ce sin. Zen gin lik ve
onur Sen'den ge lir. her şe ye ege men sin. Güç ve yet ki Se -
nin elin de dir. Bi ri ni yük selt mek ve güç len dir mek Se nin
elin de dir. Şim di, ey Allah'ımız, Sa na şük re de riz, gör kem -
li adı nı öve riz (I. Ta rih ler, Bap 29, 11-13)
Ey bü tün halk lar, Rab bi övün, Rab bin gü cü nü, yü ce li ği ni
övün. (I. Ta rih ler, Bap 16, 28)
Rab büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır, akıl ermez bü-
yüklüğüne. Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anıla-
cak, güçlü işlerin duyurulacak. Düşüneceğim harika işle-
rini, insanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.
Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler, ben de
Senin büyüklüğünü duyuracağım. Eşsiz iyiliğinin anıları-
nı kutlayacak, sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.
(Mezmurlar, Bap 145, 3-9)
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Gü cü Ve ren Al lah'tır 
Ey kav mim, Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin, son ra

O'na tev be edin. Üs tü nü ze gök ten sa ğa nak (yağ mur lar,
bol ni met ler) yağ dır sın ve gü cü nü ze güç kat sın. Suç lu-
gü nah kar lar ola rak yüz çe vir me yin." (Hud Su re si, 52)

Son ra on la ra kar şı si ze tek rar 'güç ve kuv vet ver dik', si ze
mal lar ve ço cuk lar la yar dım et tik ve top lu luk ola rak si zi

sa yı ca çok kıl dık. (İs ra Su re si, 6)

İn cil
... İsa, Rab bin gü cü sa ye sin de has ta la rı iyi leş ti ri yor du.
(Lu ka, Bap 5, 17)
İsa onlara, "Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Allah'ın
güç verdiği kişiler kabul edebilir" dedi. (Matta, Bap 19, 11)
... Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir!...
(Matta, Bap 6, 13)
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Tev rat
... Gü cü mü yük sel ten Rab'dir. (I. Sa mu el,
Bap 2, 1)
Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve
görkem Senin'dir. Gökte ve yerde olan
herşey Senin'dir. Egemenlik Senin'dir, ya
Rab! Sen herşeyden Yücesin… Herşeye
egemensin. Güç ve yetki Senin elindedir.
Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin
elindedir. (1. Tarihler, Bap 29, 11-12)
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Öl dü ren ve Di ril ten Al lah'tır 
Di ril ten ve öl dü ren O'dur. Bir işin ol ma sı -
na hük met ti mi, ona yal nız ca: "Ol" der, o
da he men olu ve rir. (Mü'min Su re si, 68)

O'ndan baş ka İlah yok tur; di ril tir ve öl dü -
rür. Si zin de Rab bi niz dir, geç miş ata la rı nı -

zın da Rab bi dir. (Du han Su re si, 8)

Doğ ru su, öl dü ren ve di ril ten O'dur.
(Necm Su re si, 44)
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İn cil
… Ama bu, ken di mi ze de ğil, ölü le ri di ril ten Allah'a gü ven -
me miz için ol du. (Ko rin tos lu la ra II. Mek tup, Bap 1, 9)
Sizler, Allah'ın ölüleri diriltmesini neden 'inanılmaz' görü-
yorsunuz? (Habercilerin İşleri, Bap 26, 8)

Tev rat
Rab öl dü rür de di ril tir de. (Sa mu el, Bap 2, 6)
Her yaratığın canı, bütün insanlığın soluğu O'nun elinde-
dir. (Eyüp, Bap 12, 10)
Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım, sizi deriy-
le kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O
zaman Benim Rab olduğumu anlayacaksınız. (Hezekiel,
Bap 37, 6)
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Al lah Di le di ği ni Zen gin Di le di ği ni
Yok sul Kı lar

Al lah, kul la rın dan di le di ği ne rız kı ya yıp-ge niş le tir,
(ve) kı sar da. Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir.

(An ke but Su re si, 62)

De ki: "Ey mül kün sa hi bi Al lah'ım, di le di ği ne mül kü
ve rir sin ve di le di ğin den mül kü çe kip-alır sın, di le di ği ni
aziz kı lar, di le di ği ni al çal tır sın; ha yır Se nin elin de dir.

Ger çek ten Sen, her şe ye güç ye ti ren sin."
(Al-i İm ran Su re si, 26) 

Tev rat
O ki mi ni yok sul, ki mi ni zen gin kı lar. Ki mi ni al çal tır, ki -
mi ni yük sel tir. (I. Sa mu el, Bap 2, 7)
Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin
Allah'ınız Rab olduğunu anımsayın... (Yasa'nın Tekrarı,
Bap 8, 18)
Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem
Senin'dir. Gökte ve yerde olan herşey Senin'dir.

Egemenlik Senin'dir, ya Rab! Sen her-
şeyden Yücesin. Zenginlik ve onur
Sen'den gelir. Herşeye egemensin…

(1. Tarihler, Bap 29, 11-12)
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Al lah Sa dık Olan la rı Ko rur  
Mü'minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki, Allah ile
yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan

kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar
hiçbir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler. Çünkü
Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkları sada-
katlerinden dolayı mükafatlandıracak, münafıkları da

dilerse azaplandıracak veya tevbe (nasib edip tev-
be)lerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışla-

yandır, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 24)

Tev rat
Rab sa dık kul la rı nın adım la rı nı ko rur... (I. Sa mu el. Bap 2,
9)
Ey sizler, Rab'bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık
kullarının canını korur. (Mezmurlar, Bap 97, 10)
Çünkü Rab doğruyu sever, sadık kullarını terk etmez.
Onlar sonsuza dek korunacak, kötülerinse kökü kazına-
cak. (Mezmurlar, Bap 37, 28)

İncil
Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan kork-
ma!.. Ölüm pahasına da olsa sadık
kal, sana yaşam tacını verece-
ğim. (Vahiy, Bap 2, 10)
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Al lah Övül me ye La yık Olan dır, 
Ha mid'dir

Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Şüp he siz
Al lah, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan (Ga ni)dır, övül me -

ye la yık olan dır. (Hac Su re si, 64)

Ey in san lar, siz Al lah'a (kar şı fa kir olan) muh taç lar sı -
nız; Al lah ise, Ğa niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır,

Ha mid (övül me ye la yık)tır. (Fa tır Su re si, 15)
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İn cil
Öv gü, yü ce lik ve bil ge lik, şük ran ve say gı, güç ve kud ret
son suz la ra dek Allah'ımızın ol sun. (Yu han na'ya Ge len
Esin le me, Bap 7, 12)
Di li miz le Rab bi öve riz... (Ya kub'un Mek tu bu, Bap 3, 9) 
Yine deniyor ki, "Ey uluslar, O'nun halkıyla birlikte sevi-
nin!" ve "Ey bütün uluslar, Rab'be övgüler sunun! Ey bü-
tün halklar, O'nu yüceltin!" (Romalılar, Bap 15, 10-11)

Tev rat
Öv gü ye de ğer Rab be ses le nir... (2. Samuel, Bap 22, 4)
Ya Rab, Sen sin be nim Allah'ım, Se ni yü cel tir, adı nı öve -
rim... (İşa ya, Bap 25, 1)
Sa na şük re der, Se ni öve rim. Sen ki, ba na bil ge lik ve güç
ver din... (Da ni el, Bap 2, 23) 

En Doğ ru Yol Al lah'ın Yo lu dur 
Bu, Rab bi nin dos doğ ru yo lu dur. Öğüt alıp dü şün me si ni

bi len bir top lu luk için ayet le ri böy le bi rer bi rer
açık la dık. (En'am Su re si, 126)

On lar, sö zün en gü ze li ne ile til miş ler dir ve övü len doğ ru
yo la ile til miş ler dir. (Hac Su re si, 24)

İn cil
Oy sa el de kiy le ye ti ne rek Allah yo lun da yü rü mek bü yük
ka zanç tır. (Ti mo te osa I. Mek tup, Bap 6, 6)
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Tev rat
Allah'ın yolu kusursuzdur... (2. Samuel, Bap 22, 31)
Ne mutlu yolları temiz olanlara, Rab'bin Yasası'na göre
yaşayanlara! (Mezmurlar, Bap 119, 1)
… Ululuğu için Allah'ımızı övün! … O'nun işleri kusur-
suzdur, bütün yolları doğrudur... (Tesniye, Bap 32, 3-4)

Doğ ru Yo la İle ten Al lah'tır
Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına

ulaştırır ve onları Kendi izniyle karanlıklardan nura çı-
karır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir. (Maide

Suresi, 16)

De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti, dimdik
duran bir dine, İbrahim'in hanif (muvahhid) dinine… O,

müşriklerden değildi." (En'am Suresi, 161)

Yolu doğrultmak Allah'a aittir... (Nahl Suresi, 9)

Tev rat
Sı ğı na ğım Allah'tır, yo lu mu doğ ru kı lan O'dur. (II.Sa mu -
el, Bap 22, 33)
Yaptığın her işte Rab'bi an, O senin yolunu düze çıkarır.
(Süleyman'ın Özdeyişleri, Bap 3, 6)
Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez… Bana
gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; çünkü beni kurta-
ran Allah Sen'sin. Bütün gün umudum Sen'de.
(Mezmurlar, Bap 25, 3-5)



Al lah Ken di Yo lu na Uyan la rı
Ba şa rı ya Ulaş tı rır

Kim Al lah'ı, Re su lü'nü ve iman eden le ri dost (ve li)
edi nir se, hiç şüp he yok, ga lip ge le cek olan lar, Al lah'ın

ta raf tar la rı dır. (Ma ide Su re si, 56) 

İn cil
İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız de-
ğil, Allah'ın armağanıdır. (Efesoslulara Mektup, Bap 2, 8)
Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başa-
rıyla çıktığı zaman Rabbin Kendisi'ni sevenlere vaat etti-
ği yaşam tacını alacaktır. (Yakup, Bap 1, 12)

Tev rat
Allah'ın Rab bin ver di ği gö rev le ri ye ri ne ge tir. O'nun yol -
la rın da yü rü ve Mu sa'nın ya sa sın da ya zıl dı ğı gi bi
Allah'ın  ku ral la rı na, buy ruk la rı na, il ke le ri ne ve öğüt le ri -
ne uy ki, yap tı ğın her şey de ve git ti ğin her yer de ba şa rı lı
ola sın. (I. Kral lar, Bap 2, 3)

Allah'ın Vahyi Ki ta bın Ta ma mı na Uy mak 
Siz ler, iş te böy le si niz; on la rı se ver si niz, oy sa on lar si zi

sev mez ler. Siz Ki tap'ın tü mü ne ina nır sı nız, on lar si zin le
kar şı laş tık la rın da "inan dık" der ler, ken di baş la rı na kal -
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dık la rın da ise, si ze olan kin ve öf ke le rin den do la yı par -
mak uç la rı nı ısı rır lar... (Al-i İm ran Su re si, 119)

Al lah'ın in dir di ği Ki tap'tan bir şe yi göz ar dı edip 
sak la yan lar ve onun la de ğe ri az (bir şe yi) sa tın 

alan lar; on la rın ye dik le ri, ka rın la rın da ateş ten baş ka sı
de ğil dir. Al lah kı ya met gü nü on lar la ko nuş maz ve 
on la rı arın dır maz. Ve on lar için acı bir azap var dır.

(Ba ka ra Su re si, 174) 

İncil
... Kutsal Yasa'da ve Peygamberlerin kitaplarında yazılı
herşeye inanıyorum. (Habercilerin İşleri, Bap 24, 14)
Ama o bana, "Sakın yapma!" dedi, "Ben senin, Peygamber
kardeşlerin ve bu kitabın sözlerine uyanlar gibi bir Allah
kuluyum. Allah'a kulluk et!" (Vahiy, Bap 22, 9)

Tev rat
Ye ter ki, güç lü ve yü rek li ol. Ku lum Mu sa'nın sa na bu -
yur du ğu Kut sal Ya sa'nın tü mü nü ye ri ne ge tir me ye dik -
kat et. Git ti ğin her  yer de ba şa rı lı ol mak için bu ya sa dan
ay rıl ma, sa ğa so la sap ma. (Ye şu, Bap 1, 7)

[Hz. Musa (as):] "Bugün size ilettiğim bütün buyruklara
uyun." (Tesniye, Bap 27, 1)

[Hz. Musa (as):] "Şimdi, ey İsrail, size öğrettiğim kural-
lara, ilkelere kulak verin... Size verdiğim buyruklara hiç-
bir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bil-
dirdiğim Allah'ınız Rabbin buyruklarına uyun."
(Tesniye, Bap 4, 1-2)



Al lah'tan Kork mak
Şüp he siz, Al lah kor ku su, ina nan la rın or tak ve önem li

va sıf la rın dan bi ri dir. Ku ran'da da bu kor ku nun na sıl ol ma sı

ge rek ti ği açık ça ta rif edil miş tir. Al lah'a kar şı du yu lan kor ku

dün ye vi kor ku lar dan ta ma men fark lı dır. Mü min ler, Al lah'a

kar şı iç li ve de rin bir say gı du yar lar, O'nun is tek le ri ne ay kı rı

iş ler yap mak tan sa kı nır lar, Rab bi miz'in rı za sı nı yi tir mek ten

ve aza bı na uğ ra mak tan çe ki nir ler. İş te mü min le rin bu ko nu -

da ki ti tiz li ği, Al lah'a kar şı duy duk la rı say gı do lu kor ku nun

bir gös ter ge si dir.

Ku ran'da ina nan la ra, "Al lah'tan na sıl kor kup-sa kın -

mak ge re ki yor sa öy le ce kor kup sa kı nın" (Al-i İmran Su re si,

102) ve "Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Al lah'tan kor -

kup-sa kı nın" (Te ga bün Su re si, 16) şek lin de em re dil miş tir.

Mü mi ne dü şen gö rev, Al lah'ın ya rat tık la rı üze rin de dü şün -

mek, Rab bi miz'in sı nır sız ak lı nı, il mi ni, sa na tı nı, kud re ti ni,

bü yük lü ğü nü iyi ce kav ra mak tır. Böy le ce Al lah'a kar şı duy -

du ğu say gı do lu kor ku da ar ta cak tır. 

Al lah'tan ge re ği gi bi kor kan bir in san, kö tü lük ler den ve

ha ta lar dan ko run muş ve arın mış olur, Al lah'ın hoş nut lu ğu nu

ka zan ma sı nı en gel le ye cek şey ler den uzak du rur. Al lah kor -

ku su nun in sa na akıl ve an la yış ka zan dır dı ğı na da ir bir sır

Ku ran'da şöy le be lir til miş tir:

Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa nız, si ze
doğ ru yu yan lış tan ayı ran bir nur ve an la yış (fur kan) ve -
rir, kö tü lük le ri ni zi ör ter ve si zi ba ğış lar. Al lah bü yük
fazl sa hi bi dir. (En fal Su re si, 29)
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İn cil'de de Hz. İsa (as)'ın, kor kul ma sı ge re ke nin yal nız ca

Al lah ol du ğu nu bil dir di ği ifa de edil mek te dir: 

Siz dost la rı ma söy lü yo rum, be de ni öl dü ren, ama on dan son -

ra baş ka bir şey ya pa ma yan lar dan kork ma yın. Kim den kork -

ma nız ge rek ti ği ni si ze açık la ya yım: Ki şi yi öl dür dük ten son -

ra ce hen ne me at ma yet ki si ne sa hip olan Allah'tan kor kun.

Evet, si ze söy lü yo rum, O'ndan kor kun. (Lu ka, Bap 12, 4-5)

İn cil'in çe şit li bö lüm le rin de, ina nan la rın Al lah'tan kork -

ma la rı ge rek ti ği tek rar lan mış tır: 

Her ke se de ğer ve rin. Kar deş lik bir li ği ni se vin. Allah'tan

kor kun. Dev let yö ne ti ci si ne de ğer ve rin. (Pet ros'un I. Mek -

tu bu, Bap 2, 17)

... Her ulu sa, her so ya, her di le, her hal ka yük sek ses le,

"Allah'tan kor kun, O'na yü ce lik ve rin" di yor du... (Va hiy,

Bap 14, 6-7)

Tev rat'ta ise, "Rab kor ku su hik me tin baş lan gı cı dır" de nir

(Mez mur lar, Bap 111, 10) ve in sa nın an cak Al lah'tan kork -

mak la doğ ru yo lu bu la ca ğı ha ber ve ri lir. Tev rat'ta Al lah kor -

ku su ile il gi li yer alan di ğer ba zı açık la ma lar ise şu şe kil de dir:

Rab kor ku su te miz dir; ebe di yen du rur. Rab bin hü küm le ri

hak tır; hep si doğ ru dur. (Mez mur lar, Bap 19, 9)

Rab be kor kuy la hiz met edin, tit re ye rek se vi nin. (Mez mur -

lar, Bap 2, 11)

Ne mut lu Rab' den kor ka na, O'nun yo lun da yü rü ye ne!

(Mez mur lar, Bap 128, 1)

Her şe ye ege men Rab bi kut sal sa yın. Kor ku nuz... O'ndan ol -

sun. (İşa ya, Bap 8, 13) 
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Al lah Sev gi si
Yer yü zün de ki her gü zel lik hem Rab bi miz'in bir

ni me ti hem de O'nun son suz gü zel li ği nin bir yan sı -

ma sı dır. Vic dan sa hi bi ve dü şü nen her in san, tüm bu

gü zel lik le rin asıl sa hi bi olan Al lah'a bü yük bir coş ku

ve sev gi ile bağ la nır. İman eden ler, Al lah'ı her kes ten

ve her şey den da ha çok se ver ler; sev dik le ri var lık la rı

ve gü zel lik le ri ya ra ta nın Al lah ol du ğu nu bi lir ler.

Al lah sev gi si, ger çek mut lu lu ğun ve hu zu run kay -

na ğı dır. Al lah'ı çok se ven, Al lah'tan çok kor kan,

O'nun ken di sin den hoş nut ol ma sı için sa mi mi bir

gay ret gös te ren her mü min, dün ya ya gü zel lik ka -

zan dı ran ha yır lı in san lar dan dır. Al lah'ı se ven,

Al lah'ın ya rat tık la rı nı da se ver, on la ra kar şı şef kat ve

mer ha met du yar, on la rı ko ru mak, on la ra ha yır ve

gü zel lik ge tir mek is ter. 

Al lah'ı unu ta rak tüm sev gi le ri ni O'nun ya rat tık -

la rı na yö nel ten ler, Al lah'ın var lı ğı nı göz

ar dı ede rek bir şe ye tut ku lu bir sev -
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giy le bağ la nan la rın el de et tik le ri ise yal nız ca acı, mut -

suz luk ve hu zur suz luk tur. Müş rik ler ile mü min le rin

sev gi an la yı şı ara sın da ki de rin fark lı lık bir Ku ran aye -

tin de şöy le bil di ril miş tir:

İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak'
tu tan lar var dır ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver
gi bi se ver ler. İman eden le rin ise Al lah'a olan
sev gi le ri da ha güç lü dür... (Ba ka ra Su re si, 165)

Tevrat'ta, Tes ni ye ki ta bın da şöy le ya zı lı dır:

... Al la h'ı mız Rab, tek Rab'dir. Al la h'ın Rab bi bü tün
kal bin le, bü tün ru hun la ve bü tün gü cün le se ve cek -
sin. Ve sa na bu gün ver di ğim bu emir ler kal bin de
ola cak lar dır. (Tes ni ye, Bap 6, 4-7)

İncil'de de aynı hüküm şu şekilde tekrarlanmıştır:

... Allah'ın Rab'bi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm
anlayışınla seveceksin. (Matta, Bap 22, 37)
Allah'ın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bü-
tün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. (Markos,
Bap 12, 30)



Al lah'a Şirk Koş ma mak
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp dün ya

ha ya tın da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı
(ilah lar) edin di niz. Son ra kı ya met gü nü, ki mi niz

ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki mi niz ki mi ni ze
la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir ve hiç bir

yar dım cı nız yok tur." (An ke but Su re si, 25)

Rab bin, di le di ği ni ya ra tır ve se çer; se çim on la ra ait
de ğil dir. Al lah, on la rın or tak koş tuk la rın dan

mü nez zeh tir, yü ce dir. (Ka sas Su re si, 68)

Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız siz ler gi bi kul lar dır. Eğer
doğ ru ise niz, he men on la rı ça ğı rın da si ze ica bet et sin -

ler. (Araf Su re si, 194)

İn cil
On lar Allah'la il gi li ger çe ğin ye ri ne ya la nı koy du lar. Ya -
ra dan'ın ye ri ne ya ra tı ğa ta pıp kul luk et ti ler. Oy sa Allah
son su za dek övül me ye la yık tır...  (Pav lus'un Ro ma lı la ra
Mek tu bu, Bap 1, 25)
İsa ona dedi... "Allah'ımız Bir olan Rab'dir"... Yazıcı ona
dedi: "Çok iyi öğretmen, hakikat üzere dedin ki, O Birdir;
O'ndan başkası yoktur". (Markos, Bap 12, 29-32)
... Yaşayan gerçek Allah'a kulluk etmek... üzere putlar-
dan Allah'a nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar. (1.
Selanikliler, Bap 1, 9-10)
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Tev rat
Siz ise Be ni bı rak tı nız ve baş ka ilah la ra kul luk et ti niz... (Ha -
kim ler Bap 10, 13-14)
İs ra il li ler Rab bin gö zün de kö tü ola nı yap tı lar, Ba al la ra tap -
tı lar... Çün kü Rab bi terk edip Ba ala ve Aş to ret le re tap tı lar.
(Ha kim ler, Bap 2, 11-13)
Onların ilahları önünde eğilmeyecek, tapınmayacaksınız;
törelerini izlemeyeceksiniz. Tersine, ilahlarını yok edecek,
dikili taşlarını büsbütün parçalayacaksınız. Allah'ınız
Rab'be kulluk edeceksiniz... (Mısır'dan Çıkış, Bap 23, 24-25)
Ya Rab, Allah'ım, harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim
için; Sana eş koşulmaz! Duyurmak, anlatmak istesem yap-
tıklarını, saymakla bitmez. (Mezmurlar, Bap 40, 5)
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Dün ya Ha ya tı nın Ge çi ci li ği
İn kar cı lar ile ina nan la rın dün ya ha -

ya tı na ba kış açı la rı ta ma men fark lı dır. İn -

kar cı lar dün ya ni met le rin den ola bil di ğin -

ce fay da lan ma yı ha yat la rı nın baş lı ca ga -

ye si ola rak gö rür ler. Oy sa in san dün ya ya

ait olan her şe yi ölü müy le bir lik te ge ri de

bı ra ka cak tır. Bir in sa nın dün ya ha ya tın da

sa hip ol du ğu her şey ge çi ci dir. Bu nun bi -

lin cin de olan ina nan lar gün lük ya şam la rı

için de dün ya ni met le rin den is ti fa de eder -

ler; an cak bun la rı amaç ola rak gör mez ler;

sa hip ol duk la rı her şe yi Al lah'a şük ret mek

ve O'nun rı za sı nı ka zan mak için bi rer araç

ola rak de ğer len di rir ler. İna nan lar, gös te -

riş li ara ba la rın, göz alı cı ev le rin, et ki le yi ci

bah çe le rin, de ğer li mü cev her le rin, gü zel

in san la rın, kı sa ca sı sa yı sız dün ya ni me ti -

nin ge çi ci ol du ğu nun far kın da dır lar. Bun -

la rın asıl la rı nın son suz ola rak cen net te

yer al dı ğı nın bi lin cin de dir ler. 

Al lah, in san la ra dün ya nın ge çi ci süs -

le ri ne al dan ma ma la rı nı, dün ye vi hırs ve

tut ku la rın esi ri ol ma ma la rı nı bil dir miş tir.

Ku ran'da dün ya ha ya tı nın ger çe ği  ve ge -

çi ci li ği  şöy le bil di ril miş tir:



Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü -
mü şe, sal ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu -
lan tut ku lu şeh vet in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı.
Bun lar, dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel
yer Al lah Ka tın da olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 14)

Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün -
den) tut ku lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir
övün me (sü re si ve ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal -
ma-tut ku su'dur. Bir yağ mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği
ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho şu na git miş tir, son ra
ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil miş, son ra o,
bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir azab;
Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır.
Dün ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey
de ğil dir. (Ha did Su re si, 20)

İn cil'in Mar kos bö lü mün de ise dün ye vi kay gı la rın, sa de -

ce dün ya ya yö ne lik is tek le rin ve mad di zen gin li ğin in san la rı

Al lah'ın yo lun dan alı koy du ğu şu ben zet mey le an la tı lır:

Yi ne ba zı la rı di ken ler ara sın da eki len to hum la ra ben zer ler.
Bun lar sö zü işi tir ler, ama dün ya sal kay gı lar, zen gin li ğin al -
da tı cı lı ğı ve da ha baş ka he ves ler ara ya gi rip sö zü bo ğar ve
ürün ver me si ni en gel ler. İyi top ra ğa eki len ler ise, sö zü işi -
ten, onu be nim se yen, ki mi otuz, ki mi alt mış, ki mi de yüz
kat ürün ve ren ki şi ler dir. (Mar kos, Bap 4, 18-20)

İn cil'de ina nan la ra, dün ya ha ya tı nın ge çi ci zevk le ri ne

dal ma ma la rı, dün ya tut ku su nun in san lar da kalp ka tı laş ma sı -

na ne den ol du ğu bil di ri lir. İn cil'in çe şit li bö lüm le rin de, dün -

ya nın ge çi ci li ği ve dün ya ya bağ lan ma nın son de re ce bü yük

bir ha ta ol du ğu şöy le di le ge ti ri lir:
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Ken di ni ze dik kat edin. Zevk-se fay la, sar hoş luk la, ya şa mın
kay gı la rıy la yü rek le ri niz ka tı laş ma sın. Ve o gün si ze bir tu -
zak gi bi an sı zın gel me sin. Çün kü bu, yer yü zün de otu ran la -
rın tü mü ne ge le cek tir. Hep uya nık olun, dua edin... (Lu ka,
Bap 21, 34-36)
Dün ya ve dün ya sal tut ku lar ge çer, ama Allah'ın is te ği ni ye -
ri ne ge ti ren son su za dek ya şar. (Yu han na'nın I. Mek tu bu,
Bap 2, 17)
... Çün kü dün ya nın şim di ki ha li ge çi ci dir. (Ko rin tos lu la ra I.
Mek tup, Bap 7, 31)

Tev rat'ta ise, dün ya ha ya tı nın ge çi ci ol du ğu, mal tut ku -

su nun ve ahi ret ten ta ma men yüz  çe vi rip dün ya ya bağ lan ma -

nın in san lar için bü yük bir ha ta ol du ğu ve ina nan la rın bu

al da nı şa ka pıl ma ma la rı ge rek ti ği şu şe kil de an la tıl mak ta -

dır.  

Gümüşü seven gümüşe ve bolluğu seven mahsule doy-
maz; bu da boş. Mal çoğalınca onu yiyenler de çoğalır,

ve gözler ile onları görmekten başka sahibi için ne fay-
da var? ... Sahibinin zararına biriktirilen ve yok olup

giden servet... Annesinin rahminden çıplak çıkar
insan. Dünyaya nasıl geldiyse öyle gider, eme-

ğinden hiçbir şey götürmez elinde.
Dünyaya nasıl geldiyse öyle gider in-
san...  (Vaiz, Bap 5, 10-16)

Senin önünde garibiz
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atalarımız gibi. Yeryüzündeki günlerimiz bir gölge gibidir,
kalıcı değildir. (I. Tarihler, Bap 29, 15)
Rabbin gazap gününde gümüşleri de altınları da onları kur-
taramayacak... (Sefanya, Bap 1, 18)
Dedi ki, "Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab
verdi, Rab aldı, Rab'bin adına övgüler olsun!" (Eyüp, Bap
1, 21)
Onlar varlıklarına güvenir, büyük servetleriyle böbürlenir-
ler. Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez, Allah'a
fidye veremez… [Herkes] mallarını başkalarına bırakıyor.
Mezarları, sonsuza dek evleri, kuşaklar boyu konutları ola-
cak, topraklarına kendi adlarını verseler bile. Bütün göste-
rişine karşın geçicidir insan, ölüp giden hayvanlar gibi…
Korkma biri zenginleşirse, evinin görkemi artarsa. Çünkü
ölünce hiçbir şey götüremez, görkemi onunla mezara git-
mez. (Mezmurlar, Bap 49, 6-17)

Pey gam ber le re İman
Allah, insanlara her dönemde onlara doğruyu ve yanlışı

gösterecek, Kendisi'nin razı olduğu ahlakı öğretecek elçiler

göndermiştir. Bu elçiler insanları Allah'a iman etmeye çağır-

mış, onlara Allah'ın dinini tebliğ etmişlerdir. Hz. İbrahim

(as), Hz. Süleyman (as), Hz. Davud (as), Hz. Lut (as), Hz. İsa

(as), Hz. Musa (as), Hz. Nuh (as), Hz. Yusuf (as), Hz. İsmail

(as), Hz. İshak (as) gibi bazı peygamberlerin ve elçilerin ha-

yatları Kuran'da anlatılmaktadır. Rabbimiz ayetinde, pey-

gamber kıssalarında inananlar için hikmetler olduğunu bil-

dirmiştir. (Yusuf Suresi, 111) Peygamberler Allah'ın seçtiği,

müjdeci ve uyarıcılar olarak gönderdiği, üstün ahlakları ve
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imanları ile tüm insanlara örnek olan çok mübarek in-

sanlardır. Müslümanlar peygamberlerin hepsine

iman ederler ve hiçbir ayırım yapmadan hepsine de-

rin bir sevgi ve saygı duyarlar. Müslümanların

peygamberlere imanı ve itaati ayette şu şekilde

buyurulmaktadır:

El çi, ken di si ne Rab bin den in di ri le ne iman et -
ti, mü min ler de. Tü mü, Al lah'a, me lek le ri ne,

Ki tap la rı na ve el çi le ri ne inan dı. "O'nun el çi le ri
ara sın da hiç bi ri ni (di ğe rin den) ayır det me yiz.
İşit tik ve ita at et tik. Rab bi miz ba ğış la ma nı (di le -
riz). Va rış an cak Sa na'dır" de di ler. (Ba ka ra Su re -
si, 285)

Peygamberlere iman, Hıristiyanlık ve

Museviliğin de temel esaslarındandır. Tevrat'ta Hz.

Adem (as), Hz. Nuh (as), Hz. Şuayb (as), Hz. Yakup

(as), Hz. Yusuf (as) ve diğer pek çok peygam-

berin hayatı –her ne kadar bir kısmı tah-
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rif olmuş olsa da- detaylı olarak anlatılmaktadır.

İncil'de ise gönderilmiş olan elçilere itaatin önemi

farklı açıklamalarla vurgulanmıştır. İncil'de yer alan

"Allah tarafından onaylanan iş, O'nun gönderdiği ki-

şiye iman etmenizdir" (Yuhanna, Bap 6, 29)

açıklaması bunun örneklerinden biridir.

İncil'de bulunan bir başka açıklamada ise,

inananların elçileri kendilerine örnek alma-

larını ve onların ahlakına benzer bir ahlaka sahip

olup, onların tavırlarına benzeyen tavırlarda bu-

lunmaları şu şekilde bildirilmiştir:

Si ze bir ör nek gös ter dim; yap tı ğı mın ay nı sı nı siz de
bir bi ri ni ze ya pa sı nız di ye. (Yu han na, Bap 13, 15)
Bir Peygamberi Peygamber olduğu için kabul eden,
Peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru biri-
ni doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yara-
şan bir ödül alacaktır. (Matta, Bap 10, 41)
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İn san la rın Gön de ri len Pey gam ber le ri
Kıs kan ma la rı

"Zi kir (Kur'an), içi miz den ona mı in di ril di?" Ha yır, on lar
Be nim zik rim den bir kuş ku için de dir ler. Ha yır, on lar  he -

nüz Be nim aza bı mı tat ma mış lar dır. (Sad Su re si, 8)

On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Al lah si ze Ta lut'u (me lik
ola rak) gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa, ona gö re da -
ha çok hak sa hi biy ken ve ona bir mal (ser vet) bol lu ğu ve -

ril me miş ken, na sıl bi zi (yö net mek üze re) hü küm dar lık
(mülk) onun ola bi lir?" de di ler. O (şöy le) de miş ti: "Doğ ru -

su Al lah si ze onu seç ti ve onun bil gi ve be de nî gü cü nü
art tır dı. Al lah, ki me di ler se mül kü nü ve rir; Al lah (rah me ti

ve gü cü) ge niş olan dır, bi len dir." (Ba ka ra Su re si, 247)

... "Bu Kur'an, iki şe hir den bi ri nin bü yük bir ada mı na in -
di ril me li de ğil miy di?" (Zuh ruf Su re si, 31)

İn cil
Sept gü nü olun ca İsa hav ra da ders ver me ye baş la dı. Söy le -
dik le ri ni işi ten bir çok ki şi şa şıp kal dı. "Bu adam bun la rı ne re -
den öğ ren di?" di ye so ru yor lar dı. "Ken di si ne ve ri len bu bil ge -
lik ne dir? Na sıl böy le mu ci ze ler ya pa bi li yor? Mer yem'in oğ -
lu, Ya kup, Yo se, Ya hu da ve Si mun'un kar de şi olan ma ran goz
de ğil mi bu? Kız kar deş le ri bu ra da, ara mız da ya şa mı yor mu?"
Ve gü ce nip O'nu red det ti ler. (Mar kos, Bap 6, 2-3)
... (Allah: ) "Ben onlara Peygamberler ve elçiler gönderece-
ğim, bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler."
(Luka, Bap 11, 49)
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Tevrat
Ama onlar Allah'ın elçileriyle alay ederek sözlerini küçüm-
sediler, Peygamberlerini aşağıladılar. Sonunda Rabbin öf-
kesi… alevlendi. (2. Tarihler, Bap 36, 16)

Pey gam ber le re Atı lan Cin len miş lik İf ti ra sı 
İş te böy le; on lar dan ön ce ki ler de bir el çi gel me yi ver sin,

mut la ka: "Bü yü cü ve cin len miş" de miş ler dir. On lar bu nu
(ta rih bo yun ca) bir bir le ri ne va si yet mi et ti ler? Ha yır;

on lar, 'az gın ve taş kın (ta ğiy)' bir ka vim dir ler.
(Za ri yat Su re si, 52-53)

İn cil
Ya kın la rı bu nu du yun ca, "Ak lı nı ka çır mış" di ye rek O'nu al -
ma ya gel di ler. Ku düs'ten ge len din bil gin le ri ise, "Be el ze -
bub onun içi ne gir miş" ve "Cin le ri, cin le rin re isi nin gü cüy -
le ko vu yor" di yor lar dı. (Mar kos, Bap 3, 21-22)
Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona "cin-
li" diyorlar. (Matta, Bap 11, 18)

Pey gam ber ler He va dan Ko nuş maz lar 
Sa hi bi niz (ar ka da şı nız olan pey gam ber) sap ma dı ve

az ma dı. O, he va dan (ken di is tek, dü şün ce ve tut ku la rı na
gö re) ko nuş maz. O (söy le dik le ri), yal nız ca vah yo lun mak ta
olan bir va hiy dir. Ona (bu Kur'an'ı) üs tün (ol duk ça çe tin)

bir güç sa hi bi (Ceb ra il) öğ ret miş tir. (Necm Su re si, 2-5)
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İn cil
Ben ken di li ğim den hiç bir
şey ya pa mam. İşit ti ğim gi -
bi yar gı la rım ve be nim yar -
gım adil dir. Çün kü ama cım
ken di is te di ği mi de ğil, be ni
gön de re nin is te di ği ni yap -
mak tır. (Yu han na, Bap 5, 30)
Ön ce lik le şu nu bi lin ki, Kut sal
Ya zı lar da bu lu nan hiç bir pey -
gam ber lik sö zü kim se nin özel

yo ru mu de ğil dir. Çün kü hiç bir
pey gam ber lik sö zü in sa nın is te -

ğin den kay nak lan ma dı. (Pet rus'un
İkin ci Mek tu bu, Bap 1, 20-21)

182



Eski çağlardan beri Kutsal
Peygamberlerinin ağzından
bildirdiği gibi, kulu
Davut'un soyundan bizim
için güçlü bir kurtarıcı çıkar-
dı. (Luka, Bap 1, 69-70)

Tev rat
Ve Rab ba na de di: "... 0nlar için
kar deş le ri ara sın dan se nin gi bi

bir pey gam ber çı ka ra ca ğım ve
söz le ri mi onun ağ zı na ko ya ca ğım

ve ona em re de ce ğim her şe yi on la ra
söy le ye cek. (Tes ni ye Bap 18, 17-18)

Cen net ve Ce hen ne me İman
Al lah'ın in dir di ği hak di ni in san la ra

teb liğ eden pey gam ber ler, in san la rı cen -

net te ki ni met ler le müj de le miş, ce hen nem

aza bı na kar şı uyar mış lar dır. Dün ya ha ya tın da

Al lah'ın emir le ri ne uyan lar, O'nun rı za sı nı ka -

zan ma ya yö ne lik iş ler ya pan lar ahi ret te cen net

ile ödül len di ri le cek ler dir. Al lah'ın di ni ne

çağ rıl dık la rı ve doğ ru yo lu gör dük le ri hal -

de in kar eden le ri ise ce hen nem de son suz

ve deh şet li bir azap bek le mek te dir.
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Ku ran'da, ina nan la rı ni met ler le do lu, son suz, mut lu luk

ve esen lik yur du olan cen ne tin; in kar cı la rı ise ben ze ri gö rül -

me dik azap ve sı kın tı lar la do lu olan ebe di ce hen nem ha ya tı -

nın bek le di ği şöy le ha ber ve ril miş tir:

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, Biz on la rı al tın -
dan ır mak lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re
so ka ca ğız. Bu, Al lah'ın ger çek olan va adi dir. Al lah'tan
da ha doğ ru söz lü kim var dır? (Ni sa Su re si, 122)

İn kar eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sevk edil di ler.
So nun da ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on la -
ra (ce hen ne min) bek çi le ri de di ki: "Si ze Rab bi ni zin
ayet le ri ni oku yan ve bu gün le kar şı la şa ca ğı nı zı (söy le -
yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi?" On lar: "Evet" de di -
ler. An cak azap ke li me si ka fir le rin üze ri ne hak ol du.
(Zü mer Su re si, 71)

Ya şam la rı bo yun ca Al lah'ın emir le ri ne uyan, Rab bi miz'in

rı za sı nı ka zan mak için gay ret eden iman sa hi bi kim se ler,

Al lah'ın iz ni ile, cen net te en gör kem li ev ler, en es te tik kı ya fet -

ler, en gü zel mü cev her ler, en gü zel yi ye cek ler, en ne fis içe cek -

ler ile ödül len di ri le cek ler, sev dik le ri in san lar la ve dost la rıy la

bir lik te hu zur ve gü ven için de son suz bir ya şam sü re cek ler dir.

Ken di le ri ni ya ra tan ve sa yı sız ni met ve ren Al lah'a is yan ve

nan kör lük eden ler ise kuş ku suz en bü yük su çu iş le miş ler, bu

ne den le ce hen nem ce za sı nı hak et miş ler dir. Ku ran'da ce hen -

nem de ki aza bın dün ya da hiç ben ze ri ol ma yan son de re ce bü -

yük, acı lı ve şid det li bir azap ol du ğu bil di ril miş tir. Ce hen nem -

de ki ha fif le til me yen ve sü rek li olan fi zik sel ve ma ne vi azap,

dar, ka ran lık, du man lı or tam lar, iğ renç yi ye cek ve içe cek ler,

acıy la in le me ler, ya kı cı ve ka vu ru cu sı cak lık, zin cir ler, de mir -
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den kam çı lar, kay nar su ve di ğer ce za lar ayet ler de de tay lı ola -

rak tas vir edil miş tir. Ku ran'da ce hen nem de ki le rin suç la rı nı

iti raf et me le ri, hor ve aşa ğı lık kı lın ma la rı, piş man lık duy ma la -

rı, dün ya ya ge ri dön mek is te me le ri, yok ol ma yı is te me le ri de

bil di ril miş tir. Ce hen nem de olan lar yar dım için yal va ra cak lar

an cak on la ra yar dım edil me ye cek, azap la rı nın ha fif le til me si ni

is te ye cek ler an cak bu is tek le ri kar şı lık bul ma ya cak tır. 

İyi ler le kö tü le rin Al lah Katında bir ol ma dık la rı ve her ke -

sin yap tık la rı ile kar şı lık gö re ce ği Tev rat ve İn cil'de de yer

alan ger çek ler dir. İyi ler ile kö tü le rin ay rıl ma la rı İn cil'de şöy -

le bir ör nek le an la tıl mış tır:

Yi ne gök le rin hü küm ran lı ğı, de ni ze atı lan ve her tür lü avı
bir ara ya top la yan ba lık çı ağı na ben zer. İyi ce dol du ğun da
onu kı yı ya çe ker ler, otu rup işe ya ra yan la rı kap la ra top lar -
lar, ya ra ma yan la rı ise dı şa rı atar lar. Ça ğın so nun da du rum
bu ola cak. Me lek ler çı kıp kö tü le ri doğ ru lar ara sın dan ayı ra -
cak ve ya nan oca ğa ata cak lar. Ora da ağ la yış ve diş gı cır tı sı
ola cak. (Mat ta, Bap 13, 47-50)

İn cil'de, doğ ru la rın, "son suz ya şa ma" (Mat ta, Bap 25, 46);

kö tü le rin İb lis ile be ra ber "son suz ate şe" (Mat ta, Bap 25, 41),

"son suz ce za ya" (Mat ta, Bap 25, 46) gön de ri le cek le ri be lir til -

miş tir. "Ce hen nem ce za sın dan na sıl ka ça cak sı nız?" (Mat ta,

Bap 23, 33) ve "Öl dür dük ten son ra ce hen ne me at ma ya yet ki -

si olan dan kor kun" (Lu ka, Bap 12, 5) gi bi açık la ma lar la ce hen -

nem aza bı ha tır la tıl mış tır. Ce hen nem de ki le rin ya şa dı ğı azap,

içi ne düş tük le ri ça re siz lik ve duy duk la rı piş man lık, İn cil'de ki

bir yer de şöy le tas vir edil miş tir:

Gün ler den bir gün yok sul adam (La za ros) öl dü... Var lık lı
adam da öl dü ve gö mül dü... 'Ba na acı. La za ros'u gön der de
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par ma ğı nın ucu nu su ya ba tır sın, di li mi se rin let sin. Çün kü
bu ale vin or ta sın da acıy la kıv ra nı yo rum.' Ama İb ra him şu
ya nı tı ver di: 'Ey oğul, ya şa mın da iyi şey ler le gö nenç bul du -
ğu nu, La za ros'un ise tür lü kö tü lük ler çek ti ği ni anım sa.
Ama şim di o avu tu lu yor, sen se acıy la kıv ra nı yor sun. Üs te -
lik, bi zim le si zin ara nız da ko ca bir boş luk sap tan mış tır. Öy -
le ki, bu ra dan ora ya geç mek is te yen ler bu nu ba şa ra ma sın;
ora dan da hiç kim se bi zim bu lun du ğu muz ye re ge çe me sin.'
(Lu ka, Bap 22, 31)
Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın.
Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Allah'tan
korkun. (Matta, Bap 10, 28)
Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at.
Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudu-

nun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ
elin günah işlemene neden olursa, onu kes
at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok ol-
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ması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.
(Matta, Bap 5, 29-30)

Tev rat'ta ise iyi lik ya pan ki şi le rin iyi lik le kar şı lık bu la ca -

ğı, kö tü lük ya pan la rın da bu kö tü lük ler kar şı lı ğın da ce za lan -

dı rı la cak la rı ifa de edil mek te dir:

Doğ ru ki şi ye iyi lik gö re ce ği ni söy le yin. Çün kü iyi lik le ri nin
mey ve si ni yi ye cek. Vay kö tü le rin ha li ne! Kö tü lük gö re cek,
yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ala cak lar. (İşa ya, Bap 3, 10-11)
... Dinsizleri titreme aldı: "Herşeyi yiyip bitiren ateşin ya-
nında hangimiz oturabilir? Sonsuza dek sönmeyecek alevin
yanında hangimiz yaşayabilir?" diye soruyorlar. Ama doğ-
ru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan, zorbalıkla edini-
len kazancı reddeden, elini rüşvetten uzak tutan, kan dö-
kenlerin telkinlerine kulak vermeyen, kötülük görmeye da-
yanamayan, yükseklerde oturacak; uçurumun başındaki
kaleler onun korunağı olacak, ekmeği sağlanacak, hiç susuz
kalmayacak. (Yeşaya, Bap 33, 14-16)
... Kimisi sonsuz yaşama (cennete), kimisi utanca ve sonsuz
iğrençliğe gönderilecek. Bilgeler gökkubbe gibi, birçokları-
nı doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parla-
yacaklar. (Daniel, Bap 12, 2-3)
Kuraklık ve sıcağın eriyen karı alıp götürdüğü gibi ölüler
diyarı (cehennem) da günahlıları alıp götürür. (Eyüp, Bap
24, 19)
… Doymak bilmeyen ölüler diyarı ağzını ardına kadar aç-
tı... Hepsi alçaltılacak; dize getirilecek, küstah bakışları
alçaltılacak. (Yeşaya, Bap 5, 14-15)
"Kötüler yıkılır ve yok olurlar; fakat salihlerin evi durur..."
(Süleyman'ın Özdeyişleri, Bap 12, 7) 
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Ye ni den Di ri li şe İman
Al lah tüm in san la rı ölüm le rin den son ra ye ni den di ril te -

cek ve dün ya ha ya tın da iş le dik le riy le he sa ba çe ke cek tir. Bu

ger çek, ta rih bo yun ca gön de ril miş tüm pey gam ber ler ta ra fın -

dan in san la ra bil di ril miş tir. Rab bi miz'in in dir di ği hak di ni

teb liğ eden pey gam ber ler, in san la rı ye ni den di ri le cek le ri gü ne

kar şı uyar mış lar ve on la ra, o gün için cid di bir ha zır lık ta bu -

lun ma la rı ge rek ti ği ni ha ber ver miş ler dir. Sa mi mi ola rak iman

eden her in san, Al lah'ın ölüm den son ra ken di si ni di ril te ce ği -

nin şu uruy la ha re ket eder. Bu na kar şın ba zı in san lar ölüm den

son ra ye ni den di ri li şi in kar et miş ler dir. Ahi ret gü nün de ye ni -

den di ri le cek le rin den kuş ku du yan la rın ve ya bu ger çe ği ya -

lan la yan la rın du ru mu Ku ran'da şu şe kil de bil di ril miş tir:

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

Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz,
ger çek şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la
su dan, son ra bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi -
mi bel li be lir siz bir çiğ nem et par ça sın dan; si ze (kud re -
ti mi zi) açık ça gös ter mek için. Di le di ği mi zi, adı ko nul -
muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo ruz. Son ra si zi
be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı na eriş -
me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı -
na son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey
bil me me du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na
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(yaş lı lı ğa) ge ri çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü
gi bi gö rür sün, fa kat Biz onun üze ri ne su yu in dir di ği miz
za man tit re şir, ka ba rır ve her gü zel çift ten (ürün ler) bi ti -
rir. İş te böy le; şüp he siz Al lah, hak kın ken di si dir ve şüp -
he siz ölü le ri di ril tir ve ger çek ten her şe ye güç ye ti ren dir.
(Hac Su re si, 5-6)

El bet te her şe ye güç ye ti ren Al lah için tüm in san la rın di -

ril til me si çok ko lay dır. İn sa nı hiç bir şey de ğil ken yok tan ya -

ra tan, ölü gi bi gö rü nen kup ku ru top ra ğı di le di ği şe kil de can -

lan dı ran Al lah'tır; za ma nı ge lin ce in san la rı da ye ni den di ril -

te cek olan O'dur. İn cil'in çe şit li bö lüm le rin de, ölüm den son ra

di ri liş ol ma dı ğı nı söy le yen le re Hz. İsa (as)'ın teb li ği hak kın da

bil gi ve ril miş tir. Bun lar dan bi rin de şöy le söy len mek te dir:

Bu na şaş ma yın. Tüm me zar da ya tan la rın O'nun se si ni işi te -
ce ği va kit ge li yor... İyi lik ya pan lar ya şa mak için, kö tü lük
ya pan lar sa yar gı lan mak için di ri le cek ler. (Yu han na, Bap 5,
28-29)
"Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık vere-
cek durumda değildirler. Karşılığı sana, doğru kişiler diril-
diği zaman verilecektir." (Luka, Bap 14, 14)
Ama biri çıkıp, “Ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle ge-
lecekler?” diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru!.. (1
Korintliler, Bap 15, 35-36)
Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak
gömülür, çürümez olarak diriltilir. (1 Korintliler, Bap 15, 42)

Tevrat'ta yeniden dirilişin tarif edildiği pasajlardan bir

kısmı şöyledir:
Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi
sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönde-
rilecek. (Daniel, Bap 12, 2)
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"Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman, Benim Rab ol-
duğumu anlayacaksın... Ruhumu içinize koyacağım, canla-
nacaksınız..." böyle diyor Rab. (Hezekiel, Bap 37, 13-14)
... Senin ölülerin yaşayacak, bedenleri dirilecek. Ey sizler,
toprak altında yatanlar, uyanın, ezgiler söyleyin... toprak
ölülerini yaşama kavuşturacak. (Yeşaya, Bap 26, 19)
"Sana gelince, ey Daniel, son gelinceye dek yoluna devam
et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda payına düşen
mirası almak için uyanacaksın." (Daniel, Bap 12, 13)

He sap Gü nü ne İman
Ahi re te ve he sap gü nü ne iman, İs la mi yet'in te mel esas la -

rın dan bi ri dir. Tüm in san lar, dün ya ha ya tın da ge çir dik le ri

her anın he sa bı nı ver mek üze re ye ni den di ril ti le cek ler dir.

He sap gü nün de her in san ya pa yal nız, tek ba şı na he sap ve re -

cek, hiç kim se bir baş ka sı nın gü na hı nı yük le ne me ye cek ve ya

ona yar dım ede me ye cek tir. O gün de, iman eden ler ve iyi lik

ya pan lar için ko lay bir he sap ola cak tır. İn kar edip kö tü lük ler -

de bu lu nan lar için se, hiç şüp he siz he sap gü nü çok zor lu bir

gün dür. 

Al lah, Ku ran'da he sap gü nü nün na sıl bir gün ol du ğu nu

de tay la rıy la bil dir miş tir. Hiç bir şe yin sak lı ve giz li kal ma ya -

ca ğı he sap gü nün de, zer re ka dar bi le ol sa, her ke sin iyi lik le ri

ve kö tü lük le ri has sas te ra zi ler de tar tı la cak tır. Bu ger çek bir

Ku ran aye tin de şöy le bil di ri lir:

Biz ise, kı ya met gü nü ne ait du yar lı te ra zi ler ko ya rız da
ar tık, hiç bir ne fis hiç bir şey le hak sız lı ğa uğ ra maz. Bir
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har dal ta ne si bi le ol sa ona (te ra zi ye) ge ti ri riz. He sap gö -
rü cü ler ola rak Biz ye te riz. (En bi ya Su re si, 47)

O gün in kar cı la rın işit me ve gör me du yu la rı, de ri le ri

ken di le ri aley hin de şa hit lik ede cek tir:

So nun da ora ya gel dik le ri za man, işit me, gör me (du yu la -
rı) ve de ri le ri ken di aleyh le ri ne şa hit lik ede cek tir. (Fus -
si let Su re si, 20)

İn san lar dün ya da yap tık la rı için Al lah Ka tın da he sap ve -

rir ler ken, pey gam ber ler ve şa hit ler de bu lu na cak lar dır. Son suz

ada let sa hi bi olan Al lah, her in san hak kın da hü küm ve re cek tir:

Yer, Rab bi nin nu ruy la pa rıl da dı; (or ta ye re) ki tap kon -
du; pey gam ber ler ve şa hit ler ge ti ril di ve ara la rın da hak
ile hü küm ve ril di, on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. Her
bir nef se yap tı ğı nın tam kar şı lı ğı ve ril di. O, on la rın iş le -
dik le ri ni da ha iyi bi len dir. (Zü mer Su re si, 69-70)

Ahi ret gü nü ve ri le cek he sap hak kın da ki ba zı İn cil ifa de -

le ri ise şöy le dir:

Allah'ın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap
vereceğimiz Allah'ın gözleri önünde herşey çıplak ve açık-
tır. (İbranilere Mektup, Bap 4, 13)
Allah, herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir.
Durmadan iyilik ederek yücelik, saygınlık ve ölümsüzlüğü
arayanlara sonsuz yaşamı verecek. Ama bencil olanların,
gerçeğe uymayıp haksızlığın peşinden gidenlerin üzerine
gazap ve öfke yağdıracak. (Romalılara Mektup, Bap 2, 6-8)
Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için
yargı günü hesap verecekler. (Matta, Bap 12, 36)
... Bütün dünya Allah'a hesap versin diye Yasa'nın yöneti-
mi altındakilere söylendiğini biliyoruz. (Romalılar, Bap 3,
19)
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Görülüyor ki Rab Kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkla-
rı denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayan-
ları, özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden
ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı gününe dek
nasıl alıkoyacağını da bilir. (2. Petrus, Bap 2, 9-10)

Tev rat'ta yer alan açık la ma lar da da, he sap gü nü nün var -

lı ğı ve Al lah'ın in san la rı iş le dik le ri ye he sa ba çe ke ce ği bil di ril -

mek te dir. Bu açık la ma lar dan bi ri şu şe kil de dir:

Çün kü bü tün mil let ler için Rab bin gü nü ya kın dır; sen na sıl
et tin se, sa na öy le edi le cek; iş le di ği nin kar şı lı ğı ken di ba şı na
dö ne cek. (Obad ya, Bap 1, 15)
… Onların günü yaklaştı, sonunda yargı günleri geldi.
(Hezekiel, Bap 21, 29)
… Peygamberlerinin uyardığı gibi, cezalandırılacakları gün
geldi çattı. Şaşkınlık içindeler şimdi. (Mika, Bap 7, 4) 
Sen, ey saygısız (Allah'ın hükümlerine uymayan)... günün
yaklaştı, sonunda yargı günün geldi. Egemen Rab şöyle di-
yor: … Artık eskisi gibi olmayacak. Alçakgönüllü yükselti-
lecek, gururlu alçaltılacak. (Hezekiel, Bap 21, 25-26) 
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Kı ya met Gü nü
"Kı ya met gü nü ne za man mış" di ye so rar. Ama göz
'ka ma şıp da kay dı ğı,' Ay ka rar dı ğı, Gü neş ve Ay

bir leş ti ril di ği za man; in san o gün: "Ka çış ne re ye?" der.
Ha yır, sı ğı na cak her han gi bir yer yok.

(Kı ya met Su re si, 6-11)

Yıl dız lar 'ör tü lüp (ışık la rı) si lin di ği' za man, gök ya rıl dı -
ğı za man. Dağ lar, kö kün den sö kü lüp sa vu rul du ğu za -
man, ve re sul ler de (şa hit lik için) bel li bir va kit te ge ti -

ril di ği za man. (Mür se lat Su re si, 8-11)

Şüp he siz, kı ya met-sa ati yak la şa rak gel mek te dir...
(Ta ha Su re si, 15)

Sa atin (kı ya me tin) ne za man de mir ata ca ğı nı
(ger çek le şe ce ği ni) so rar lar. De ki: "Onun il mi yal nız ca
Rab bi min Ka tın da dır. Onun sü re si ni O'ndan baş ka sı
açık la ya maz. O, gök ler de ve yer de ağır laş tı. O, si ze

apan sız bir ge liş ten baş ka sı de ğil dir." San ki sen, on dan
tü müy le ha ber dar mış sın gi bi sa na so rar lar. De ki:
"Onun il mi yal nız ca Al lah'ın Ka tın da dır. An cak

in san la rın ço ğu bil mez ler." (Araf Su re si, 187)

Gök yü zü nün eri miş ma den gi bi ola ca ğı gün; dağ lar da
(et ra fa uçuş muş) ren ga renk yün gi bi ola cak. (Böy le bir

gün de) hiç bir ya kın dost bir ya kın dos tu sor maz.
(Me aric Su re si, 8-10)

Son ra gök ya rı lıp yağ gi bi eri miş ola rak kıp kır mı zı bir
gül ol du ğu za man. (Rah man Su re si, 37)
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İn cil
Ama o gün ler de, o sı kın tı dan son ra, Gü neş ka ra ra cak, Ay
ışı ğı nı ver mez ola cak, yıldızlar gökten düşecek... (Mar kos,
Bap13, 24-25)
O gü ne ve sa ate iliş kin hiç kim se nin bil gi si yok tur... Dik kat
edin, uya nık du run, dua edin. Çün kü o anın ne za man ge -
le ce ği ni bi le mez si niz. (Mar kos, Bap 13, 32-33)
Ken di ni ze dik kat edin! Yü rek le ri niz se fa hat, sar hoş luk ve bu
ya şa mın kay gı la rıy la ağır laş ma sın. O gün, üze ri ni ze bir tu -
zak gi bi ani den in me sin. Çün kü o gün bü tün yer yü zün de ya -
şa yan her ke sin üze ri ne ge le cek tir. (Lu ka, Bap 21, 34-35)
... O gün gök ler bü yük bir gü rül tüy le or ta dan kal ka cak,
mad de sel öğe ler ya na rak yok ola cak, yer ve yer yü zün de
ya pıl mış olan her şey ya nıp bi te cek... O gün gök ler ya na rak
yok ola cak, mad de sel öğe ler şid det li ateş te eri ye cek tir. (Pet -
rus'un İkin ci Mek tu bu, Bap 3,10-12)

Tev rat
Rabbin günü yakındır. Güneş ile Ay kararıyor ve yıldızlar
ışıklarını gizliyorlar... Gök ve yer sarsılacak… (Yoel, Bap 3,
14-16)
Yeryüzü önlerinde sarsılıyor, gökyüzü titriyor; Güneş ve
Ay kararıyor, yıldızların parıltısı görünmez oluyor…
Rab'bin o büyük günü ne korkunçtur! O güne kim dayana-
bilir? (Yoel, Bap 2, 10-11)
... Rab bin gü nü ya kın dır, her şe ye Ka dir olan ta ra fın dan bir
yı kım gi bi ge li yor. Bun dan ötü rü bü tün el ler gev şe ye cek ve
her in san yü re ği eri ye cek ve şa şı ra cak lar. On la rı ağ rı lar ve
elem ler tu ta cak; do ğu ran ka dın gi bi ağ rı çe ke cek ler; şaş kın
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şaş kın bir bir le ri ne ba ka cak lar; yüz le ri alev yü zü. Mem le ke -
ti çöl et mek için ve onun için den suç lu olan la rı nı he lak et -
mek için. İş te, Rab bin gü nü, acı ma yan gün, ga zap la ve kız -
gın öf ke ile ge li yor. Çün kü gök le rin yıl dız la rı ve on la rın yıl -
dız kü me le ri ışık la rı nı ver me ye cek ler, Gü neş do ğun ca ka ra -
ra cak ve Ay par lak ışı ğı nı ver me ye cek. (İşa ya, Bap 13, 6-10)
Rabbin büyük günü yakındır, yakındır ve çok çabuk geli-
yor... O gün gazap günüdür, sıkıntı ve darlık günü, harabi-
yet ve viranlık günü, karanlık ve karaltı günü, bulutlar ve
koyu karanlık günü. Rab diyor ki, "İnsanları öyle bir fela-
kete uğratacağım ki, körler gibi, nereye gittiklerini göreme-
yecekler. Çünkü Bana karşı günah işlediler. Rab'bin öfke
gününde, altınları da gümüşleri de onları kurtaramayacak."
(Tsefanya, Bap 1, 14-18)
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İn sa nın İm ti ha nı
"... Han gi ni zin da ha iyi ol du ğu nu de ne -

mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan

O'dur..." (Hud Su re si, 7) aye tin de bu y rul du ğu

gi bi dün ya nın ya ra tı lış amaç la rın dan bi ri, in -

san la rın de nen me si dir. As lın da her in san öm -

rü bo yun ca bir im ti han için de dir ve ölü müy le

bir lik te so na ere cek bu im ti ha nın ar dın dan, ya

gü zel lik le ödül len di ri le cek ya da azap la ce za -

lan dı rı la cak tır. 

İn sa nın kar şı sı na çı kan sı kın tı la rın, zor luk -

la rın, mu si bet le rin her bi ri as lın da bi rer im ti han

ve si le si dir. Zor luk lar kar şı sın da Al lah'a gü ve -

nip da ya na rak gü zel bir sa bır gös te ren ler,

Al lah'ın is te di ği şe kil de dav ran mış olur lar. İn -

san lar mal lar, ev lat lar, gü zel lik, sağ lık gi bi

Al lah'ın ni met le riy le de sı na nır lar. Böy le bir du -

rum da in sa nın yap ma sı ge re ken, ken di ben cil

is tek le ri doğ rul tu sun da de ğil, Al lah'ın hoş nut -

lu ğu nu ka zan ma ya yö ne lik ha re ket et mek tir.

İn sa nın inan dı ğı nı ve iman et ti ği ni di le

ge tir me si nin tek ba şı na ye ter li ol ma dı ğı, mut -

la ka de ne ne ce ği bir Ku ran aye tin de şöy le bil -

di ri lir:

İn san lar, (sa de ce) "İman et tik" di ye rek,
sı nan ma dan bı ra kı la cak la rı nı mı san dı -
lar? (An ke but Su re si, 2)
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Bu nun la bir lik te Ku ran'da

zor luk lar kar şı sın da sa bır gös te -

ren ler müj de le nir ler. Bu ger çe ğe bir ayet te

şöy le dik kat çe ki lir:

An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar -
dan, can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede -
ce ğiz. Sa bır gös te ren le ri müj de le. (Ba ka ra Su re si, 155)

İn cil'de de nen me le rin se vin di ri ci ol du ğu ve ki şi nin ka -

mil ima nı ka zan ma sı na uy gun or tam oluş tur du ğu şöy le be lir -

ti lir:

Kar deş le rim, çe şit li de nen me ler le kar şı laş tı ğı nız da ken di ni -
zi çok se vinç li sa ya sı nız. Bi li yor su nuz ki, ima nı nı zın sı nan -
ma sı kat la nış (da yan ma gü cü) oluş tu rur. Bu kat la nış yet kin
so nu cu nu gös ter sin. Öy le ki hem yet kin (kamil) ola sı nız
hem de bü tün lü ğe ere si niz. Hiç bir ko nu da ek si ği niz kal ma -
sın. (Ya kup'un Mek tu bu, Bap 1, 2-4)
Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle kar-
şılaşmadınız. Allah güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde
denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle
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birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. (1. Korintliler, Bap 10,
13)
Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla
çıktığı zaman Rab'bin Kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam
tacını alacaktır. (Yakup, Bap 1, 12)
Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı
çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız... (1.
Petrus, Bap 1, 6)

Allah'ın insanları dünyada çeşitli denemelerden geçirdi-

ğini anlatan Tevrat pasajlarından bir kısmı şöyledir:

Aranızdan... düş gören biri çıkarsa, bir belirtiyi ya da şaşı-
lası bir olayı önceden bildirirse, 'Bilmediğiniz başka ilahla-
ra yönelip tapalım' derse, söz ettiği belirti, şaşılası olay ger-
çekleşse bile, o... düş göreni dinlememelisiniz. Allah'ınız
Rab Kendisini bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip
sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. (Tesniye,
Bap 13, 1-3) 
Ben Rab, herkesi davranışlarına, yaptıklarının sonucuna
göre ödüllendirmek için yüreği yoklar, düşünceyi denerim.
(Yeremya, Bap 17, 10)
Daha sonra Allah İbrahim'i sınadı. (Tekvin, Bap 22, 1)
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Her İş An cak Al lah Di ler se Ger çek le şir
İn sa nın plan la dı ğı iş ler an cak Al lah di le di ği tak dir de ger -

çek le şir. İman eden ler Rab bi miz di le me dik çe hiç bir şe ye güç

ye ti re me ye cek le ri nin bi lin cin de dir ler. Ta vır la rın da ve ko nuş -

ma la rın da da bu ge rçe ğin şu urun da ol duk la rı açık ça gö rü lür.

Al lah iman eden le re, hiç bir ko nu hak kın da ke sin ko nuş ma -

ma la rı nı, bu nu an cak Al lah di ler se ya pa bi le cek le ri ni be lirt me -

le ri ni bil dir miş tir. Ayet te şu şe kil de bu yu rul mak ta dır:

Hiç bir şey hak kın da: "Ben bu nu ya rın mut la ka ya pa ca -
ğım" de me. An cak: "Al lah di ler se" (in şa Al lah ya pa ca ğım
de). (Kehf Su re si, 23-24)

İn sa nın ge le ce ğe yö ne lik ta sa rı la rın da bu ger çe ği göz

önün de bu lun dur ma sı ge rek ti ği İn cil'de de yer al mak ta dır: 

Din le yin şim di, "Bu gün ya da ya rın fi lan ken te gi de ce ğiz,
ora da bir yıl ka lıp ti ca ret ya pa ca ğız ve pa ra ka za na ca ğız"
di yen siz ler, ya rın ne ola ca ğı nı bil mi yor su nuz. Ya şa mı nız
ne dir ki? Kı sa bir sü re gö rü nen ve son ra kay bo lan bir bu ğu
gi bi si niz. Bu nun ye ri ne, "Rab di ler se ya şa ya ca ğız, şu nu şu -
nu ya pa ca ğız" de me li si niz. (Ya kup'un Mek tu bu, Bap 4, 13-
15)
İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Allah'ın izni ol-
madan bunlardan bir teki bile yere düşmez. (Matta, Bap 10,
29)

Tevrat'ta ise her zaman Allah'ın takdir ettiğinin gerçek-

leşeceği şöyle bildirilir:

İnsan yüreğinde çok şey tasarlar, ama gerçekleşen Rabbin
amacıdır. (Süleyman'ın Meselleri, Bap 19, 21)
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n sa nı ya ra tan Al lah, hiç

şüp he siz onun ya pı sı nı, ih -

ti yaç la rı nı ve dün ya da na sıl

bir dü zen  için de ra hat ede ce ği ni

de en iyi bi len dir. Do la yı sıy la in sa -

nın, iz le me si ge re ken yol Rab bi miz'in bil dir di ği yol

ol ma lı dır. Ni te kim Al lah her dö nem de el çi le ri ve ki -

tap la rı ara cı lı ğıy la in san la ra yol gös ter miş, ra zı ola ca ğı

dü şün ce, dav ra nış, ah lak ve ya şam bi çi mi ni in san la ra

ha ber ver miş tir. Al lah'ın öğ ret ti ği bu ya şam tar zı nı ve ah -

lak mo de li ni uy gu la yan lar, hem dün ya da hem de ahi ret te

en mut lu, en hu zur lu ve en gü zel ya şa ma ka vu şma yı uman

in san lar dır. 

Fark lı dö nem ler de, fark lı coğ raf ya lar da ya şa yan ve

fark lı İla hi din le re men sup olan ina nan lar, tüm bu fark lı lık -

la ra rağ men as lın da ay nı ah la ki de ğer le re sa hip tir ler. Hır -

sız lık yap ma mak, adam öl dür me mek, zi na et me mek, ya lan

söy le me mek, adil ol mak, her tür lü hak sız lık tan sa kın mak,

in san la ra kar şı na zik ve say gı lı bir üs lup kul lan mak gi bi te -

mel de ğer ler tüm ina nan lar için ge çer li dir. Bu, ina nan la rın

-çe şit li gö rüş ve uy gu la ma fark lı lık la rı ol sa da- olay lar kar -

şı sın da ben zer tep ki le r ver me le ri ne ve or tak ha re ket et me -

le ri ne ne den olur.
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Bu or tak ah lak an la yı şı Musevilik, Hı -

ris ti yan lık ve İs la mi yet'te de ge çer li dir. Nan -

kör lük, şı ma rık lık, ken di ni be ğen miş lik, az -

gın lık, ya lan cı lık, alay cı lık, ben cil lik, aç  göz -

lü lük, dü zen baz lık, kıs kanç lık, kav ga cı lık,

ita at siz lik, say gı sız lık, ve fa sız lık, cim ri lik,

de di ko du cu luk, sal dır gan lık, za lim lik, if ti ra cı -

lık, sa bır sız lık, iki yüz lü lük, kış kır tı cı lık gi bi çir kin lik ler İs lam

ah la kı na ke sin lik le uy gun ol ma dı ğı gi bi, Musevilik ve Hı ris -

ti yan lık ta da ya sak lan mış tır. İn san lar say gı lı, sev gi do lu, ada -

let li, vic dan lı, şef kat li, mer ha met li, yar dım se ver, iyi lik se ver,

al çak gö nül lü, dü rüst, gü ve ni lir, cö mert, şük re di ci, fe da kar,

yu mu şak huy lu, ita at li, ve fa lı ol ma ya çağ rıl mış lar dır. 

Bu İla hi hü küm le ri iz le yen sa mi mi din dar lar, say gın,

seç kin ve onur lu in san lar dır. Al lah'a gö nül den bağ lı dır lar.

De rin bir ima na, üs tün ah la ki ni te lik le re sa hip tir ler. Yap tık la -

rı nın kar şı lı ğın da her han gi bir men fa at ta lep et mez ler, sa de ce

Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma ya yö ne lik ola rak ça lı şır lar. Her za -

man doğ ru nun, iyi nin, hak kın, gü zel ah la kın ya nın da olur lar.

Her tür lü kö tü lük ten ve ah lak sız lık tan şid det le sa kı nır lar.

Buna karşılık yeryüzündeki pek çok öğre-

ti, İlahi dinlerin öğrettiği bu ahlak anlayışına

tamamen ters olan anlayışları savunmakta-

dır. Örneğin son iki yüzyıldır dünyada son

derece etkin olan Darwinist ve ma-

teryalist felsefe, insanları, sadece

kendi çıkarlarını düşünen ve bun-

da hiçbir kural tanımayan birey-

ler haline getirmektedir. Bu batıl
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felsefeye dayalı yaşam biçimleri, hayatı adeta bir tür "arena"

olarak göstermekte, insan tutkularını alabildiğince kışkırtma-

yı ve bunların tatmini için her yolu kullanmayı öngörmekte-

dir. Öte yandan Darwinizm ve materyalizm, insanın ruh sa-

hibi bir varlık olduğunu inkar ettiği ve Allah'ın vahyini red-

detme yanılgısına düştüğü için, insanın tabiatına dair hiçbir

mutlak kıstas kabul etmemekte ve İlahi dinler tarafından or-

taya konan tüm ahlaki değerleri reddetmektedir. Bu sapkın

mantığın insanlığa ne kadar büyük bir yıkım getirdiğinin ör-

nekleri ise halen gözler önündedir. Çatışmalar ve gerilimler,

bir parça toprak ya da makam ve mevki için acımasızca bir-

birine saldıran insanlar, mazlumların ve ihtiyaç içinde olan-

ların hergün daha da ezilmesi, adaletsizliklerin yaygınlaşma-

sı, ahlaksızlıkların artması, dejenarasyonun hız kazanması

söz konusu yıkımın sadece birkaç örneğidir. 

Bu du rum kar şı sın da İla hi din le rin men sup la rı nın, ma -

ter ya lizm ta ra fın dan al da tıl mış olan in san lı ğın kur tu lu şu için

it ti fak et me le ri ge re kir. Al lah'ın var lı ğı na, bir li ği ne, biz le ri

O'nun ya rat tı ğı na ve biz le re doğ ru yo lu gös ter mek için ki tap -

lar ve pey gam ber ler gön der di ği ne inan mak, çok önem li bir

or tak nok ta dır. Bu ger çek le re ina nan in san lar -Musevi, Hı ris -

ti yan ve ya Müs lü man lar- bu ger çek le ri red de den in san la ra

gö re bir bir le ri ne çok da ha ya kın dır lar. 

Aşa ğı da üç İla hi din ara sın da ki or tak ah la ki de ğer le ri

baş lık lar al tın da in ce le ye ce ğiz. Bun la rın her bi ri, bu din le rin

men sup la rı nın ne den it ti fak et me le ri ge rek ti ği nin önem li de -

lil le rin den dir. Unu tul ma ma lı dır ki, yer yü zün de bu de ğer ler -

le ta rif edi len gü zel ah la kın ha kim ol ma sı, hiç kuş ku suz, her

üç di nin ina nan la rı nın ele le ver me siy le müm kün ola cak tır. 
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Al çak gö nül lü lük
Al çak gö nül lü lük ina nan la rın or tak bir vas fı dır. Al lah,

ayet le rin de ken di ni bü yük gö ren, ki bir li in san la rı sev me di ği ni

bil dir miş tir.

İna nan lar, ken di le ri ne sa yı sız ni met ler  bah şe de nin Al lah

ol du ğu nu, her şe yin ger çek ve tek sa hi bi nin de O ol du ğu nu bi -

lir ler. Hiç bir şe kil de ki bir len me içi ne gir mez ler. Al lah'ın kar şı -

sın da ne ka dar aciz ol duk la rı nın far kın da dır lar. Ak lın, bil gi -

nin, gü zel li ğin, zen gin li ğin, iti ba rın ve di ğer her tür lü im ka nın

ken di le rin den kay nak lan ma dı ğı nı; bun la rın Al lah'ın  bir ih sa -

nı ol du ğu nu bi lir ler. İş te bu ne den le mü te va zı dav ra nır lar.

Al lah, Ku ran'da ina nan la rın te va zu lu tav rı nı şöy le be lirt -

miş tir:

O Rah man (olan Al lah)ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak -
gö nül lü ola rak yü rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap
ol duk la rı za man "Se lam" der ler. (Fur kan Su re si, 63)

Di ğer bir Ku ran aye tin de de mü te va zı mü min ler cen net -

le müj de len miş tir:

... İş te si zin İla hı nız bir tek İlah tır, ar tık yal nız ca O'na
tes lim olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de ver. (Hac
Su re si, 34)

Al çak gö nül lü lü ğün öne mi ve bu tav rı gös te ren le rin

Al lah Ka tın da üs tün kı lın mış in san lar ol duk la rı İn cil'de şöy le

ifa de edi lir:

Her ba kım dan al çak gö nül lü, yu mu şak huy lu, sa bır lı olun,
sev giy le bir bi ri ni ze kat la nın. (Efe sos lu la ra Mek tup, Bap 4, 2) 
Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkarı olsun.
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Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecek-
tir. (Matta, Bap 23, 11-12)
Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Allah Katında en
büyük odur. (Matta, Bap 18, 4)

Ay nı şe kil de Tev rat'ta da ki bir li ol mak tan sa kın mak ge -

rek ti ği, Al lah'ın al çak gö nül lü kul la rın dan ra zı ola ca ğı bil di ril -

mek te dir. Tev rat'a gö re ina nan lar mü te va zı ol mak la so rum -

lu dur lar, ki bir li dav ra nan lar ise mu hak kak kü çük dü şü rü le -

cek ler dir. Ko nuy la il gi li ba zı Tev rat pa saj la rı şu şe kil de dir: 

... Ey Rabbin hükümlerini yerine getiren dünyanın bütün
alçakgönüllüleri, Rabbe yönelin, doğruluğu ve alçakgönül-
lülüğü arayın... (Sefanya, Bap 2, 3)
Alçakgönüllüleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kı-
rarsın. (2. Samuel, Bap 22, 28)
... Alçakgönüllülüğü takınır, Bana yönelip dua eder, kötü
yollarından dönerse... günahlarını bağışlayıp ülkelerini
sağlığa kavuşturacağım. (2. Tarihler, Bap 7, 14)
Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı
kutsal olan (Allah) diyor ki, "...
Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim.
Yüreklerini sevindirmek için ezilenle-
rin yanındayım." (İşaya, Bap 57, 15)
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Bü yük lük Tas la ma mak
Ona: "Al lah'tan kork" de nil di ğin de, bü yük lük gu ru ru

onu gü na ha sü rük ler, ku şa tır. Böy le si ne ce hen nem 
ye ter; ne kö tü bir ya tak tır o. (Ba ka ra Su re si, 206)

İn cil 
... Allah kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfe-
der. (Yakup'un Mektubu, Bap 4, 6)
... Gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe ümit
bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize herşe-
yi bol bol veren Allah'a ümit bağlasınlar. (Timoteos'a I.
Mektup, Bap 6, 17)

Tev rat
On la rı Kut sal Ya sa'na dön me le ri
için uyar dın sa da, gu ru ra ka pı la -
rak buy ruk la rı na kar şı gel di ler.
Ku ral la rı nı çiğ ne yip gü nah iş le -
di ler. Oy sa kim ku ral la rı na bağ -
lı ka lır sa ya şam bu lur. İnat la sa -
na sırt çe vir di ler, din le mek is te me -
di ler. (Ne hem ya, Bap 9, 29)
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Dinleyin ve kulak verin, kibirli olmayın; çünkü Rab söy-
ledi. (Yeremya, Bap 13, 15)
Çünkü herşeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururlula-
rı, kendini beğenmişleri alçaltacak; insanların gururu, ki-
biri kırılacak, o gün yalnız Rab yüceltilecek. (İşaya, Bap
2, 12-13)
Rab diyor ki, "Kötülüğünden ötürü dünyayı, suçların-
dan ötürü kötüleri cezalandıracağım. Kibirlilerin küstah-
lığını sona erdirecek, zalimlerin gururunu kıracağım."
(İşaya, Bap 13, 11)

Al lah'ın Ayet le ri nin İn kar Edil di ği
Or tam dan Uzak laş mak 

O, si ze Ki tap'ta: "Al lah'ın ayet le ri nin in kar edil di ği ni
ve on lar la alay edil di ği ni işit ti ği niz de, on lar bir baş ka
sö ze da lıp ge çin ce ye ka dar, on lar la otur ma yın, yok sa

siz de on lar gi bi olur su nuz" di ye in dir di. Doğ ru su
Al lah, mü na fık la rın ve ka fir le rin tü mü nü ce hen nem de

top la ya cak olan dır. (Ni sa Su re si, 140)

Tev rat
Ne mut lu o in sa na ki, kö tü le rin öğü düy le yü rü -

mez, gü nah kar la rın yo lun da dur maz, alay cı la -
rın ara sın da otur maz. An cak zev ki ni Rab bin
Ya sa sı'ndan alır. Ve ge ce gün düz onun üze rin -

de de rin de rin dü şü nür. (Mez mur lar, Bap 1, 1-5)
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Boş Şey ler den Yüz Çe vir mek 
On lar, 'tü müy le boş' şey ler den yüz çe vi ren ler dir.

(Mü mi nun Su re si, 3)

Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yarar-
sız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir.

(Furkan Suresi, 72)

İn cil 
Ba ya ğı ve boş söz ler den sa kın... (Ti mo te os'a II. Mek tup,
Bap 2, 16)

Tev rat
Göz le ri mi boş şey ler den çe vir, be ni Ken di yo lun da ya şat.
(Mez mur lar, Bap 119, 37)
Bilge kişi boş sözlerle yanıtlar mı, karnını doğu rüzgarıy-
la doldurur mu? Boş sözlerle tartışır, yararsız söylevler
verir mi? (Eyüp, Bap 15, 2-3)
Bu yüzden egemen Rab şöyle diyor: "Söylediğiniz boş
sözler, gördüğünüz yalan görüşlerden ötürü size karşı-
yım." Böyle diyor egemen Rab. (Hezekiel, Bap 13, 8)
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Her İş te Al lah'ı An mak 
On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik re -
der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür -
ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz, sen bu nu bo şu na ya rat ma -

dın. Sen pek yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan ko ru."
(Al-i İm ran Su re si, 191)

(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı
Al lah'ı zik ret mek ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze -
ka tı ver mek ten 'tut ku ya kap tı rıp alı koy maz'; on lar, kalp -

le rin ve göz le rin in kı la ba uğ ra ya ca ğı (deh şet ten al lak
bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar. (Nur Su re si, 37)

Tev rat
Ne mut lu o in sa na ki.... zev ki ni Rab bin Ya sa sı'ndan alır ve
ge ce gün düz onun üze rin de de rin de rin dü şü nür. (Mez -
mur lar, Bap 1, 2)
Yap tı ğın her iş te Rab bi an, O se nin yo lu nu dü ze çı ka rır.
Ken di ni bil ge bi ri ola rak gör me, Rab'den kork, kö tü lük ten
uzak dur. Böy le ce be de nin sağ lık ve fe rah lık bu lur. (Sü ley -
man Me sel le ri, Bap 3, 6-8)
Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.
Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yol-
da yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.
(Tesniye, Bap 6, 5-7)
Her zaman Rab'be övgüler sunacağım, övgüsü dilimden
düşmeyecek. Rab'le övünürüm… Benimle birlikte Rab'bin
büyüklüğünü duyurun, adını birlikte yüceltelim.
(Mezmurlar, Bap 31, 1-3)
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Te vek kül Et mek
Al lah ina nan la rın en bü yük dos tu ve yar dım cı sı dır. İna -

nan lar bir zor luk la ve ya sı kın tıy la kar şı laş tık la rın da da, ra -

hat lık ve gü ven için de ol duk la rın da da Al lah'ın ken di le ri ile

be ra ber ol du ğu nu bi lir, yal nız ca Al lah'a yö ne lip dö ner ler. Sa -

de ce O'na gü ve nip da ya nır lar. İman eden bir kim se, mev cut

ko şul lar da hi lin de tüm ted bir le ri alır, her tür lü aşa ma yı dü -

şü ne rek plan ya par, an cak her şe yin yal nız ca Al lah'ın di le me -

siy le ger çek leş ti ği ni unut maz. So nuç ne olur sa ol sun bun da

bir hik met ve gü zel lik ol du ğu nu bi lir. Ör ne ğin, mü min ler

ted bir ola rak sağ lı ğa za rar lı şey ler den ka çı nır lar; bu na rağ -

men ölüm cül bir has ta lı ğa ya ka lan ma la rı du ru mun da da bu -

nun Al lah'tan ol du ğu nu bi lir ler, as la pa nik ve ümit siz li ğe ka -

pıl maz lar; sa bır ve te vek kül le kar şı lık ve rir ler. İna nan lar,

olay lar kar şı sın da üzün tü, kay gı ve en di şe duy maz, te vek kü -

lün ver di ği ra hat lık ve hu zu ru ya şar lar. 

Te vek kül, in kar cı la rın ha ber siz ol du ğu, sa de ce ina nan la rın

ya şa dık la rı bir kon for  ve gü zel lik tir. İn kar cı la rın dün ya ha ya tın -

da ki sı kın tı ve üzün tü le ri nin, stres ve dep res yon la rı nın en te mel

ne den le rin den bi ri de bu ger çe ğe sırt çe vir me le ri dir. Te vek kü -

lün ina nan la rın önem li bir vas fı ol du ğu Ku ran ayet le rin de bil di -

ril miş tir:

... Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış
yo lu gös te rir. Ve onu he sa ba kat ma dı ğı bir yön den rı zık -
lan dı rır. Kim de Al lah'a te vek kül eder se, O, ona ye ter. El -
bet te Al lah, Ken di em ri ni ye ri ne ge ti rip-ger çek leş ti ren dir.
Al lah, her şey için bir öl çü kıl mış tır. (Ta lak Su re si, 2-3)
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De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da, bi ze ke -
sin lik le hiç bir şey isa bet et mez. O bi zim mev la mız dır.
Ve mü min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler."
(Tev be Su re si, 51)

Te vek kül lü ol mak, yal nız ca Al lah'a da ya nıp gü ven mek,

din dar Hı ris ti yan ve Musevilerin de ya şa ma la rı ge re ken bir

özel lik tir. İn san la rın kay gı ya ka pıl ma la rı nın an lam sız ol du -

ğu, her ko nu da Al lah'a gü ven me le ri ge rek ti ği İn cil'de şöy le

ifa de edil mek te dir:

Ama Rab gü ve ni lir dir. O si zi pe kiş ti re cek, kö tü olan dan ko -
ru ya cak tır. (Pav lus'un Se la nik li le re II. Mek tu bu, Bap 3, 3)

İsa öğ ren ci le ri ne şöy le de di: "Bu ne den le si ze şu nu söy lü yo -
rum: Ne yi ye ce ğiz? di ye ca nı nız için, ya da ne gi ye ce ğiz?
di ye be de ni niz için kay gı lan ma yın... Kar ga la ra ba kın! Ne
eker, ne bi çer ler; ne ki ler le ri, ne am bar la rı var dır. Allah yi -
ne de on la rı do yu rur... Han gi bi ri niz kay gı lan mak la öm rü -
nü bir an lık uza ta bi lir? Bu kü çü cük işe bi le gü cü nüz yet me -
di ği ne gö re, öbür ko nu lar da ne den kay gı la nı yor su nuz?
(Lu ka, Bap 12, 22-26)
Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardın-
dan gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir. O hal-
de yarın için kaygılanmayın... (Matta, Bap 6, 33-34)

Tev rat'ta ise yal nız ca Al lah'a yö ne len ve Rab bi miz'e da -

ya nıp gü ve nen kim se yi Al lah'ın ba şa rı ya ulaş tı ra ca ğı bil di ril -

mek te dir. İman eden Musevilerin Al lah'a te vek kül et me le ri

ge rek ti ği şöy le ifa de edil mek te dir:

Sen Rab'be güven… O senin içindeki istekleri yerine getire-
cektir. Herşeyi Rab'be bırak, O'na güven, O gerekeni yapar.
(Mezmurlar, Bap 37, 3-5)
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Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir
esenlik içinde korursun. Rab'be sonsuza dek güvenin, çünkü
Rab, evet Rab sonsuza dek kalıcı güçtür. (İşaya, Bap 26, 3-4)
Ne mutlu Rab'be güvenen insana, güveni yalnız Rab olana!
Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, köklerini akar-
sulara salar. Sıcak gelince korkmaz, yaprakları hep yeşildir.
Kuraklık yılında kaygılanmaz, meyve vermekten geri dur-
maz. (Yeremya, Bap 17, 7-8)
... Allah'ınız Rabbe güvenin, güvenlikte olursunuz. O'nun
peygamberlerine güvenin, başarılı olursunuz. (2. Tarihler,
Bap 20, 20)
Bütün yüreğinle Rabbe güven ve kendi anlayışına dayan-
ma. (Süleymanın Meselleri, Bap 3, 5)

Al lah İna nan la rın Ko ru yu cu su dur
(Mu sa:) "Ha yır" de di. "Şüp he siz Rab bim, be nim le

be ra ber dir; ba na yol gös te re cek tir." (Şu ara  Su re si, 62)
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Şüp he siz Al lah kor kup-sa kı nan lar la ve iyi lik
eden ler le be ra ber dir. (Nahl Su re si,128)

Hiç şüp he siz, be nim ve lim Ki ta bı in di ren Al lah'tır
ve O sa lih le rin ko ru yu cu lu ğu nu (ve li li ği ni) ya pı yor.

(Araf Su re si, 196)

Tev rat
Sa na güç lü ve yü rek li ol de me dim mi? Kork ma, yıl ma.
Çün kü Allah'ın Rab gi de ce ğin her yer de se nin le bir lik -
te ola cak. (Ye şu, Bap 1, 9)
Bek len me dik fe la ket ten ya da kö tü le rin uğ ra dı ğı yı kım -
dan kork ma. Çün kü se nin gü ven cen Rab'dir...
(Süleyman'ın Me sel le ri, Bap 3, 25-26)
İnsandan korkmak tuzaktır, ama Rab'be güvenen gü-
venlikte olur. (Süleyman'ın Meselleri, Bap 29, 25)
… O Kendisi'ne sığınan herkesin kalkanıdır. Var mı
Rab'den başka Allah? Allah'ımızdan başka güç var mı?
Allah beni güçle donatır, yolumu kusursuz kılar. Bana
zafer kalkanını bağışlarsın. Bastığım yerleri genişletir-
sin, burkulmaz bileklerim. (Mezmurlar, Bap 18, 30-32,
35-36)
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Ada let An la yı şı
Adil ol mak iman eden in san la rın en önem li özel lik le rin -

den dir. Al lah kul la rı na in san lar ara sın da ada let le hük met me -

le ri ni, ken di le ri nin ve ya ya kın la rı nın aley hi ne da hi ol sa adil

ol ma la rı nı em ret miş tir. İna nan lar, yer yü zün de ada le ti ko ru -

yan ve hak sız lı ğa izin ver me yen in san lar dır. Rab bi miz Ku -

ran'da Müs lü man la ra adil ol ma la rı ge rek ti ği ni şöy le bil dir -

mek te dir:

Şüp he siz Al lah, si ze ema net le ri eh li ne (sa hip le ri ne) tes -

lim et me ni zi ve in san lar ara sın da hük met ti ği niz de ada -

let le hük met me ni zi em re di yor. Bu nun la Al lah, si ze ne

gü zel öğüt ve ri yor!.. Doğ ru su Al lah, işi ten dir, gö ren dir.

(Ni sa Su re si, 58)

Müs lü man için kar şı sın da ki in sa nın zen gin ya da fa kir ol -

ma sı ve ya ala ca ğı ka ra rın men fa at le riy le ça tış ma sı ih ti ma li bir -

şe yi de ğiş tir mez. Ko şul lar ne olur sa ol sun mü min, ada let ten ta -

viz ver mez. Bu üs tün ah lak bir Ku ran aye tin de şöy le an la tı lır:

Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın la rı nız

aley hi ne bi le ol sa, Al lah için şa hit ler ola rak ada le ti ayak -

ta tu tun. (On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol sun; çün -

kü Al lah on la ra da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten dö nüp

he va (tut ku la rı)nı za uy ma yın. Eğer di li ni zi eğip bü ker

(sö zü ge ve ler) ya da yüz çe vi rir se niz, şüp he siz Al lah,

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

Baş ka bir Ku ran aye tin de, kin duy gu su nun in san la rı

ada le te ay kı rı dü şen ta vır la ra sü rük le me me si ge rek ti ği bil di -

ril miş tir:
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Ey iman eden ler, adil şa hit ler ola rak, Al lah için, hak kı
ayak ta tu tun. Bir top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten
alı koy ma sın. Ada let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın dır...
(Ma ide Su re si, 8)

Ada let İn cil ve Tev rat'ta da üze rin de du ru lan bir ko nu -

dur. Adaleti göz ardı edenler İncil'de şöyle kınanmıştır:

Vay halinize...! Siz nanenin, anasonun ve kimyonun onda-
lığını verirsiniz de, Kutsal Yasa'nın daha önemli yönleri
olan adalet, merhamet ve sadakati ihmal edersiniz. Ondalık
vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz ge-
rekirdi. (Matta, Bap 23, 23)

İncil'de yer alan başka bölümlerde de insanların adil ol-

maları  gerektiği şu şekilde ifade edilmektedir:  

Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun.
(Yuhanna, Bap 7, 24)
Siz, efendiler uşaklarınıza adalet ve eşitlikle davranın...
(Koloselilere Mektup, Bap 4, 1)
... Nasıl yargılarsanız (ahirette) öyle yargılanacaksınız.
Hangi ölçekle verirseniz, (ahirette) aynı ölçekle alacaksınız.
(Matta, Bap 7, 1-2)

Tev rat'ta da gü zel ah lak lı in sa nın ta ri fi ya pı lır ken önem -

le üze rin de du ru lan ko nu lar dan bi ri adil ol mak tır. Adil ve

doğ ru in sa nın eli ni kö tü lük ler den çek ti ği, kim se ye hak sız lık

et me di ği, yok sul la rı ko ru du ğu ifa de edi lir. Tev rat'ta adil ol -

ma yı öven açık la ma lar dan ba zı la rı şu şe kil de dir:

Ne mutlu adalete uyanlara, sürekli doğru olanı yapanlara!
(Mezmurlar, Bap 106, 3)
Doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına
ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim... (Tekvin, Bap
18, 19)
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Herşeye egemen Rab diyor ki, "Gerçek adaletle yargılayın;

birbirinize sevgi ve sevecenlik gösterin." (Zekeriya, Bap 7, 9)

... Bun la rın ye ri ne adil bir yö ne tim için bil ge lik is te din; is te -

ği ni ye ri ne ge ti re ce ğim... (1.Kral lar, Bap 3, 11-12)

Rab şöy le di yor: "Adil ve doğ ru ola nı ko ru yup ye ri ne ge ti -

rin..." (İşa ya, Bap 56, 1) 

Yok sul lar dan ada le ti esir ge mek, hal kı mın düş kün le ri nin

hak kı nı elin den al mak... Ök süz le rin ma lı nı yağ ma la mak

için hak sız ka rar lar alan la rın, adil ol ma yan ya sa lar çı ka ran -

la rın vay ha li ne! (İşa ya, Bap 10, 1-2) 

İf ti ra ve Sal dı rı lar dan Çe kin me mek
El çi ler ta rih bo yun ca in san la rı doğ ru yo la, Al lah'ın di ni -

ne da vet et miş ler, on la rı ay dın la tan ve yol gös te ren ki şi ler ol -

muş lar dır. An cak her dö nem de, hak di ni an lat tık la rı top lum

için de ba zı çev re ler Al lah'ın el çi le ri ne kar şı ta vır al mış lar dır.

On la rın teb li ği ni ken di akıl la rın ca en gel le mek için pek çok

yön te me baş vur muş lar dır. Bu in san lar, Al lah'ın, üs tün ah la kı

ile tüm in san la ra ör nek ve yol gös te ri ci ola rak gön der di ği el -

çi le re bir çok if ti ra ata rak on la rı en gel le ye bi le cek le ri ni san mış -

lar, if ti ra la rı nın işe ya ra ma dı ğı nı gör dük le rin de ise pey gam -

ber le ri yurt la rın dan sür me ye, tu tuk la ma ya ve hat ta öl dür me -

ye da hi yel ten miş ler dir. 

Ku ran-ı Ke rim'de geç miş te ya şa mış olan pey gam ber le rin

mü ca de le le ri ve kar şı laş tık la rı if ti ra lar de tay lı ola rak an la tıl -

mak ta dır. Ay nı şe kil de Pey gam ber Efen di miz Hz. Mu ham -

med (sav)'in de Mek ke li müş rik ler le, mü na fık lar la ve in kar
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eden ler le olan mü ca de le si Ku ran'da bil di ril miş tir. Ta rih bo -

yun ca bü tün pey gam ber ler ve iman eden le rin ben zer if ti ra -

lar la kar şı laş tık la rı Ku ran'da bil di ri len bir ger çek tir. Bir di ğer

önem li ger çek de, iman eden le rin bu if ti ra lar ve sal dı rı lar kar -

şı sı nda hiç bir za man yıl gın lı ğa ve gev şek li ğe ka pıl ma ma la rı,

mü ca de le le ri ne ay nı şevk ve azim le de vam et me le ri dir. 

"Cin len miş" ol mak (Hicr Su re si, 6), "de li lik" (Ka lem Su -

re si, 51), "ya lan söy le mek" ve "bü yü cü lük" (Sad Su re si, 4) gi -

bi if ti ra lar Ku ran'da yer alan ve pey gam ber le re atı lan if ti ra -

lar dan dır. Bu ve ben ze ri if ti ra la rı in kar cı lar, üs tün ah lak sa hi -

bi Hz. Mu ham med (sav)'e kar şı da kul lan mış lar ve

Peygamberimiz (sav)'i "tu tuk la mak ya da öl dür mek ve ya

sür gün et mek ama cıy la" ken di si ne tu zak kur muş lar dır. (En -

fal Su re si, 30)

El çi le rin ya şa dık la rı nın ben zer le ri ni, on lar la bir lik te olan

ve on la rın yo lu nu iz le yen le rin de ya şa ya cak la rı Ku ran'da

şöy le bil di ril miş tir:

Yok sa siz den ön ce ge lip-ge çen le rin ha li ba şı nı za gel me -

den cen ne te gi re ce ği ni zi mi san dı nız? On la ra öy le bir

yok sul luk, öy le da ya nıl maz bir zor luk çat tı ve öy le si ne

sar sıl dı lar ki, so nun da el çi, be ra be rin de ki mü min ler le;

"Al lah'ın yar dı mı ne za man?" di yor du. Dik kat edin. Şüp -

he siz Al lah'ın yar dı mı pek ya kın dır. (Ba ka ra Su re si, 214)

İn cil'de ise Hz. İsa (as)'ın ben zer şe kil de, "cin çarp mış lık"la

(Yu han na, 7/20, 8/48, 8/52), "de li lik"le (Yu han na, 10/20), top -

lu mu "yol dan sap tır mak"la (Lu ka, 23/2), "ata la rın tö re si ne ay -

kı rı dav ran mak"la (Mar kos, 7/5) it ham edil di ği yer al mak ta -

dır. Yi ne İn cil'in çe şit li bö lüm le rin de inan ma yan la rın Hz. İsa
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(as)'la ala y et me ye yel ten dik le ri, ken di si nin ağır ha ka ret le re ve

fi ili sal dı rı la ra uğ ra dı ğı ge niş ola rak anlatılmıştır.

Hiç şüp he siz in kar eden le rin bu çir kin if ti ra la rı, ken di

dü şük akıl la rı nın ve sap kın ina nış la rı nın ger çek dı şı ürün le ri -

dir. Al lah tüm pey gam ber le ri, in san lı ğa ör nek ola cak üs tün

bir akıl, fe ra set ve ah lak la ya rat mış tır.  

Sa de ce el çi ler de ğil, on lar la bir lik te olan ina nan lar da çe -

şit li if ti ra, ha ka ret ve sal dı rı lar la kar şı laş mış lar dır. An cak
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bun dan do la yı, ne gev şek li ğe ka pıl mış lar ne de umut suz lu ğa

düş müş ler dir. Bu ger çek Ku ran'da Al-i İm ran Su re si'nin 146.

aye tin de şu şe kil de bil di ril mek te dir: 

Ni ce pey gam ber le bir lik te bir çok Rab ba ni (bil gin)ler sa -
va şa gir di ler de, Al lah yo lun da ken di le ri ne isa bet eden
(güç lük ve mih net)den do la yı ne gev şek lik gös ter di ler,
ne bo yun eğ di ler. Al lah, sab re den le ri se ver. (Al-i İm ran
Su re si, 146)
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El çi ler, ken di le ri ne ina nan la rı bu yön de bil gi len dir miş

ve müj de le miş ler dir. Pey gam be ri miz (sav)'le bir lik te olan

mü min le rin baş la rı na ge len zor luk lar kar şı sın da, "Bu,

Al lah'ın ve Re su lü'nün bi ze va det ti ği şey dir; Al lah ve Re -

su lü doğ ru söy le miş tir." (Ah zab Su re si, 22) de dik le ri Ku -

ran'da bil di ril mek te dir. Ay rı ca Rab bi miz bu ka rar lı lı ğı ve üs -

tün ah la kı gös te ren le rin, iman la rı nı ve tes li mi yet le ri ni ar tır dı -

ğı nı da müj de le miş tir. 

Pey gam ber le rin mü ca de le le ri ve çe şit li zor luk lar la ka rşı -

laş tık la rı Tev rat'ta da kap sam lı ola rak yer al mak ta dır. İn cil'de

ise ina nan la rın zor luk ve sı kın tı lar la kar şı la şa cak la rı an cak

sa mi mi ola rak iman eden ler için bu nun bir se vinç ve si le si ol -

du ğu an la tıl mak ta dır:

Ne mut lu doğ ru luk uğ ru na zu lüm gö ren le re!... Ba na olan

bağ lı lı ğı nız dan ötü rü in san lar si ze sö vüp zul met tik le ri, ya -

lan ye re si ze kar şı her tür lü kö tü sö zü söy le dik le ri za man

ne mut lu si ze! Se vi nin, se vinç le co şun! Çün kü ödü lü nüz

bü yük tür. Siz den ön ce ya şa mış olan pey gam ber le re de böy -

le zul met ti ler. (Mat ta, Bap 5, 10-12)

Yi ne Mat ta'da, Hz. İsa (as)'ın öğ ren ci le ri ni baş la rı na ge -

le cek zu lüm le re kar şı uyar dı ğı (ve ay nı za man da müj de le di -

ği) ya zı lı dır:

Ama siz ken di ni ze dik kat edin! İn san lar si zi mah ke me le re

ve re cek ler, hav ra lar da dö ve cek ler. Ben den ötü rü va li le rin

ve kral la rın önü ne çı ka rı la cak, böy le ce on la ra ta nık lık ede -

cek si niz.... Si zi tu tuk la yıp mah ke me ye ver dik le rin de, `Ne

söy le ye ce ğiz?' di ye ön ce den kay gı lan ma yın. O an da si ze ne

esin le nir se onu söy le yin. Çün kü ko nu şa cak olan siz de ğil,
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Kut sal Ruh ola cak... Ama so nu na ka dar da ya nan kur tu la -
cak tır. (Lu ka, Bap 24, 12-15)
Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Cennet
onlarındır. "Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettik-
leri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri za-
man ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü gökler-
deki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan
Peygamberlere de böyle zulmettiler." (Matta, Bap 5, 10-12)
(Hz. İsa (as)'a) bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret
ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kö-
tüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size! O gün sevi-
nin, coşkuyla zıplayın! Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür.
Nitekim onların ataları da Peygamberlere böyle davrandı-
lar. (Luka, Bap 6, 22-23)
"Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve
yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götü-
ren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır."
(Matta, Bap 7, 13-14)
Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama so-
nuna kadar dayanan kurtulacaktır. (Matta, Bap 10, 22)
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Kork ma mak ve Hüz ne Ka pıl ma mak 
Ki on lar (o pey gam ber ler) Al lah'ın ri sa le ti ni teb liğ

eden ler, O'ndan iç le ri tit re ye rek-kor kan lar ve Al lah'ın
dı şın da hiç kim se den kork ma yan lar dır. He sap gö rü cü

ola rak Al lah ye ter. (Ah zab Su re si, 39)

De di ler ki: "Rab bi miz, ger çek ten, onun bi ze kar şı
'taş kın bir tu tum ta kın ma sın dan' ya da 'az gın

dav ran ma sın dan' kor ku yo ruz." De di ki:
"Kork ma yın, çün kü Ben si zin le bir lik te yim;

işi ti yo rum ve gö rü yo rum." (Ta ha Su re si, 45-46)

On lar, ken di le ri ne in san lar: "Si ze kar şı in san lar
top la(n)dı lar, ar tık on lar dan kor kun" de dik le ri hal de

iman la rı ar tan lar ve: "Al lah bi ze ye ter, O ne gü zel
ve kil dir" di yen ler dir. Bun dan do la yı, ken di le ri ne
hiç bir kö tü lük do kun ma dan bir bol luk (fazl) ve

Al lah'tan bir ni met le ge ri dön dü ler. On lar, Al lah'ın
rı za sı na uy du lar. Al lah, bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. 
İş te bu şey tan, an cak ken di dost la rı nı kor ku tur. Siz on -
lar dan kork ma yın, eğer mü'min ler se niz, Ben'den kor -

kun. (Al-i İm ran Su re si, 173-175)
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İn cil
Doğ ru luk uğ ru na acı çek se niz bi le, si ze ne mut lu! İn -
san la rın kork tuk la rın dan kork ma yın ve te laş lan ma yın.
(Pet rus'un Bi rin ci Mek tu bu, Bap 3,14)
Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü (Allah için) ör-
tülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilin-
meyecek hiçbir şey yoktur... Bedeni öldüren, ama canı
öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de ce-
hennemde mahvedebilen Allah'tan korkun. (Matta,
Bap 10, 26-28)

Tev rat
Kuv vet li olun ve yü rek li olun, kork ma yın ve on la rın
yüz le rin den yıl ma yın, çün kü se nin le be ra ber yü rü yen
Al lah'ın Rab'dir, se ni bo şa çı kar maz ve se ni bı rak maz...

Ve se nin önün de yü rü yen Rab'dir. O se nin le ola cak, se -
ni bo şa çı kar maz ve se ni bı rak maz, kork ma ve yıl gın lı -
ğa düş me. (Tesniye, Bap 31, 6-8)
Güç lü ve yü rek li olun! Asur Kra lı'ndan ve ya nın da ki
bü yük or du dan kork ma yın, yıl ma yın. Çün kü bi zim -
le olan onun la olan dan da ha üs tün dür. (2. Tarihler,
Bap 32, 7)
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... Üzülmeyin. Rab'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar.
(Nehemya, Bap 8, 10)
... Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz.
Kaygılanmayın, Bana güvenin, güçlü olursunuz...
(İşaya, Bap 30, 15)
"Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma.
Çünkü Allah'ın Rab gideceğin her yerde seninle birlik-
te olacak." (Yeşu, Bap 1, 9)

Ka ran lık lar da Kö tü lük Ta sar la yan lar
"Ta mam-ka bul" der ler. Ama ya nın dan çık tık la rı
za man, on lar dan bir grup, ka ran lık lar da se nin

söy le di ği nin ter si ni ku rar lar. Al lah, ka ran lık lar da
kur duk la rı nı ya zı yor. Sen de on lar dan yüz çe vir ve

Al lah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Al lah ye ter.
(Ni sa Su re si, 81)

Tev rat
Ta sa rı la rı nı Rab'den giz le me ye uğ ra şan la rın vay ha li -
ne! Ka ran lık ta iş gö ren bu adam lar, "Bi zi kim gö re cek,
kim ta nı ya cak?" di ye dü şü nür ler. (İşa ya, Bap 29, 15)

228

Gelin Birlik Olalım



Ata la rın Ba tıl Tö re si ne-Di ni ne Uy ma mak
Al lah Ku ran'da ba zı in san la rın, için de bu lun duk la rı top -

lum da kök le şen ba tıl inanç la rı, söz de din adı na or ta ya ko yu lan

ba zı çar pık an la yış la rı, alış kan lık ha li ne gel miş bir ta kım uy gu -

la ma la rı ba ha ne ede rek pey gam ber le rin ge tir di ği hak di ne kar -

şı çık tık la rı nı bil dir miş tir. Ku ran'da "ata la rın di ni" ola rak bil di -

ri len bu sap kın ina nış ve uy gu la ma lar, İn cil ve Tev rat'ta ise

"ata la rın tö re si" ta nım la ma sıy la yer al mak ta dır. Oy sa Al lah Ka -

tın da hak olan din, el çi ler ta ra fın dan teb liğ edi len din dir. İna -

nan lar, ba tıl ina nış lar dan ve ge le nek le rin den de ğil Al lah'ın Ki -

ta bı'n dan ve Pey gam be rin sün ne tin den so rum lu tu tu la cak lar -

dır. Kö rü  kö rü ne ata la rın dan öğ ren dik le ri ba tıl an la yış la rı uy -

gu la yan ve bu çar pık ina nış la rı ne de niy le hak din den yüz çe vi -

ren in san la rın du rum la rı Ku ran'da şu şe kil de bil di ril miş tir:

On la ra, "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil di ğin de,
der ler ki; "Ha yır, biz ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz
şe ye uya rız." Şa yet şey tan, on la rı çıl gın ca ya nan ate şin
aza bı na ça ğır mış sa da mı (bu na uya cak lar)? (Lok man
Su re si, 21)

On la ra, "Al lah'ın in dir di ği ne ve el çi ye ge lin" de nil di -
ğin de, "Ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şey bi ze ye -
ter" der ler. (Pe ki,) Ya ata la rı bir şey bil mi yor ve hi da ye -
te er mi yor idi ler se? (Ma ide Su re si, 104)

Tev rat'ta da in san la rın ken di le ri ne hak din an la tıl mış ol -

ma sı na rağ men ata la rın dan öğ ren dik le ri sap kın ge le nek le re

yö nel dik le ri ve bu nun bü yük bir kö tü lük ol du ğu an la tıl mak -

ta dır. Pey gam ber le re ita at et mek is te me yen in san la rın ba tıl
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ina nış la rı na dö nüş le ri ni ve bun dan do la yı ala cak la rı kar şı lı ğın

na sıl ola ca ğı nı an la tan açık la ma lar dan bir ta ne si şu şe kil de dir:

Söz le ri mi din le mek is te me yen ata la rı nın fe sat la rı na dön dü -
ler ve baş ka ilah la ra kul luk et mek için on la rın ar dın ca git ti -
ler... İş te on la ra bir kö tü lük ge ti re ce ğim ki için den çı ka ma -
ya cak lar... (Ye rem ya, Bap 11, 10-11)

İncil'de Hz. İsa (as)'ın ve kendisine tabi olanların "ataları-

nın töresinden" ayrılmakla itham edildikleri anlatılmaktadır.

Oysa doğru olan, bu insanların ısrarla savundukları batıl ge-

lenekleri değil, Hz. İsa (as)'ın getirmiş olduğu din ahlakına uy-

maktır. Samimi olarak iman edenlerin Hz. İsa (as)'ın getirdiği

dine uymaları ve kendisine itaat etmeleri gerektiği ise açıktır. 

Matta İncili'nde Hz. İsa (as)'ın tebliğ ettiği dine uyma-

makta direnenlerin, Hz. İsa (as)'ın öğrencilerini, atalarının tö-

relerinden uzaklaştıkları için kınadıkları şu şekilde ifade edil-

mektedir:

Bu nun üze ri ne, Ye ru şa lem'den Fe ri si ler ve din sel yo rum cu -
lar İsa'ya ge lip, "Öğ ren ci le rin ne den ata la rın tö re si ni çiğ ni -
yor?" de di ler... (Mat ta, Bap 15, 1-2)

Mar kos İn ci li'nde ise, Hz. İsa (as)'ın öğ ren ci le ri ni ata la rı -

nın tö re le ri ne uy ma dık la rı için kı na ma ya kal kı şan la ra şöy le

ce vap ve ril mek te dir:

Fe ri si ler'le din sel yo rum cu lar İsa'ya sor du lar: "Öğ ren ci le rin
ne den ata la rın tö re si ne ay kı rı dav ra nı yor?"... Siz Al lah'ın
em ri ni bı ra kıp in san la rın tö re si ni tu tu yor su nuz. Ve on la ra
de ki: İn san la rın tö re si ne uy mak için Al lah'ın em ri ni red de -
di yor su nuz. (Mar kos, Bap 7, 5-9)
İsa onlara şu karşılığı verdi: "Ya siz, neden töreniz uğruna
Allah'ın buyruğunu çiğniyorsunuz?" (Matta, Bap 15, 3)
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Gös te riş ve İki yüz lü lük ten Ka çın mak
İna nan la rın or tak ah lak özel lik le rin den bi ri de sa mi mi yet -

tir. Mü min, Al lah'ın her şey den ha ber dar ol du ğu nu, ahi ret te
tüm dü şün ce le ri nin, ko nuş ma la rı nın ve dav ra nış la rı nın he sa -
bı nı ve re ce ği ni bi lir. Bu ne den le ya şa mı bo yun ca yal nız ca
Al lah'ın rı za sı nı el de et mek için ça lı şır. İç ten lik le ha re ket eder,
sa mi mi yet siz lik ten ka çı nır. Yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı Al lah'tan
bek le di ği için ufak he sap lar pe şin de ol maz; in san la rın sev gi ve
il gi si ni ka zan ma ya yö ne lik sa mi mi yet siz ta vır lar içi ne gir mez.

Ko nuy la il gi li ola rak, Ku ran'da, pey gam ber le rin ih las lı
ta vır la rı mü min le re ör nek ola rak gös te ril miş tir. Al lah'ın, "Ta -
ğut'a kul luk et mek ten ka çı nan ve Al lah'a iç ten yö ne len ler
ise; on lar için bir müj de var dır." (Zü mer Su re si, 17) aye tin de
bil di ril di ği gi bi sa mi mi kul lar için müj de var dır. İba det le ri ni
gös te riş ama cıy la ya pan lar hak kın da ki ba zı ayet ler şöy le dir:

Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in -
san la ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi
min net ve ezi yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma -
yın. Böy le si nin du ru mu, üze rin de top rak bu lu nan bir ka -
ya nın du ru mu na ben zer; üze ri ne sağ nak bir yağ mur düş -
tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir. On lar ka zan dık la rın -
dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede mez)ler. Al lah,
kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (Ba ka ra Su re si, 264)

İş te (şu) na maz kı lan la rın vay ha li ne, ki on lar, na maz la -
rın da ya nıl gı da dır lar, On lar gös te riş yap mak ta dır lar...
(Ma un Su re si, 4-6)

İncil'de inananlara "doğruluğunuzu insanların gözü

önünde gösteriş amacıyla uygulamaktan sakının" (Matta, Bap
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6, 1) diye öğüt verilmiş, "işlerinin tümünü insanlara gösteriş

için yapanlar" (Matta, Bap 23, 5) kınanmıştır. Onların ikiyüz-

lülüğü, dıştan parlak görünen ama içleri her türlü iğrençlikle

dolu badanalı mezarlara benzetilerek tasvir edilmiştir:

Siz ba da na lı ka bir le re ben zer si niz ki, dış tan gü zel gö rü nür ler,
fa kat iç ten ölü ke mik le ri ve her tür lü mur dar lık la do lu dur lar.
Siz de böy le ce in san la ra dış tan sa lih gö rü nür sü nüz, fa kat iç -
ten iki yüz lü lük ve fe sat la do lu su nuz. (Mat ta, Bap 23, 27-28)
... Birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan et-
meyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için
havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu
söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verir-
ken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki,
verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Allah
sizi ödüllendirecektir. (Matta, Bap 6, 2-4)
Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın.
Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendileri-
ne perişan bir görünüm verirler... (Matta, Bap 6, 16)

Tev rat'ın çe şit li bö lüm le rin de de iba det le ri ni gös te riş

için ya pan lar kı nan mış, söy le dik le riy le in san la rı hoş nut et -

me ye ça lı şan an cak an lat tık la rı ah la kı ge re ği gi bi ya şa mak tan

ka çı nan in san la rın kö tü bir yol üze rin de ol duk la rı bil di ril miş -

tir. Ta vır ve söz le ri ile Al lah'a ya kın gi bi gö rün me ye ça lı şan

an cak kal ben Al lah'ı ge re ği gi bi tak dir ede me yen in san la rın

du ru mu şu şe kil de ta rif edil miş tir:

... Ağız la rın da Sen ya kın sın, fa kat gö nül le rin den uzak sın.
(Ye rem ya, Bap 12, 2)
Kurtar beni, ya Rab, sadık kulun kalmadı, güvenilir insan-
lar yok oldu. Herkes birbirine yalan söylüyor, dalkavukluk,
ikiyüzlülük ediyor. (Mezmurlar, Bap 12, 1-2)
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Din Ah la kın da Sev gi nin Öne mi
Ka tı mız dan ona bir sev gi du yar lı lı ğı ve te miz lik

(de ver dik). O, çok tak va sa hi bi bi riy di.
(Mer yem Su re si, 13) 

İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar ise,
Rah man (olan Al lah), on lar için bir sev gi kı la cak tır. 

(Mer yem Su re si, 96)

Tev rat
Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma, bağla onları boynu-
na, yaz yüreğinin levhasına. Böylece Allah'ın ve insanların
gözünde beğeni ve saygınlık kazanacaksın. (Süleyman'ın
Meselleri, Bap 3, 3-4)
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Nefret çekişmeyi azdırır, sevgi her suçu bağışlar.
(Süleyman'ın Meselleri, Bap 10, 12)
Doğruluk ekin kendiniz için, sevgi meyveleri biçin... Çünkü
Rab'be yönelme zamanıdır... (Hoşea, Bap 10, 12)
Bu yüzden Allah'ına dön sen, sevgiye, adalete sarıl, sürekli
Allah'ını bekle. (Hoşea, Bap 12, 6)

İn cil
Si ze şu buy ru ğu ve ri yo rum: "Bir bi ri ni zi se vin!" (Yu han na,
Bap 15, 17)
Sev gi, Allah'ın buy ruk la rı na uy gun ya şa ma mız de mek tir.
Baş lan gıç tan be ri işit ti ği niz gi bi, O'nun buy ru ğu sev gi yo -
lun da yü rü me niz dir. (Yu han na'nın II. Mek tu bu, 6)
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Al lah Ken di si'ne Ya kın laş mak İs te ye ne
Yol Gös te rir 

Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on -
la ra) pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du -
ası na ce vap ve ri rim. Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce -

vap ver sin ler ve Ba na iman et sin ler. Umu lur ki ir şad (doğ -
ru yo lu bul muş) olur lar. (Ba ka ra Su re si, 186)

Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve (si zi) O'na
(yak laş tı ra cak) ve si le ara yın; O'nun yo lun da ci had edin,

umu lur ki kur tu lu şa erer si niz. (Ma ide Su re si, 35)

Tev rat
Rab Kendisi'ne yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakın-
dır. (Mezmurlar, Bap 145, 18)
Beni sevenleri Ben de severim, gayretle arayan Beni bulur.
(Süleyman Meselleri, Bap 8, 17)
Rab Kendisi'ne yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakın-
dır. Dileğini yerine getirir, Kendisi'nden korkanların, fer-
yatlarını işitir, onları kurtarır. Rab korur Kendisi'ni seven
herkesi... (Mezmurlar, Bap 18, 20)

İn cil
Di le yin, si ze ve ri le cek; ara yın, bu la cak sı nız; ka pı yı ça lın, si -
ze açı la cak tır. (Mat ta, Bap 7, 7)
Allah'a yaklaşın, O da size yaklaşacaktır... (Yakup'un
Mektubu, Bap 4, 8)
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Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı ör-
tün ve gizlide olan Allah'a dua edin. Gizlilik içinde yapıla-
nı gören Allah sizi ödüllendirecektir. (Matta, Bap 6, 6)

Gü zel Söz Söy le mek
Gör me din mi ki, Al lah na sıl bir ör nek ver miş tir: Gü zel bir

söz, gü zel bir ağaç gi bi dir ki, onun kö kü sa bit, da lı ise
gök te dir. Rab bi nin iz niy le her za man ye mi şi ni ve rir. Al lah
in san lar için ör nek ler ve rir, umu lur  ki on lar öğüt alır dü -

şü nür ler. (İb ra him Su re si, 24-25)

Tev rat
Sabırla bir hükümdar bile ikna edilir, tatlı dil en güçlü di-
renci kırar. (Süleyman'ın Meselleri, Bap 25, 15)
Bilge yüreklilere akıllı denir, tatlı söz ikna gücünü artırır.
(Süleyman'ın Meselleri, Bap 16, 21)
… Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz. (Mezmurlar, Bap
17, 3)
Doğru kişinin aklı yanıtını iyi tartar, kötünün ağzı kötülük
saçar. (Süleyman'ın Meselleri, Bap 15, 28)

İn cil 
Ağ zı nız dan hiç kö tü söz çık ma sın. İşi ten ler ya rar lan sın di -
ye, ih ti ya ca gö re, baş ka la rı nın ge liş me si ne ya ra ya cak ola nı
söy le yin. (Efo sus lu la ra Mek tup, Bap 4, 29)
Sö zü nüz tuz la ter bi ye edil miş gi bi her za man lü tuf la do lu
ol sun. Böy le ce her ke se na sıl kar şı lık ver mek ge rek ti ği ni bi -
le cek si niz. (Ko lo se li le re Mek tup, Bap 4, 6)
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Sizi engerekler soyu! Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyle-
yebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan
içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötü-
lük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim, in-
sanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap vere-
cekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözleriniz-
le suçlu çıkarılacaksınız. (Matta, Bap 12, 34-37)
Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kir-
leten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fu-
huş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kay-
naklanır. İnsanı kirleten bunlardır... (Matta, Bap 15, 18-20)

Ve ri len Öğüt le ri Din le mek
An dol sun, Biz öğüt alıp-dü şün sün ler di ye, sö zü bir bi ri ar -

dın ca di zip-in dir dik. (Ka sas Su re si, 51)

Yok sa o, ge ce sa atin de kal kıp da sec de ede rek ve kı ya ma
du ra rak gö nül den ita at (iba det) eden, ahi ret ten sa kı nan ve
Rab bi nin rah me ti ni umud eden (gi bi) mi dir? De ki: "Hiç
bi len ler le bil me yen ler bir olur mu? Şüp he siz, te miz akıl

sa hip le ri öğüt alıp-dü şü nür ler." (Zü mer Su re si, 9)

Tev rat
Uyarıları zihnine işle, bilgi dolu sözlere kulak ver.
(Süleyman'ın Meselleri, Bap 23, 12)
Ya Rab, kurtarışına umut bağlar, buyruklarını yerine getiri-
rim. Öğütlerine candan uyar, onları çok severim.
(Mezmurlar, Bap 119, 166-167)
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Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, ben kulun Senin
kurallarını derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zev-
kimdir, bana akıl verirler. (Mezmurlar, Bap 119, 23-24)
Kibirden ancak kavga çıkar, öğüt dinleyense bilgedir.
(Süleyman'ın Meselleri, Bap 13, 10)

İn cil 
Ön der le ri ni zin sö zü nü din le yin, on la ra bağ lı ka lın... (İb ra -
ni li le re Mek tup, Bap 13, 17)
Allah sö zü nü yal nız duy mak la kal ma yın, sö zün uy gu la yı -

cı la rı da olun. Yok sa ken di ni zi al dat mış olur su -
nuz. (Ya kup'un Mek tu bu, Bap 1, 22) 
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İyi lik An la yı şı
İn san lar ge nel lik le iyi li ğin an la mı hak kın da fark lı gö rüş -

le re sa hip tir ler. İyi li ği, ki mi  bir fa ki re cü zi mik tar da pa ra ver -

mek, ba zı sı yaş lı bir in sa nın yol da kar şı dan kar şı ya geç me si -

ne yar dım cı ol mak, ki mi  ya lan söy le me mek şek lin de dü şü -

nür. El bet te bun lar iyi ve gü zel dav ra nış lar dır; an cak iyi li ğin

ne de mek ol du ğu nu ta nım la mak için ye ter li de ğil dir ler.

Al lah ger çek iyi li ğin ne ol du ğu nu Ku ran'da kul la rı na bil dir -

miş tir: 

Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir.
Ama iyi lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve
pey gam ber le re iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men,
onu ya kın la ra, ye tim le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is -
te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz gür lük le ri için) ve ren; na -
ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve ahid leş tik le rin de
ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık ta ve sa va -
şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav ra -
nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan -
lar da bun lar dır. (Ba ka ra Su re si, 177)

Ve on lar-Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu nu) is te ye rek
sab re der ler, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak eder ler ve
kö tü lü ğü iyi lik le sa var lar. İş te on lar, bu yur dun (dün ya -
nın gü zel) so nu cu (ahi ret mut lu lu ğu) on lar için dir. (Rad
Su re si, 22)

İna nan lar, hak sız lık tan sa kı nan, hak sız ka zan ca as la ya -

naş ma yan, dü rüst lük ten hiç bir ko şul da ta viz ver me yen, yok -
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sul la rı ko ru yan, in san la ra kar şı na zik ve say gı lı olan, mer ha -

met li  ve yu mu şak huy lu dav ra nan iyi in san lar dır. İyi lik ya -

par, in san la rı da iyi li ğe da vet eder ler. Tev rat'ta ina nan la rın

iyi lik an la yı şı nı ta rif eden pa saj lar dan ba zı la rı şu şe kil de dir:

Ama doğ ru yol da yü rü yüp doğ ru dü rüst ko nu şan, zor ba -

lık la edi ni len ka zan cı red de den, eli ni rüş vet ten uzak tu -

tan... (İşa ya, Bap 33, 15)

Di ye lim ki, adil ve doğ ru ola nı ya pan doğ ru bir adam var.

Dağ lar da put la ra su nu lan kur ban dan ye mez, İs ra il hal kı nın

put la rı na bel bağ la maz... Kim se ye hak sız lık et mez, re hin

ola rak al dı ğı nı ge ri ve rir, soy gun cu luk et mez, aç ola na ek -

me ği ni ve rir, çıp la ğı giy di rir. Fa iz le pa ra ver mez, aşı rı kar

güt mez. Eli ni kö tü lük ten çe ker, iki ki şi ara sın da doğ ru luk -

la yar gı lar. Ku ral la rı mı iz ler, il ke le ri mi özen le uy gu lar. İş te

böy le bi ri doğ ru ki şi dir... (He ze ki el, Bap 18, 5-9) 

İn cil'de in san la rın an cak iman edip iyi lik yap tık la rı tak -

dir de dün ya da ve ahi ret te gü zel lik ka za na bi le cek le ri bil di ril -

mek te dir. İn cil'de bil di ri len iyi lik an la yı şı nı ta rif eden açık la -

ma lar dan bi ri şu şe kil de dir: 

Yal nız bir tek iyi var dır. Eğer ya şa ma ka vuş mak is ter sen,

buy ruk la rı tut. De li kan lı, "Han gi le ri ni?" di ye sor du. İsa onu

şöy le ya nıt la dı: "Adam öl dür me ye cek sin, zi na et me ye cek -

sin, çal ma ya cak sın, ya lan ye re ta nık lık et me ye cek sin, ba ba -

na ve an ne ne say gı gös te re cek sin, in san kar de şi ni ken din

gi bi se ve cek sin." De li kan lı, "Bun la rın tü mü nü tut tum" de di,

"Da ha ne yap mam ge re kir?" İsa, "Eğer ek sik siz ol mak is ti -

yor san, git va rı nı yo ğu nu sat, yok sul la ra da ğıt" di ye ya nıt -

la dı, "... Son ra da ar dım sı ra gel!" (Mat ta, Bap 19, 17-21)
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İn cil'de yer alan bir

baş ka açık la ma da ise iyi -

lik ya par ken göz önün de

bu lun du rul ma sı ge re ken

öl çü şöy le vur gu lan mış tır:

Siz den bir şey di le yen
her ke se ve rin, ma lı nı -
zı alan dan onu ge ri is -
te me yin. İn san la rın si -
ze na sıl dav ran ma sı nı
is ti yor sa nız, siz de on -
la ra öy le dav ra nın.
Eğer yal nız si zi se ven -
le ri se ver se niz, bu si ze
ne öv gü ka zan dı rır?
Gü nah kâr lar bi le ken -
di le ri ni se ven le ri se -
ver. Yal nız si ze iyi lik
ya pan la ra iyi lik ya -
par sa nız, bu si ze ne
öv gü ka zan dı rır? Gü -
nah kar lar bi le böy le
ya par." (Lu ka, Bap 6,
30-33)
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Kö tü lü ğü İyi lik le Uzak laş tır mak 
İş te on lar; sab ret me le ri do la yı sıy la ecir le ri iki de fa

ve ri lir ve on lar kö tü lü ğü iyi lik le uzak laş tı rıp
ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler.

(Ka sas Su re si, 54)

İyi lik le kö tü lük eşit ol maz. Sen, en gü zel olan bir
tarz da (kö tü lü ğü) uzak laş tır; o za man, (gö rür sün ki)
se nin le onun ara sın da düş man lık bu lu nan kim se,

san ki sı cak bir dost(un) olu ver miş tir.
(Fus si let Su re si, 34)

İn cil
Kö tü lü ğe kö tü lük le, söv gü ye söv güy le de ğil, ter si ne kut sa -
may la kar şı lık ve rin. Çün kü kut san ma yı mi ras al mak üze re
çağ rıl dı nız. (Pet rus'un Bi rin ci Mek tu bu Bap 3, 9)
Ama be ni din le yen siz le re şu nu söy lü yo rum: Düş man la rı nı -
zı se vin, siz den nef ret eden le re iyi lik ya pın, si ze la net eden -
ler için iyi lik di le yin, si ze ha ka ret eden ler için dua edin. Bir
ya na ğı nı za to kat ata na öbür ya na ğı nı zı da çe vi rin. Aba nı zı
alan dan min ta nı nı zı da esir ge me yin. (Lu ka, Bap 6, 27-29)

Tev rat
Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yap-
makla onu utanca boğarsın ve Rab seni ödüllendirir.
(Süleyman'ın Meselleri, Bap 25, 21-22)
Öç almayacaksın… Kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin
gibi seveceksin... (Levililer, Bap 19, 18)
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Sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır, Rab korkusu insanı kö-
tülükten uzaklaştırır. (Süleyman'ın Meselleri, Bap 16, 6)

Kö tü Ah lak Özel lik le ri
Şun la rın hiç bi ri ne ita at et me: Ye min edip du ran,

aşa ğı lık, ala bil di ği ne ayıp la yıp kö tü le yen, söz ge ti rip gö -
tü ren (giz li lik için de söz ve ha ber ta şı yan), hay rı en gel le -
yip sür dü ren, sal dır gan, ola bil di ğin ce gü nah kar, zor ba-
say gı sız, son ra da ku la ğı ke sik. Mal (ser vet) ve ço cuk lar

sa hi bi  ol du di ye, ken di si ne ayet le ri miz okun du ğu za man:
"(Bun lar) Es ki le rin uy dur ma ma sal la rı dır" di yen.

(Ka lem Su re si, 10-15)

Son ra on la rın ar ka sın dan öy le ne sil ler tü re di ki,
na maz (kıl ma du yar lı lı ğın)ı kay bet ti ler ve şeh vet le ri ne

ka pı lıp-uy du lar. Böy le ce bun lar az gın lık la rı nın ce za sıy la
kar şı la şa cak lar dır. (Mer yem Su re si, 59)

İn cil
Her tür lü hak sız lık, kö tü lük, aç göz lü lük ve kin le dol du lar.
Kıs kanç lık, öl dür me hır sı, çe kiş me, hi le ve kö tü ni yet le do -
lu dur lar. De di ko du cu, ye ri ci... küs tah, ki bir li, övün gen, kö -
tü lük üre ten, ana ba ba sö zü din le me yen, an la yış sız, sö zün -
de dur maz, sev gi den yok sun ve acı ma sız in san lar dır. (Pav -
lus'un Ro ma lı la ra Mek tu bu Bap 1, 29-31)

Tev rat
Ve ata la rı gi bi inat çı ve asi, yü re ği ni pe kiş tir me miş ve ru hu
Al lah'a sa da kat siz bir ne sil ol ma sın lar. (Mez mur lar, Bap 78, 8)



Fa kat bu adam, zor ba lık eden, kan dö ken ve bun lar dan bi -
ri ni iş le yip o va zi fe ler den hiç bi ri ni yap ma yan, an cak dağ la -
rın üze rin de yi yen ve kom şu su nun ka rı sı nı mur dar eden,
düş kü ne ve yok su la hak sız lık eden, soy gun cu luk eden, re -
hi ni ge ri ver me yen ve göz le ri ni put la ra kal dı ran, mek ruh
şe yi ya pan. (Hezekiel, Bap 18, 10-12)
Hi le kar la rın dü şün ce le ri ni bo zar, ve dü zen le ri ni el le ri ya -
pa maz. Hik met li le ri ken di hi le le rin de yakalar ve eğ ri le rin
öğü dü he men yı kı lır. (Eyüb, Bap 5, 12,13)
Ya lan ha ber ta şı ma ya cak sı nız. Hak sız ye re ta -
nık lık ede rek kö tü ki şi ye yan çık ma ya cak sı nız.
Kö tü lük ya pan ka la ba lı ğı iz le me ye cek si niz. Bir
da va da ço ğun luk tan ya na ko nu şa rak ada le ti sap -
tır ma ya cak sı nız... Du ruş ma da yok su la kar şı
ada le ti sap tır ma ya cak sı nız. Ya lan dan
uzak du ra cak, suç suz ve doğ ru ki şi yi
öl dür me ye cek si niz. Çün kü Ben kö tü ki -
şi yi ak la mam. Rüş vet al -
ma ya cak sı nız. Çün kü
rüş vet gö re ni kör
eder, hak lı yı hak -
sız çı ka rır.  (Çı -
kış, Bap 23, 1-8)
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Ba ğış la yı cı Ol mak
İn san, ya nıl ma ya ve ha ta yap ma ya açık bir var lık tır. Ya -

şa mı bo yun ca pek çok kez ha ta ya par; ay nı za man da pek çok

de fa çev re sin de ki in san la rın ken di si ni il gi len di ren ha ta lı dav -

ra nış la rıy la kar şı la şır. Ca hi li ye ah la kı nı ya şa yan in san la rın

bü yük kıs mı ha ta la ra kar şı ta ham mül süz dür, ha ta ya pan ki -

şi ye kar şı sa bır gös te re mez ler. Özel lik le de ya pı lan ha ta dan

za rar gör me le ri söz ko nu su ise, ha ta yı ya pan ki şi ye kar şı acı -

ma sız ca dav ra na bi lir ler. Din ah la kı ise ba ğış la yı cı ve sevecen

ol ma yı ge rek ti rir. İman eden ler, aciz bi rer kul ol duk la rı nın bi -

lin cin de dir ler. Kar şı la rın da ki in sa nın yap tı ğı ha ta nın bir ben -

ze ri ni ken di le ri nin de ya pa bi le ce ği ni bi le rek dav ra nır lar. İn -

san la ra gü zel söz söy ler, af fe di ci olur lar. Ba ğış la yı cı ol ma nın

Rab bi miz Ka tın da övü len bir ah lak ol du ğu Ku ran'da şu şe kil -

de bil di ril mek te dir: 

Gü zel bir söz ve ba ğış la ma, pe şin den ezi yet ge len bir sa -

da ka dan da ha ha yır lı dır. Al lah hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma -

yan dır, yu mu şak dav ra nan dır. (Ba ka ra Su re si, 263)

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

ba ğış lar sa nız, şüp he siz Al lah, af fe di ci dir, güç ye ti ren -

dir. (Ni sa Su re si, 149)

Sen af yo lu nu be nim se, uy gun ola nı em ret ve ca hil ler -

den yüz çe vir. (Araf Su re si, 199)

Ku ran'da, Al lah'ın ken di si ni ba ğış la ma sı nı is te yen ki şi -

nin af fe di ci ol ma sı ge rek ti ği bil di ril miş tir:

Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar, ya kın la ra, yok sul la -
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ra ve Al lah yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me
yap ma sın lar, af fet sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi
ba ğış la ma sı nı sev mez mi si niz? Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (Nur Su re si, 22)

Tev rat'ta da iman eden ki şi nin mut la ka sa bır lı ve bağış-

layıcı ol ma sı ge rek ti ği bil di ril miş tir. Bir ha tay la kar şı laş tı ğın -

da "onu di li ne do la ma mak", in san la ra kar şı öf ke du yup in ti -

kam al ma ya kal kış ma mak ina nan la ra öğüt len miş tir. Ko nuy la

il gi li ba zı Tev rat pa saj la rı şu şe kil de dir:

Sağ du yu lu ki şi sa bır lı dır, ku sur la rı hoş gör me si ona onur
ka zan dı rır. (Sü ley man Me sel le ri, Bap 19, 11)
Sev gi is te yen ki şi suç la rı ba ğış lar, ola yı di li ne do la yan sa
can dost la rı ayı rır. (Sü ley man Me sel le ri, Bap 17, 9)
"Ba na yap tı ğı nı ben de ona ya pa ca ğım, öde te ce ğim ba na
yap tı ğı nı" de me. (Sü ley man Me sel le ri, Bap 24, 29)

İn cil'de, ki şi nin kar şı sın da ki ni ba ğış la ma sı du ru mun da

ken di si nin de ba ğış la na ca ğı (Lu ka, Bap 6, 37) ifa de edil miş;

ina nan la ra, "bi ze kar şı suç iş le yen le rin su çu nu ba ğış la dı ğı mız

gi bi Sen de biz le ri ba ğış la!" (Mat ta, Bap 6, 12) şek lin de Al lah'a

dua et me le ri tav si ye edil miş tir. İna nan la rın in san la ra kar şı

sevecen ve ba ğış la yı cı dav ran ma la rı ge rek ti ği bir baş ka İn cil

açık la ma sın da ise şöy le bil di ril miş tir:

... Yü rek ten se ve cen li ği, iyi li ği, al çak gö nül lü lü ğü, sa bır ve
yu mu şak lı ğı gi yi nin. Bir bi ri ni ze anlayışlı dav ra nın. Eğer bi -
ri ni zin öte kin den bir şi ka ye ti var sa, Rab bin si zi ba ğış la dı ğı
gi bi, siz de bir bi ri ni zi ba ğış la yın. (Pav lus'un Ko lo se li le re
Mek tu bu, Bap 3,12-13)
"'Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin'
dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanla-
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rınızı sevin, size zulmedenler için dua edin... Çünkü O

(Allah), Güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğ-

durur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine

yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz

olur?..." (Matta, Bap 5, 43-46) 

"Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum:

Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın,

size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler

için dua edin." (Luka Bap 6, 27-28)

... Siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık bek-

lemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak."

(Luka, Bap 6, 35)

Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, Allah da sizin suçları-

nızı bağışlar. (Matta, Bap 6, 14)

Cim ri lik ten Ka çın mak
Cim ri lik Ku ran'da ye ri len kö tü ah lak özel lik le rin den dir.

Ma lın ve mül kün asıl sa hi bi nin Al lah ol du ğu ger çe ği ni kav -

ra ya ma yan in san lar, sa hip ol duk la rı im kan la ra tut kuy la bağ -

la nır ve bun la rın son su za ka dar ken di le rin de ka la ca ğı nı sa -

nır lar. Ya da sa hip ol duk la rı zen gin lik ne de niy le hiç bir za ra -

ra uğ ra ma ya cak la rı nı, mad di im kan la rı nın ken di le ri ni ko ru -

ya ca ğı nı zan ne der ler. Oy sa mal var lı ğı na ve zen gin li ği ne gü -

ven mek çok bü yük bir ya nıl gı dır. Çün kü in sa nın sa hip ol du -

ğu her şe yin ger çek sa hi bi Yü ce Al lah'tır. Al lah di le di ği ki şi yi

zen gin di le di ği ki şi yi fa kir kı lar. Zen gin olan in sa nın sa hip ol -

du ğu im kan lar ne de niy le ki bi re ka pıl ma sı, fa kir olan kim se -
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nin de bu ne den le umut suz lu ğa düş me si Ku ran'da ya sak lan -

mış ta vır lar dır. İman eden ler Rab bi miz'in ver di ği ni met ler

kar şı sın da O'na gö nül den şük re der ve ken di le ri ne ve ri len ni -

met le ri yi ne Al lah yo lun da en gü zel şe kil de de ğer len di rir ler.

İm ka nı ol ma yan lar da bu du ru mun mu hak kak bir hay rı ve

hik me ti ol du ğu nu bi le rek gü zel lik le sab re der ler.

Ca hi li ye ah la kı nı ya şa yan in san la rın bir kıs mı ise ol duk -

ça cim ri dir ler. Mal la rı ile övü nür, ih ti ya cı olan la ra yar dım da

bu lun mak tan şid det le ka çı nır lar. Kuş ku suz bu Allah'ın razı

olmadığı bir dav ra nış tır. Unut ma mak ge re kir ki Al lah, her

tür lü ek sik lik ten mü nez zeh tir; hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan -

dır. İn fak ede rek ecir ka zan ma ya muh taç olan ise in san dır.

Cim ri lik eden ki şi nin bu tav rı ken di aley hi ne ola cak tır. Bu

ger çek bir ayet te şöy le bil di ri lir:

İş te siz ler böy le si niz; Al lah yo lun da in fak et me ye çağ rı -
lı yor su nuz; bu na rağ men ba zı la rı nız cim ri lik edi yor.
Kim cim ri lik eder se, ar tık o, an cak ken di nef si ne cim ri -
lik eder. Al lah ise, Ga niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma -
yan)dır; fa kir olan siz ler si niz. Eğer siz yüz çe vi re cek
olur sa nız, siz den baş ka bir kav mi ge ti rip-de ğiş ti rir.
Son ra on lar, si zin ben ze ri niz de ol maz lar. (Mu ham med
Su re si, 38) 

Ma lın, mül kün ve zen gin li ğin ken di si ni ebe di kı la ca ğı nı

sa nan in san bü yük bir ha ta yap mak ta dır. Bun la rın Al lah Ka -

tın da hiç bir de ğe ri nin ol ma dı ğı ba zı Ku ran ayet le rin de şöy le

an la tı lır: 

Biz han gi ül ke ye bir uya rı cı gön der diy sek, mut la ka ora -
nın 're fah için de şı ma ran ön de ge len le ri': "Ger çek ten
biz, si zin ken di siy le gön de ril di ği niz şe yi ta nı mı yo ruz"
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de miş ler dir. Ve: "Biz mal lar ve ev lat lar ba kı mın dan da -
ha ço ğun luk ta yız ve bir aza ba uğ ra tı la cak da de ği liz" de
de miş ler dir. De ki: "Şüp he siz be nim Rab bim rız kı di le -
di ği ne ge niş le tir-ya yar ve kı sar da. An cak in san la rın ço -
ğu bil mi yor lar." Bi zim Ka tı mız da si zi (Bi ze) yak laş tı ra -
cak olan ne mal la rı nız, ne de ev lat la rı nız dır; an cak iman
edip sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka. İş te on lar; on lar
için yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re kat kat mü ka fat
var dır ve on lar yük sek köşk le rin de gü ven için de dir ler.
(Se be Su re si, 34-37)

Tevrat'ın İşaya bölümünde yer alan, "Evlerine ev, tarla-

larına tarla katanların vay haline! Oturacak yer kalmadı, ül-

kede bir tek siz oturuyorsunuz." (İşaya, Bap 5, 8) ifadesiyle

bildirildiği gibi, mal yığıp biriktirmek ve bu konuda hırsa ka-

pılmak Musevilik'te de kınanan kötü bir ahlak özelliğidir.

Tevrat'ta cimriliğin kınandığı, cömertliğin övüldüğü pasajlar-

dan bir kısmı şöyledir:

… Yoksul kardeşinize karşı eli sıkı davranıp ona yardım et-
mekten kaçınmayasınız… Ona bol bol verin, verirken yüre-
ğinizde isteksizlik olmasın. Bundan ötürü Allah'ınız Rab
bütün işlerinizde ve el attığınız herşeyde sizi kutsayacak-
tır… Ülkenizde yaşayan kardeşlerinize, yoksullara, gerek-
sinimi olanlara eli açık davranmanızı buyuruyorum.
(Tesniye, Bap 15, 7-8)
Hırsı yüzünden rahat nedir bilmedi, serveti onu kurtara-
mayacak. Yediğinden artakalan olmadı, bu yüzden bolluğu
uzun sürmeyecek. Varlık içinde yokluk çekecek, sıkıntı te-
pesine binecek. Karnını tıka basa doyurduğunda... üzerine
gazap yağdıracak. (Eyüp, Bap 20, 20-23)
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Eli açık olan daha çok kazanır, hak yiyenin sonuysa yok-
sulluktur. Cömert olan bolluğa erecek, başkasına su verene
su verilecek. (Süleyman'ın Meselleri, Bap 11, 24-25)

İn cil'de de bu ko nu ya dik kat çe kil miş, ki mi za man zen -

gin li ğin in san la rı din ah la kı nı ya şa mak tan en gel le ye bi le ce ği

ifa de edil miş tir. (Mat ta, Bap 19, 23) İn san la rın "hem Al lah'a

hem de zen gin lik ila hı na" (Al lah'ı ten zih ede riz) kul luk ede -

me ye cek le ri bil di ril miş tir. (Lu ka, Bap 16, 13) Ma lı nı yı ğıp bi -

rik ti re rek ken di ni gü ven ce al tı na al dı ğı nı zan ne den akıl sız bir

zen gi nin kıs sa sı da İn cil'de şöy le an la tıl mış tır:

Varlıklı bir adamın tarlaları bol ürün verdi. Adam için-
den, "Ne yapacağım ben?" diyordu, "Çünkü ürünlerimi
koyacak yerim yok!" Sonra, "Ne yapacağımı biliyo-

rum" dedi, "Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini ku-
racağım. Buğdayımın tümünü ve başka herşeyimi de

oraya koyacağım. Canıma da diyeceğim ki, ey can,
yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak.

Ye, iç, mutlu ol!" Ama Allah ona, "Ey akıl-
sız adam, canın bu gece senden isteni-

yor" dedi. "Biriktirdiklerin kimin
olacak?" Kendi yararına mal bi-
riktiren ama Allah önünde zen-

gin olmayan insanın durumu bu-
dur. (Luka, Bap 12, 16-21)
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İn fak Et mek 
Ey iman eden ler, ka zan dık la rı nı zın iyi ola nın dan ve

si zin için  yer den bi tir dik le ri miz den in fak edin.
Ken di ni zin göz yum ma dan ala ma ya ca ğı nız ba ya ğı
şey le ri ver me ye kal kış ma yın ve bi lin ki, şüp he siz

Al lah, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır, övül me ye la yık
olan dır. Şey tan, si zi fa kir lik le kor ku tu yor ve si ze çir kin

ha ya sız lı ğı em re di yor. Al lah ise, si ze Ken di si'n den
ba ğış la ma ve bol ih san (fazl) va de di yor. Al lah (rah me tiy le)

ge niş olan dır, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 267-268)

Sev di ği niz şey ler den in fak edin ce ye ka dar as la iyi li ğe
ere mez si niz. Her ne in fak eder se niz, şüp he siz Al lah

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

On lar ki, mal la rı nı ge ce, gün düz; giz li ve açık in fak
eder ler. Ar tık bun la rın ecir le ri Rab le ri Ka tın da dır,

on la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır.
(Ba ka ra Su re si, 274)

Yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de
ola nı kök leş ti rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak

eden le rin ör ne ği, yük sek çe bir te pe de bu lu nan, sağ nak
yağ mur al dı ğın da ürün le ri ni iki kat ve ren bir bah çe nin
ör ne ği ne ben zer ki ona sağ nak yağ mur isa bet et me se de

bir çi sin ti si (var dır). Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(Ba ka ra Su re si, 265)

İn cil 
İsa mescidin pa ra ku tu su kar şı sın da otu rup top lu lu ğun ku -
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tu ya pa ra atı şı nı göz le di. Bir çok var lık lı ki şi bol pa ra at -
tı. Bu ara da yok sul bir dul ka dın yak la şıp bir me te lik de -
ğe rin de iki ba kır ku ruş at tı. İsa öğ ren ci le ri ni ya nı na ça -
ğı ra rak, "Doğ ru su si ze de rim ki" de di, "Bu yok sul dul
ku tu ya pa ra atan la rın tü mün den da ha çok pa ra at tı.
Çün kü öte ki le rin tü mü var lık la rı nın bol lu ğun dan bı rak -
tı lar. Ama bu ka dın yok sul lu ğun dan –ne si var sa onu,
tüm ge çim ola na ğı nı- bı rak tı." (Mar kos, Bap 12, 41-44)
... İki min ta nı olan, bi ri ni hiç min ta nı ol ma ya na ver sin;
yi ye ce ği olan da bu nu hiç yi ye ce ği ol ma yan la pay laş -
sın... (Lu ka, Bap 3, 11)



İh ti yaç için de olan kut sal la ra yar -
dım edin. Ko nuk se ver ol ma ya ba -
kın. (Pav lus'un Ro ma lı la ra Mek tu -
bu, Bap 12, 13)
... Karşılıksız aldınız, karşılıksız
verin. (Matta, Bap 10, 8)

Tevrat
Bağbozumunda bağınızı tümüyle
devşirmeyecek, yere düşen üzüm-
leri toplamayacaksınız. Onları
yoksullara ve yabancılara bıraka-
caksınız. Allah'ınız Rab Benim.
(Levililer, Bap 19, 10)
Ülkenizdeki ekinleri biçerken tar-
lalarınızı sınırlarına kadar biçme-
yin. Artakalan başakları toplama-
yın. Onları yoksullara ve yabancı-
lara bırakacaksınız... (Levililer,
Bap 23, 22)
Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil
mi? Barınaksız yoksulları evinize
alır, çıplak gördüğünüzü giydirir,
yakınlarınızdan yardımınızı esir-
gemezseniz, (İşaya, Bap 58, 7)
Kimseye haksızlık etmez, rehin
olarak aldığını geri verir, soygun-
culuk etmez, aç olana ekmeğini ve-
rir, çıplağı giydirir. (Hezeikel, Bap
18, 7)
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Baş ka la rı nı Uya rıp Ken di ni Unut ma mak
İna nan lar di ğer in san la rı Al lah'ın is te di ği şe kil de ya şa -

ma ya teş vik eder ler, ha ta la rı nı dü zelt me le rin de on la ra yar -

dım cı olur lar. İna nan lar uya rı la rı nı yal nız ca Al lah'ın hoş nut -

lu ğu nu ka zan mak için ya par lar. İki yüz lü ve sa mi mi yet siz ki -

şi ler ise uya rı la rı nı dün ye vi çı kar ve amaç lar gö ze te rek ya -

par lar. Bun lar Al lah'ın di ni ne hiz met et mek için ha re ket et -

mez ler; iti bar gör mek, top lum da ki ma kam la rı nı ko ru mak ve -

ya in san la rın be ğe ni ve say gı sı nı ka zan mak gi bi boş ve şey ta -

ni amaç lar gü der ler.

Sö zü edi len sa mi mi yet siz ki şi ler Ku ran'da da şöy le uya -

rıl mış lar dır:

Siz, in san la ra iyi li ği em re der ken, ken di ni zi unu tu yor
mu su nuz? Oy sa siz ki ta bı oku yor su nuz. Yi ne de akıl -

lan ma ya cak mı sı nız? (Ba ka ra Su re si, 44)

İncil'de Hz. Musa (as)'ın izinden gittiklerini iddia

eden, ancak yaşamlarıyla Hz. Musa (as)'ın kendilerine

öğrettiği ahlaka uymayan kimseler şiddetle kı-

nanmıştır. Onların bu özelliği şöyle anlatılır:

... Söy le dik le ri şey le ri ken di le ri yap maz lar. Ağır
ve ta şın ma sı güç yük le ri bağ la yıp baş ka la rı nın

omuz la rı na ko yar lar da, ken di le ri bu yük le ri ta şı mak
için par mak la rı nı bi le kı pır dat mak is te mez ler.

(Mat ta, Bap 23, 3-4)
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"İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de on-

lara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa'nın ve peygamber-

lerin söylediği budur." (Matta, Bap 7, 12)

Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi

gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek

varken kardeşine nasıl, 'İzin ver, gözündeki çöpü çıkara-

yım' dersin? Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği

çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için

daha iyi görürsün. (Matta, Bap 7, 3-5)

Şük ret mek
Şük ret mek, Al lah'ın ver di ği ni met le re kar şı lık, yü rek ten

O'na olan şük ran ve sev gi duy gu la rı nı di le ge tir mek tir. Her

tür lü ni me tin Al lah'tan gel di ği ni ifa de et mek tir. İn san dik kat

eder se, Al lah'ın sa yı sız ni me ti hiz me ti ne ver di ği nin, an cak

Al lah'ın di le me siy le bun la ra sa hip ol du ğu nun far kı na he men

va rır. Eli niz de ki ki ta bı oku du ğu nuz şu an da, vü cu du nuz da -

ki yüz tril yon hüc re nin her bi ri nin si zin adı nı za ça lış ma sı ve

gö re vi ni ak sat mak sı zın ye ri ne ge tir me si, Al lah'ın üze ri niz de -

ki ni met le ri nin yal nız ca çok kü çük bir par ça sı dır. 

İna nan lar, han gi du rum da olur lar sa ol sun lar Al lah'a

şük re der ler. İn kar eden ler ise şük ret me yi akıl la rı na bi le ge tir -

mez ler. Şüp he siz bu bü yük bir nan kör lük tür. 

Şük ret mek, Ku ran'ın çe şit li ayet le rin de bil di ri len ve mü -

min le rin ge re ken has sa si ye ti gös te re rek iç ten ye ri ne ge tir me -

le ri ge re ken bir iba det tir. Bu ko nu da ki ba zı ayet ler şöy le dir:
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Ha yır, ar tık (yal nız ca) Al lah'a kul luk et ve şük re den ler -
den ol. (Zü mer Su re si, 66)

Öy ley se Al lah'ın si zi rı zık lan dır dı ğı şey ler den he lal (ve)
te miz olan la rı nı yi yin; eğer O'na kul luk edi yor sa nız
Al lah'ın ni me ti ne şük re din. (Nahl Su re si,114) 

Bun la rın ya nı sı ra, Ku ran'da, şük re den le rin da ha çok ni -

me te ka vu şa cak la rı, nan kör lük eden le rin se Al lah'ın şid det li

aza bı na la yık ola cak la rı da ha ber ve ril miş tir:

Rab bi niz şöy le bu yur muş tu: "An dol sun, eğer şük re der -
se niz ger çek ten si ze art tı rı rım ve an dol sun, eğer nan kör -
lük eder se niz, şüp he siz, Be nim aza bım pek şid det li dir.
(İb ra him Su re si, 7)

İncil'de "her durumda şükredin" yazılıdır. (Selaniklilere

1. Mektup, Bap 5, 18) Hz. İsa (as)'ın hayatının anlatıldığı bö-

lümlerde de çeşitli vesilelerle onun Allah'a şükrettiği ifade

edilir. Elbette bu güzel davranış inananlar için bir örnek teş-

kil etmektedir.

İsa, "Kaç ekmeğiniz var?" diye sordu. "Yedi ekmekle birkaç
küçük balığımız var" dediler.  Bunun üzerine İsa, halka ye-
re oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle balıkları aldı, şük-
redip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka da-
ğıttılar. Herkes yiyip doydu. Artakalan parçalardan yedi
küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve
çocuklar hariç, dört bin erkekti. (Matta, Bap 15, 34-38)

Tev rat'ta da ina nan la ra şük ret me le ri bil di ril mek te dir.

Bu nun la il gi li ba zı açık la ma lar şu şe kil de dir:

Ey Rab'bin sadık kulları, O'nu İlahilerle övün, kutsallığını
anarak O'na şükredin. Öyle ki, gönlüm Seni ilahilerle öv-
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sün, susmasın! Ya Rab Allah'ım, Sana sürekli şükredece-
ğim. (Mezmurlar, Bap 30, 4, 12)
Ya Rab, bütün yüreğimle Sana şükredeceğim, yaptığın ha-
rikaların hepsini anlatacağım. Sende sevinç bulacak, coşa-
cağım, adını ilahilerle öveceğim, ey yüceler yücesi!
(Mezmurlar, Bap 9, 1-2)
Kapılarına şükranla, avlularına hamd ile girin; O'na şükre-
din, O'nun adına övgüler sunun. (Mezmurlar, Bap 100, 4)
Rabbin ismine hamdedin. (Mezmurlar, Bap 113/1)
... ben Sana şükrederim ve hamdederim... (Daniel, Bap 2, 23)
Sana şükrederiz, ey Allah, şükrederiz... (Mezmurlar, 75/1)
Rab'be şükredin, O'na yakarın, halklara duyurun yaptıkla-
rını! O'nu ezgilerle, İlahilerle övün, bütün harikalarını anla-
tın! Kutsal adıyla övünün, sevinsin Rab'be yönelenler! (1.
Tarihler, Bap 16, 8-10)
Bütün yapıtların Sana şükreder, ya Rab, sadık kulların Sana
övgüler sunar. (Mezmurlar, Bap 145, 10)

Öf ke yi Yen mek
Öf ke, in sa nın olay la rı sağ lık lı ve ger çek çi de ğer len dir -

me si ne, doğ ru ve adil ka rar ver me si ne en gel olur. Öf ke nin

dev re ye gir me si ki şi yi, Al lah'ın is te di ği şe kil de dav ran mak -

tan, anlayışlı ve mer ha met li ol mak tan alı ko yar. İş te bu ne -

den le mü mi ne ya kı şan ta vır öf ke si ni yen mek tir. Böy le ce kız -

gın lık ve hid det his le ri nin ne den ola bi le ce ği ha ta lı dav ra nış -

lar ve çe şit li za rar lar dan da ko run muş olur. Ku ran'da öf ke le -

ri ni ye nen le rin ah la kı övül müş tür: 

On lar, bol luk ta da, dar lık ta da in fak eden ler, öf ke le ri ni
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ye nen ler ve in san lar(da ki hak la rın)dan ba ğış la ma ile
(vaz) ge çen ler dir. Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (Al-i
İmran Su re si, 134)

İn cil'de öf ke nin kö tü bir özel lik ol du ğu, kar de şi ne kar şı

öf ke ye ka pı lan la rın "yar gı lan ma yı hak ede cek"le ri be lir til -

mek te dir. Bu ko nu da ki bir İn cil ifa de si şöy le dir:

Her tür acı söz, öf ke, kız gın lık, gü rül tü cü lük, sö vü cü lük ve
bun la rın ya nı sı ra her tür kö tü lük üze ri niz den git sin. (Efe -
sos lu la ra Mek tup, Bap 4, 31)
Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yar-
gılanacaktır... (Matta, Bap 5, 22)

Tev rat'ta yer alan açık la ma lar da ina nan la rın öf ke len -

mek ten sa kı nıp ka çın ma la rı ge rek ti ği ni gös ter mek te dir:

Se fi hin öf ke si he men bel li olur; fa kat ba si ret li adam utan cı
ör ter. (Sü ley ma nın Me sel le ri, Bap 12, 16)
Ça buk öf ke le nen akıl sız lık eder... (Sü ley man'ın Me sel le ri,
Bap 14, 17)
... Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, kötü amaçlarına ka-
vuşanlara kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, üzülme, yalnız
kötülüğe sürükler bu seni. (Mezmurlar, Bap 37, 7-8)
Çabuk öfkelenme, çünkü öfke akılsızların bağrında barınır.
(Vaiz, Bap 7, 9)
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Dua Et mek
İn san la rın ço ğu de ği şik ne den ler le çe şit li za man lar da

Al lah'a dua eder ler. Du anın an la mı nı bil me yen in san yok gi -

bi dir. Bu nun la bir lik te ina nan la rın du ası, müş rik le rin du asın -

dan ta ma men fark lı dır. İna nan lar yal nız ca Al lah'a yö ne le rek,

iç ten lik le ve sü rek li ola rak dua eder ler. An cak in sa nın gös te -

riş yap mak, men fa at el de et mek ve ya sa de ce bir so run la kar -

şı laş tı ğı za man lar da sı kın tı dan kur tul mak ama cıy la et ti ği du -

alar, Al lah Ka tın da mak bul ol ma ya bi lir. 

Du anın an la tıl dı ğı ba zı Ku ran ayet le ri şöy le dir:

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

Rab bi ni ze yal va ra yal va ra ve için için dua edin. (Araf
Su re si, 55)

Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne
dua eden ler le bir lik te sab ret... (Kehf Su re si, 28)

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

Dua et me nin öne mi ve ina nan la rın et tik le ri du ala rın ör -

nek le ri İn cil ve Tev rat'ta da yer al mak ta dır. İn cil'de du ay la il -

gi li yer alan açık la ma la rın ba zı la rı şu şe kil de dir: 

Her türlü dua ve yalvarışla... dua edin. Bu amaçla, tüm kut-
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sallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık
durun. (Pavlos'un Efeslilere Mektubu, Bap 6, 18)
Dua eder ken iki yüz lü ler gi bi dav ran ma yın... (Mat ta, Bap 6,
5)
Dua et ti ği niz de, put pe rest ler gi bi boş söz ler tek rar la yıp
dur ma yın... (Mat ta, Bap 6, 7)
İman ede rek dua edin ce, di le di ği niz her şe yi ala cak sı nız.
(Mat ta, Bap 21, 22)
Ken di ni zi du aya ve rin. Du ada uya nık ka lın ve şük re din.
(Pav los'un Ko lo se li le re Mek tu bu, Bap 4, 2)
Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, si-
ze açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı ça-
lana açılır. (Matta, Bap 7, 7-8)

Tev rat'ta da du anın önem li bir iba det ol du ğu, iman

eden le rin du ası nın na sıl ol ma sı ge rek ti ği, Al lah'ın du ala ra

ica bet eden ol du ğu bil di ril mek te dir:

Rab Ken di si'ne ya ka ran, iç ten lik le ya ka ran her ke se ya kın -
dır. Di le ği ni ye ri ne ge ti rir Ken di si'nden kor kan la rın, fer yat -
la rı nı işi tir, on la rı kur ta rır. Rab ko rur Ken di si'ni se ven her -
ke si... (Mez mur lar, Bap 18-20)
El le ri mi Sa na açı yo rum; ca nım ku rak yer gi bi, Sa na su sa -
mış tır. Ba na tez ce vap ver... Sa bah le yin ina ye ti ni ba na işit -
tir; çün kü ben Sa na gü ve ni yo rum. Gi de ce ğim yo lu ba na bil -
dir; çün kü ca nı mı Sa na yük sel ti yo rum. Düş man la rım dan
be ni azat et, ya Rab, Sa na sı ğı nı yo rum. Rı za nı iş le me yi ba -
na öğ ret; çün kü Sen be nim Al lah'ım sın... Doğ ru luk di ya rın -
da ba na yol gös ter... Ada le tin ile ca nı mı sı kın tı dan çı kar...
(Mez mur lar, Bap 143, 6-12)

... Alçakgönüllülüğü takınır, Bana yönelip dua eder, kötü
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yollarından dönerse... günahlarını bağışlayıp ülkelerini
sağlığa kavuşturacağım. (2. Tarihler, Bap 7, 14)
"Sana yakarıyorum, ya Rab… bırakma, terk etme beni, ey
beni kurtaran Allah!... Ya Rab, yolunu öğret bana… düz
yolda bana öncülük et." (Mezmurlar, Bap 27, 7-11)
Dua ettiğinde Allah ondan hoşnut kalır, o da Allah'ın rıza-
sını görüp sevinir. Allah onun durumunu düzeltir. (Eyüp,
Bap 33, 26)

Tev be Et mek
Her in san ha ya tı bo yun ca çe şit li ha ta lar ve yan lış lar ya -

pa bi lir. Bun lar için yap ma sı ge re ken, ha ta sı nı an la yıp ke sin

ola rak dü zelt me ye ka rar ve me si ve Al lah'tan ba ğış lan ma di -

le me si dir. İn san, de fa lar ca tev be edip, bun la rı tu ta ma mış da

ola bi lir. Bu, bir da ha tev be ede me ye ce ği an la mı na gel mez.

Al lah her şe yi gö rür, işi tir ve bi lir; in sa nın kal bin de giz le dik -

le ri ni de bi lir. Do la yı sıy la Al lah'ı ken di le rin ce al dat ma ya ça -

lı şan lar (Al lah'ı ten zih ede riz) as lın da sa de ce ken di le ri ni kan -

dır mış olur lar.

İn sa na dü şen, son suz şef kat ve mer ha met sa hi bi olan

Al lah'ın ken di si ne olan mer ha me ti ne tam bir kul luk şu uru ile

ica bet et me si ve tev be yi er te le me me si dir. Zi ra ölüm anın da ki

tev be si ka bul edil me ye bi lir. İn san la rın tev be et me ye çağ rıl -

dık la rı ba zı Ku ran ayet le ri de şöy le dir:

... Hep bir lik te Al lah'a tev be edin ey mü min ler, umu lur
ki fe lah bu lur su nuz. (Nur Su re si, 31)
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An cak kim iş le di ği zu lüm den son ra tev be eder ve (dav -
ra nış la rı nı) dü zel tir se, şüp he siz Al lah onun tev be si ni
ka bul eder. Mu hak kak Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen -
dir. (Ma ide Su re si, 39)

An cak tev be eden, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu -
nup dav ra nan baş ka; iş te on la rın gü nah la rı nı Al lah iyi -
lik le re çe vi rir. Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen -
dir. (Fur kan Su re si, 70)

İn cil'de tev be ye iliş kin yer alan ba zı ifa de ler ise şöy le dir:

Ben doğ ru ki şi le ri de ğil, gü nah kar la rı tev be ye ça ğır ma ya
gel dim. (Lu ka, Bap 5, 32)
Si ze ha yır di yo rum. Ama tev be et mez se niz, he pi niz böy le
mah vo la cak sı nız. (Lu ka, Bap 13, 5)
... "Allah'ın egemenliği (ahiret hesabı) yaklaştı. Tevbe edin,
müjdeye inanın!" (Markos, Bap 1, 15)
Tevrat'ta tevbeyle ilgili şöyle bildirilir:
(Kentin) tevbe edenleri de doğruluk sayesinde kurtulacak.
(İşaya, Bap 1, 27)
Kulaktan duymaydı bildiklerim Senin hakkında… Bu yüz-
den kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tevbe ediyo-
rum. (Eyüp, Bap 42, 5-6)

Sa de ce Al lah'ın Hoş nut lu ğu nu Ara mak
İn san lar, ken di le ri ne "Al lah için ne yap tın?" di ye so rul -

du ğun da bir bi rin den fark lı ya nıt lar ve rir ler. Ki mi fa kir le ri

do yur du ğu nu, ki mi çe şit li iba det ler yap tı ğı nı, ki mi de dua et -

ti ği ni söy ler. Bun lar, şüp he siz, gü zel dav ra nış lar dır. An cak
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in sa nın, sa de ce be lir li va kit ler de Al lah için gü zel dav ra nış lar -

da bu lu nup, di ğer va kit le rin de ise Al lah'ın var lı ğın dan ve he -

sap gü nü nün ya kın lı ğın dan ga fil bir hal içe ri sin de ol ma sı bü -

yük bir ha ta dır. Ger çek ten iman et miş bir in san, Al lah'ın ken -

di si ni sa rıp-ku şat mış ol du ğu nu unut maz ve ha ya tı nın her

anın da Al lah'ın be ğe ni si ni ve son suz cen ne ti ka zan mak, son -

suz ce hen nem aza bın dan kur tul mak için elin den ge len ça ba -

yı gös te rir.

Ku ran'da, iman eden le rin iba det le ri nin, ha yat la rı nın ve

ölüm le ri nin yal nız ca "alem le rin Rab bi olan Al lah" için ol du -

ğu bil di ril miş tir. (Enam Su re si, 162) Bu, mü mi nin tüm ha ya -

tı nın tek bir ama ca, Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan ma ya yö nel -

me si an la mı na ge lir. Al lah Ku ran'da, Ken di si'nin rı za sı nı ka -

zan ma yı tek amaç edin miş olan kim se le rin kur tu lu şa ere ce ği -

ni bil dir miş tir:

Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri -
ne ku ran kim se mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni
gö çe cek bir ya rın ke na rı na ku rup onun la bir lik te ken di -
si de ce hen nem ate şi içi ne yu var la nan kim se mi? Al lah,
zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (Tev be Su re si,
109)

Kuran'da Hz. Süleyman (as)'ın duasında, Allah'tan ken-

disine O'nun rızasını kazanabileceği işleri ilham etmesini is-

tediği bildirilmektedir. Hz. Süleyman (as)'ın bu duası tüm

müminler için güzel bir örnektir:

... Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük -
ret me mi ve hoş nut ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı
il ham et ve be ni rah me tin le sa lih kul la rın ara sı na kat.
(Neml Su re si, 19)
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Tevrat'ta da iman edenlerin, Allah'a "Rızanı işlemeyi ba-

na öğret" diye dua ettikleri ifade edilmektedir. Mezmurlar ki-

tabında geçen bu dua şu şekildedir:

Sa na sı ğı nı yo rum. Rı za nı iş le me yi ba na öğ ret. Çün kü Sen
be nim Al lah'ım sın... (Mez mur lar, Bap 143, 9-10)

Tevrat'ta Allah'ın rızasını kazanmak için yaşamanın öne-

mi ise şöyle bildirilir:

Rab... temiz düşüncelerden hoşnut kalır. (Süleyman'ın
Meselleri, Bap 15, 26)
Rab… gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır. (Süleyman'ın
Meselleri, Bap 12, 22)
Rab… dürüst yaşayandan hoşnut kalır. (Süleyman'ın
Meselleri, Bap 11, 20)
Dua ettiğinde Allah ondan hoşnut kalır, o da Allah'ın yü-
zünü (rızasını) görüp sevinir. Allah onun durumunu dü-
zeltir. (Eyüp, Bap 33, 26)
… Rab bana destek oldu. Beni huzura kavuşturdu, kurtar-
dı; çünkü benden hoşnut kaldı. (Mezmurlar, Bap 18, 18-19)
Rab'be ve O'nun gücüne bakın, durmadan O'nun yüzünü
(Allah'ın rızasını) arayın!... O'nun yaptığı harikaları, ola-
ğanüstü işlerini (üstün yaratışını) ve yargılarını (hükmünü)
anımsayın! Allah'ımız Rab O'dur, yargıları (hükmü) bütün
yeryüzünü kapsar. (Mezmurlar, Bap 105, 4-7)

İncil'de de Hz. İsa (as)'ın kendisine tabi olanlardan asıl

isteğinin Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmak olduğu be-

lirtilmiştir. Hz. İsa (as)'ın her zaman yalnızca Allah'ın razı

olacağı üstün bir ahlak ve tavır içinde olduğu bildirilmiş ve

tüm inananların Hz. İsa (as) gibi olmaları gerektiği ifade edil-

miştir. İman edenlerin nerede, hangi işle meşgul olurlarsa ol-
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sunlar, yaptıklarını mutlaka yalnızca Allah için yapmaları ge-

rektiği İncil'de şu şekilde bildirilmektedir:

Ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için, ne yaparsanız yapın,
tümünü Allah'ın yüceliği için yapın. (Korintoslulara 1.
Mektup, Bap 10, 31)
... Rab'den kor ka rak ita at edin... her ne ya par sa nız in san la -
ra de ğil, Rab be ya par gi bi can dan iş le yin. (Ko lo se li le re
Mek tup, Bap 3, 22-24)
... Ancak Allah'ın isteğini yerine getiren (cennete) girecek-
tir. (Matta, Bap 7, 21)

Sa bır lı Ol mak
İn san ace le ci ola rak ya ra tıl mış tır, her ar zu su nun he men

ger çek leş me si ni is ter. Oy sa, her iş için Al lah Ka tın da be lir len -

miş bir za man var dır; kim se bu nu öne al ma ya ve ya er te le me -

ye güç ye ti re mez. Do la yı sıy la mü min sab ret me yi bil me li dir.

Ge rek el çi ler ge rek se ina nan lar kar şı la rı na çı kan zor luk la ra

kar şı öle ne ka dar sab ret miş ler dir. 

Ku ran'da "Rab bin için sab ret" (Mü des sir Su re si, 7) hük -

mü bil di ril miş tir. Ya ni sab ret mek bir iba det tir. Mü min le rin

sab rı, gü zel bir sa bır dır. (Me ar ic Su re si, 5) Kı sa dün ya ha ya -

tın da sab re den ler şöy le müj de len miş ler dir:

An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar -
dan, can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede -
ce ğiz. Sa bır gös te ren le ri müj de le. (Ba ka ra Su re si, 155)

Ay rı ca sa bır, mü min le re mad di ve ma ne vi ola rak ku vvet

ka zan dı ran bir gü zel ah lak özel li ği dir. Ku ran'da Al lah, Pey -
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gam be ri miz (sav) dö ne min de sa va şa çı kan mü min ler den sa -

bır lı yir mi ki şi nin, iki yüz ki şi yi mağ lup ede bi le ce ği ni bil dir -

miş tir. Sa bır lı yüz ki şi nin ise bin ki şi yi mağ lup ede bi le ce ği ni

ha ber ver miş tir. Bu kı yas, sa bır lı ol ma nın iman eden le re ka -

zan dır dı ğı gü cü açık ça gös ter mek te dir. Ko nuy la il gi li ayet şu

şe kil de dir:

... Eğer içi niz de sab re den yir mi (ki şi) bu lu nur sa, iki yüz
(ki şi yi) mağ lub ede bi lir ler. Ve eğer içi niz den yüz (sa bır -
lı ki şi) bu lu nur sa, ka fir ler den bi ni ni ye ner... (En fal Su -
re si, 65)

Tev rat'ta da sab rın öne mi vur gu lan mış ve sab re den le rin

üs tün ol duk la rı bil di ril miş tir. Bir Tev rat açık la ma sın da, sab -

re den ki şi le rin gü cü şu şe kil de vur gu lan mış tır:

Sa bır lı ki şi yi ğit ten üs tün dür.. (Süleyman'ın Me sel le ri, Bap
16, 32)
Sağduyulu kişi sabırlıdır, kusurları hoş görmesi ona onur
kazandırır. (Süleyman'ın Meselleri, Bap 19, 11)
Rab'bin huzurunda sakin dur, sabırla bekle; kızıp üzülme
işi yolunda olanlara, kötü amaçlarına kavuşanlara.
(Mezmurlar, Bap 37, 7)
Huysuz kişi çekişme yaratır, sabırlı kişi kavgayı yatıştırır.
(Süleyman'ın Meselleri, Bap 15, 18)

İn cil'de de ina nan la rın sa bır lı ol ma la rı çe şit li açık la ma -

lar la bil di ril miş tir. Bun lar dan ba zı la rı şu şe kil de dir:

Rab'bin ku lu kav ga cı ol ma ma lı. Ter si ne, her ke se kar şı se ve -
cen ve öğ ret me ye ye te nek li ol ma lı, hak sız lık la ra sa bır la da -
yan ma lı. (Timoteosa 2. Mektup, Bap 2, 24)
... Ta ham mül le, sev gi de bir bi ri ni ze sab re de rek... (Efe sos lu -
la ra Mek tup, Bap 4, 2)
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... Za yıf la ra des tek olun, bü tün in san la ra kar şı sa bır lı dav -
ra nın. (Selaniklilere 1. Mektup, Bap 5, 14)
Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. (Matta, Bap 24, 13)

Dü şün mek
Ku ran'ın pek çok aye tin de in san lar dü şün me ye da vet

edil miş ler dir. Al lah Ku ran'da in san la ra, Ku ran ayet le ri, in sa -

nın ya ra tı lı şı, do ğa olay la rı, ken di le ri ne ve ri len ni met ler, di -

ğer can lı lar üze rin de iyi ce dü şün me le ri ni bil di rmiş tir. İn sa -

nın çev re sin de ki olay la rı de ğer len di rir ken ge re ği gi bi dü şün -

me si zo run lu dur. Bu şe kil de Al lah'ın var lı ğı nın de lil le ri ni ve

ya ra tı şı nın gör ke mi ni de rin le me si ne kav ra ya cak tır. Bu ger -

çek bir ayet te şöy le bil di ri lir:
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Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün -
dü zün ar dar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de -
niz de yü zen ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy -
le yer yü zü nü ölü mün den son ra di rilt ti ği su da, her can lı -
yı ora da üre tip-yay ma sın da, rüz gar la rı es tir me sin de,
gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş bu lut la rı evi rip çe -
vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten ayet ler
var dır. (Ba ka ra Su re si, 164)

Mü min le rin de rin dü şü nen ve dü şün dük le rin den so nuç

çı ka ran in san lar ol duk la rı Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir:

Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü -
zün art ar da ge li şin de te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten
ayet ler var dır. On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar -
ken Al lah'ı zik re der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko -
nu sun da dü şü nür ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz, Sen bu -
nu bo şu na ya rat ma dın. Sen pek yü ce sin, bi zi ate şin aza -
bın dan ko ru." (Al-i İmran Suresi, 190-191)

İn san ne re ye ba kar sa bak sın, ne re ye gi der se git sin

Al lah'ın son suz il mi nin, ben zer siz sa na tı nın, sı nır sız kud re ti -

nin, yü ce li ği nin ve bü yük lü ğü nün eser le riy le kar şı la şa cak tır.

An cak in sa nın bu ger çe ği fark ede bil me si için ön  yar gı la rın -

dan kur tul ma sı, çev re sin de ki var lık la rı ve olay la rı dik kat li ce

in ce le me si ge rek li dir. Sa mi mi ola rak dü şü nen in san, ya şa dık -

la rın dan ve kar şı laş tık la rın dan an lam çı ka ra cak, öğüt ala cak -

tır. Böy le lik le Al lah'ın kad ri ni da ha iyi tak dir ede cek; O'na

olan sev gi si, say gı sı ve bağ lı lı ğı ar ta cak tır.

İn cil'de sa mi mi ola rak iman eden le rin dü şün me le ri ve

gör dük le rin den öğüt al ma la rı ge rek ti ği ifa de edil miş tir. Dü -

şün me ye da vet eden ba zı İn cil ifa de le ri şöy le dir:

276

Gelin Birlik Olalım



... Dü şün mü yor mu su nuz? An la mı yor mu su nuz? Yü re ği -
niz öy le si ne mi ka tı laş tı? (Mar kos, Bap 8, 17)
Kar deş le rim, al dı ğı nız çağ rı yı dü şü nün... (Korintoslulara 1.
Mektup, Bap 1, 26)
De dik le ri mi iyi dü şün. Rab sa na her ko nu da an la yış ve re -
cek tir. (Timoteos'a 2. Mektup, Bap 2, 7)

Tev rat'ta Al lah'ın ya rat ma sa na tı nı ve kud re ti ni ge re ği

gi bi dü şün me nin öne mi üze rin de du rul muş, iman eden ler

de rin dü şün me ye da vet edil miş ler dir. Tev rat'ta yer alan de -

rin dü şün me nin öne mi ile il gi li ba zı açık la ma lar şu şe kil de -

dir:

Ve ge ce gün düz O'nun şe ri atı nı de rin dü şü nür. (Mez mur -
lar Bap, 1, 2)
Ya ta ğım da Se ni an dı ğım, ge ce nö bet le rin de Se ni de rin dü -
şün dü ğüm za man... (Mez mur lar, Bap 63, 6)
Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, sanki benim oluyor
bütün hazineler. Koşullarını derin derin düşünüyorum,
yollarını izlerken. Zevk alıyorum kurallarından, sözünü
unutmayacağım. (Mezmurlar, Bap 119, 13-16)
Ve Se nin bü tün iş le ri ni de rin dü şü nü rüm ve Se nin yaptık-
ların hakkında dü şün ce ye dalarım. (Mez mur lar, Bap 77, 12)

Gü zel Ah la ka Ça ğır mak
El çi ler ve ina nan lar ta rih bo yun ca in san la rı Al lah'ın yo -

lu na ve gü zel ah la ka da vet et miş ler dir. Al lah'ı, ahi re ti, cen net

ve ce hen ne mi, gü zel ah la kı an la ta rak, on la rı Al lah'ın is te di ği

şe kil de ya şa ma ya ça ğır mış lar dır. Bir Ku ran aye tin de, "Rab bi -
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nin yo lu na hik met le ve gü zel öğüt le ça ğır" (Nahl Su re si,

125) şek lin de em re dil miş tir. Çe şit li Ku ran ayet le rin de, Yüce

Al lah'a ça ğı ran ve gü zel ah la kın uy gu lan ma sı na ça ba gös te -

ren ler övül müş ve müj de len miş ler dir:

Siz den; hay ra ça ğı ran, iyi li ği (ma ru fu) em re den ve kö tü -
lük ten (mün ker den) sa kın dı ran bir top lu luk bu lun sun.
Kur tu lu şa eren ler iş te bun lar dır. (Al-i İm ran Su re si, 104)

Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, se ya hat
eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler, iyi li ği em re den ler,
kö tü lük ten sa kın dı ran lar ve Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru -
yan lar; sen (bü tün) mü min le ri müj de le. (Tev be Su re si,
112)

Al-i İmran Suresi'nin 113-114. ayetlerinde, Kitap Ehli'nin,

yani Allah Katından kendilerine kitap verilmiş olan

Museviler ve Hıristiyanların içindeki bir topluluğa dikkat çe-

kilir. Güzel ahlaka davet eden samimi, salih Musevi ve

Hıristiyanlardan oluşan bu topluluk ayetlerde şöyle anlatılır:

On la rın hep si bir de ğil dir. Ki tap Eh li'nden bir top lu luk
var dır ki, ge ce vak tin de ayak ta du rup Al lah'ın ayet le ri ni
oku ya rak sec de ye ka pa nır lar. Bun lar, Al lah'a ve ahi ret
gü nü ne iman eder, ma ruf ola nı em re der, mün ker olan -
dan sa kın dı rır ve ha yır lar da ya rı şır lar. İş te bun lar sa lih
olan lar dan dır. (Al-i İm ran Su re si, 113-114)

Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah'a; size indirilene ve
kendilerine indirilene -Allah'a derin saygı gösterenler
olarak- inananlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşı-
lık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların
Rableri Katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı
çok çabuk görendir. (Al-i İmran Suresi, 199)

278

Gelin Birlik Olalım



Hz. İsa (as)'ın ve öğ ren ci le ri nin ha ya tı bu nun gü zel ör -

nek le rin den bi ri dir. Ko nu ya iliş kin İn cil'de ki ba zı ifa de ler

şöy le dir:

Biz ise ken di mi zi du aya ve Allah sö zü nü yay ma işi ne ada -
ya lım. (Ha ber ci le rin İş le ri, Bap 6, 4)
Kar deş le rim, içi niz den bi ri ger çe ğin yo lun dan sa par sa ve
bi ri onu yi ne ger çe ğe dön dü rür se, bil sin ki, gü nah ka rı sa -
pık yo lun dan dön dü ren, ölüm den bir can kur tar mış ve bir
sü rü gü na hı ört müş olur. (Ya kup'un Mek tu bu, Bap 5, 19-
20)
Tevrat'ta da insanlar güzel ahlaka şöyle davet edilirler:
Kötülükten sakının, iyilik yapın; esenliği amaçlayın, ardın-
ca gidin. (Mezmurlar, Bap 34, 14)
Dul kadına, öksüze, yabancıya, yoksula baskı yapmayın.
Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın.
(Zekeriya, Bap 7, 10)
Kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız; böylece dedi-
ğiniz gibi, Rab, herşeye egemen Allah sizinle olur.
Kötülükten nefret edin, iyiliği sevin... (Amos, Bap 5, 14-15)
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Mu ci ze Bek len ti si İçin de Ol ma mak
Ta rih bo yun ca in san lar, iman et mek için ken di le ri ne gön -

de ri len el çi ler den mu ci ze ler is te miş ler dir. Hz. İsa (as) bu nu,

"Be lir ti ler ve göz ka maş tı rı cı iş ler gör me dik çe hiç bir za man

iman et me ye cek si niz" (Yu han na, Bap 4, 48) di ye ifa de et miş tir. 

İnkarda ısrar edenlerin Hz. Mu ham med (sav)'den de

mu ci ze is te dik le ri Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir:

De di ler ki: "Bi ze yer den pı nar lar fış kırt ma dık ça sa na ke -
sin lik le inan ma yız. Ya da sa na ait hur ma lık lar dan ve
üzüm ler den bir bah çe olup ara la rın dan şa rıl şa rıl akan
ır mak lar fış kırt ma lı sın. Ve ya öne sür dü ğün gi bi, gök yü -
zü nü üs tü mü ze par ça par ça dü şür me li ya da Al lah'ı ve
me lek le ri kar şı mı za (şa hid ola rak) ge tir me li sin. Ya hut
al tın dan bir evin ol ma lı ve ya gök yü zü ne yük sel me li sin.
Üze ri mi ze bi zim oku ya bi le ce ği miz bir ki tap in di rin ce ye
ka dar se nin yük se li şi ne de inan ma yız."

De ki: "Rab bi mi yü cel ti rim; ben, el çi olan bir be şer den
baş ka sı mı yım?" (İs ra Su re si, 90-93)

Oysa akıl ve vicdan sahibi insanlar, Allah'a inanmak için

mucize görmeye ihtiyaç duymazlar. Çünkü anlayış sahibi bir

insan için herşey Allah'ın bir delilidir. Atomlardan galaksilere

evrenin her parçası Allah'ın varlığının ve yaratmasının delille-

ri ile doludur. Israrla mucizeler görmek isteyenlerin gerçek ni-

yeti ise bir kaçış yolu bulmaktır. Elçilerin Allah'ın lütfuyla

gösterdikleri mucizeler karşısında Allah'a iman etmek yerine

onları hayali suçlamalarla, örneğin büyücülük veya bozgun-

culuk yapmakla itham etmeleri bunun bir göstergesidir. 
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Mu ci ze is te yen in kar cı la rın söz ko nu su sa mi mi yet siz li ği,

İn cil'de, "Eğer Mu sa'yı ve pey gam ber le ri din le mi yor lar sa,

ölü ler ara sın dan bi ri di ril se bi le inan maz lar" (Lu ka, Bap 16,

31) şek lin de be lir til miş tir.

Bu in san la rın mu ci ze gör se ler bi le iman et me ye cek le ri

bir Ku ran aye tin de de şöy le an la tıl mak ta dır:

Ger çek şu ki, Biz on la ra me lek ler in dir sey dik, on lar la
ölü ler ko nuş say dı ve her şe yi kar şı la rı na top la say dık,
-Al lah'ın di le di ği dı şın da- yi ne on lar inan ma ya cak lar dı.
An cak on la rın ço ğu ca hil lik edi yor lar. (Enam Su re si, 111)

Olan ca ye min le riy le, eğer ken di le ri ne bir ayet (mu ci ze)
gel se, ke sin ola rak ona ina na cak la rı na da ir Al lah'a ye min
et ti ler. De ki: "Ayet ler (mu ci ze ler), an cak Al lah Ka tın da -
dır; on la ra (mu ci ze ler) gel se de kuş ku suz inan ma ya cak la -
rı nın şu urun da de ğil mi si niz?" (Enam Su re si, 109)

Tevrat'ta da inkarcıların bu yaklaşımı Hz. Musa (as)'ın

kıssası ile anlatılmaktadır:

Rab Musa'yla Harun'a şöyle dedi: "Firavun size, 'Bir muci-
ze yapın' dediğinde, söyle Harun'a, değneğini alıp
Firavunun önüne atsın. Değnek yılan olacak." Böylece
Musa'yla Harun Firavunun yanına gittiler ve Rab'bin bu-
yurduğu gibi yaptılar. Harun değneğini Firavunla görevli-
lerinin önüne attı. Değnek yılan oluverdi. Bunun üzerine
Firavun kendi bilgelerini, büyücülerini çağırdı. Mısırlı bü-
yücüler de büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. Her biri değneği-
ni attı, değnekler yılan oldu. Ancak Harun'un değneği on-
ların değneklerini yuttu. Yine de, Rab'bin söylediği gibi
Firavun inat etti ve Musa'yla Harun'u dinlemedi. (Çıkış,
Bap 7, 8-13)
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Göz, Kalp ve Ku lak la rın Du yar sız laş ma sı
De di ler ki: "Bi zi ken di si ne ça ğır dı ğın şe ye kar şı

kalple ri miz bir ör tü için de dir, ku lak la rı mız da bir
ağır lık, bi zim le se nin aran da bir per de var dır. Ar tık

sen, (ya pa bi le ce ği ni) yap, biz de ger çek ten ya pı yo ruz."
(Fus si let Su re si, 5)

Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir;
göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab

on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 7)

An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan çok
sa yı da ki şi ya rat tık (ha zır la dık). Kalb le ri var dır bu nun -
la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu nun la gör mez -
ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van -

lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil
olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

İn cil
Çün kü bu hal kın yü re ği duy gu suz laş tı, ku lak la rı ağır
işi tir ol du. Göz le ri ni de ka pa dı lar. Öy le ki, göz le ri gör -
me sin, ku lak la rı işit me sin, yü rek le ri an la ma sın ve Ba na
dön me sin ler. Dön se ler di, on la rı iyi leş ti rir dim. (Mat ta,
Bap 13, 15)
Göz le ri niz ol du ğu hal de gör mü yor mu su nuz? Ku lak la -
rı nız ol du ğu hal de işit mi yor mu su nuz? Ha tır la mı yor
mu su nuz, beş ek me ği beş bin ki şi ye bö lüş tür dü ğüm de
kaç se pet do lu su ye mek ar tı ğı top la dı nız?... (Mar kos,
Bap 8,18-19)
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Tevrat
Rab bana şöyle seslendi: "İnsanoğlu, asi bir halkın arasında
yaşıyorsun. Gözleri varken görmüyor, kulakları varken işit-
miyorlar. Çünkü bu halk asidir." (Hezekiel, Bap 12, 1-3)
Ey sağırlar, işitin, ey körler, bakın da görün!... Pek çok şey
gördünüz, ama aldırmıyorsunuz, kulaklarınız açık, ama
işitmiyorsunuz. (İşaya, Bap 42, 18, 20)
"Git, bu halka şunu duyur" dedi, "'Duyacak duyacak, ama

anlamayacaksınız, bakacak bakacak, ama gör-
meyeceksiniz!" (İşaya, Bap 6, 9)
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Ken di ni Yü celt me mek
Ha ta sız lık ve ku sur suz luk yal nız ca Al lah'a mah sus tur.

Mü min, bi le rek ve ya bil me ye rek ha ta ya pa bi lir, her se fe rin de

gö nül den Al lah'a yö ne le rek tev be eder, bir da ha ay nı ha ta yı

yap ma ma ya özen gös te rir. Ken di si ni ha ta sız ve gü nah sız

gös ter me ye, baş ka la rı nı aşa ğı gö re rek ken di si ni yü celt me ye

ça lış maz. Sa mi mi yet ten uzak ola rak yap tık la rı iş le rin, ken di -

le ri ni kur ta ra ca ğı nı zan ne de rek bü yük le nen ler Al lah'ın rı za -

sı nı ve rah me ti ni ka za na ma ya bi lir ler:

Ken di le ri ni (öv güy le) te mi ze çı ka ran la rı gör me din mi?

Ha yır; Al lah, di le di ği ni te miz le yip yü cel tir. On lar, 'bir

hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka dar' bi le hak sız lı ğa

uğ ra tıl maz lar. (Ni sa Su re si, 49)

Ku ran'da bu ah lak ta ki ki şi le rin sa mi mi yet siz ça ba la rı nın

ken di le ri ni kur tar ma ya ca ğı ve hüs ra na uğ ra ya cak la rı bil di ril -

miş tir:

De ki: "Dav ra nış (amel ler) ba kı mın dan en çok hüs ra na

uğ ra ya cak olan la rı si ze ha ber ve re yim mi? On la rın, dün -

ya ha ya tın da ki bü tün ça ba la rı bo şa git miş ken, ken di le -

ri ni ger çek te gü zel iş yap mak ta sa nı yor lar." (Kehf Su re -

si, 103-104)

Tevrat'ta da övünmenin kötü ahlak özelliği olduğu bil-

dirilmiştir:

Rab şöyle diyor: "Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle,

zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. Dünyada iyilik yapa-

nın, adaleti, doğruluğu sağlayanın Ben Rab olduğumu an-
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lamakla ve Beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü Ben
bunlardan hoşlanırım" diyor Rab. (Yeremya, 9:23-24)
Övünenlere, "Övünmeyin artık!" dedim; kötülere,
"Kaldırmayın başınızı! Kaldırmayın başınızı! Tepeden ko-
nuşmayın!" Çünkü ne doğudan, ne batıdan, ne de çöldeki
dağlardan doğar yargı. Yargıç ancak Allah'tır, birini alçal-
tır, birini yükseltir. (Mezmurlar, Bap 75, 4-7)
Kötü insan içindeki isteklerle övünür... Kendini beğenmiş
kötü insan Allah'a yönelmez… (Mezmurlar, Bap 10, 3-4)

İncil'de yer alan pek çok açıklamada ise, kibire kapılıp

kendisine yüceltmek isteyenin aslında küçük düşmekte oldu-

ğu ifade edilmiştir. Luka İncili'nde geçen aşağıdaki cümle bu-

nun bir örneğidir:

... Çün kü ken di ni yü cel ten her kes al çal tı la cak, ken di ni al -
çal tan ise yü cel ti le cek tir. (Lu ka, Bap 18, 14)
Öyle ki, Allah'ın huzurunda hiç kimse övünemesin…
Yazılmış olduğu gibi, "Övünen, Rab'le övünsün." (1.
Korintliler, Bap 1, 29-31)
Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapma-
yın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üs-
tün saysın. (Filipililer, Bap 2, 3)
Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övün-
mez, böbürlenmez. (1. Korintliler, Bap 13, 4)

Esen lik Di le mek
Se lam ver mek ve ya esen lik di le mek, kar şı la şan in san la -

rın bir bir le ri ne en gü zel di lek ve te men ni le ri ni ifa de et me şek -
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li dir. İna nan lar, her han gi bir or tam da bi ra ra ya gel dik le rin de

ve ev le re gi rer ken, bu gü zel dav ra nı şı ti tiz lik le uy gu lar lar. İş -

le ri nin yo ğun ve ya acil ol ma sı gi bi ne den ler on la rı esen lik di -

le mek ten alı koy maz. Ku ran'da, ken di si ne se lam ve ri len ki şi -

nin o se la ma da ha gü ze liy le ve ya ay nı sıy la kar şı lık ver me si

ve ina nan la rın ev le re gi rer ken se lam ver me le ri em re dil miş tir:

Bir se lam la se lam lan dı ğı nız da, siz on dan da ha gü ze liy le
se lam ve rin ya da ay nıy la kar şı lık ve rin. Şüp he siz, Al lah
her şe yin he sa bı nı tam ola rak ya pan dır. (Ni sa Su re si, 86)

... Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel
bir ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te
Al lah, si ze ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul -
la nır sı nız. (Nur Su re si, 61)

Bu ko nu da İn cil'de yer alan ba zı ifa de ler ise şöy le dir:

Eve girerken evdekilere esenlik dileyin. (Matta, Bap 10, 12)
... İsa oraya geldi, ortada durup onlara, "Üzerinize esenlik
olsun" dedi... İsa yine onlara, “Size esenlik olsun!” dedi.
(Yuhanna, Bap 20, 19-21)
Tevrat'ta ise konu ile ilgili şöyle bahsedilmektedir:
"Harun'la oğullarına de ki, '… Onlara diyeceksiniz ki, Rab
sizi kutsasın ve korusun… ve size lütfetsin… ve size esen-
lik versin.'" (Çölde Sayım, Bap 6, 23-26)
... "Huzur bulsun Seni sevenler! Surlarına esenlik, sarayları-
na huzur egemen olsun!" Kardeşlerim, dostlarım için,
"Esenlik olsun Sana!" derim. (Mezmurlar, Bap 122, 6-8)
… Dünyada yaşayan bütün halklara, uluslara ve her dilden
insanlara şöyle yazdı: 'Esenliğiniz bol olsun!' (Daniel, Bap 6,
25)
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Kıs kanç lık tan Ka çın mak 
... Ne fis ler ise 'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır

(el ve riş li) kı lın mış tır. Eğer iyi lik ya par ve sa kı nır sa nız,
şüp he siz, Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır.

(Ni sa Su re si, 128)

De ki: Sa ba hın Rab bi ne sı ğı nı rım... Ve ha sed et ti ği za -
man, ha set çi nin şer rin den. (Fe lak Su re si, 1,5)

İn cil 
Ben li ğin iş le ri açık tır. Bun lar cin sel ah lak sız lık, pis lik, se -
fa hat, put pe rest lik, bü yü cü lük, düş man lık, çe kiş me, kıs -
kanç lık, öf ke, ben cil tut ku lar, ay rı lık lar, bö lün me ler, çe ke -
me mez lik, sar hoş luk, çıl gın ca eğ len ce ler ve ben ze ri şey -
ler dir... (Ga lat ya lı la ra, Bap 5, 19-21)
Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga
ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Allah'tan dile-
miyorsunuz. (Yakup, Bap 4, 2)
Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övün-
mez, böbürlenmez. (1. Korintliler, Bap 13, 4)
Allah sayesinde yaşıyorsak… boş yere övünen, birbirine
meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım.
(Galatyalılara, Bap 5, 25-26)

Tevrat
Aptalı üzüntü öldürür, budalayı kıskançlık bitirir. (Eyüp,
Bap 5, 2)
Kıskançlık… öfkesini azdırır… acımasız olur.
(Süleyman'ın Meselleri, Bap 6, 34)
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Ya lan Söy le me mek
... ya lan söz söy le mek ten de ka çı nın. (Hac Su re si, 30)

Ey iman eden ler, Al lah'tan sa kı nın ve sö zü doğ ru
söy le yin. (Ah zab Su re si, 70) 

İn cil
Çün kü kö tü ta sa rı lar yü rek ten kay nak -

la nır... ya lan cı ta nık lık... (Mat ta, Bap
15, 19)

Bir bi ri ni ze ya lan söy le me yin.
(Ko lo se li le re, Bap 3, 9)
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Tev rat
... Birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Benim adımla ya-
lan yere ant içmeyeceksiniz... (Levililer, Bap 19, 11-12)
Yalan haber taşımayacaksın, haksız şahit olmak için kötü-
ye el vermeyeceksin. Kötülük için çokluğun peşinde ol-
mayacaksın ve bir davada adaleti bozmak için çokluğun
ardınca saparak söylemeyeceksin... (Çıkış, Bap 23, 1-2) 
Yalandan uzak duracak, suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeye-
ceksiniz. Çünkü Ben kötü kişiyi aklamam. (Çıkış, Bap 23, 7)

Zi na Yap ma mak
Zi na ya yak laş ma yın ger çek ten o 'çir kin bir ha ya sız lık' ve

kö tü bir yol dur. (İs ra Su re si, 32)

Tev rat
Zi na et me ye cek sin. (Çı kış, Bap 20, 14)
... Ülke zina edenlerle dolu... İzledikleri yol kötü...
(Yeremya, Bap 23, 10)

İn cil
İn sa nı kir le ten, in sa nın için den çı kan dır... cin sel ah lak sız -
lık, hır sız lık, ci na yet, zi na, aç göz lü lük, kö tü lük, hi le, se fa -
hat, kıs kanç lık, if ti ra, ki bir ve akıl sız lık iç ten, in sa nın yü -
re ğin den kay nak la nır. Bu kö tü lük le rin hep si iç ten kay -
nak la nır ve in sa nı kir le tir. (Mar kos, Bap 7, 20-22)
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Hır sız lık Yap ma mak
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi

or tak koş ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek,
ço cuk la rı nı öl dür me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir

if ti ra dü züp-uy dur ma mak (gay ri meş ru olan bir
ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak), ma'ruf (iyi, gü zel ve

ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek üze re,           
sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man, on la rın

bi at la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te.
Şüp he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.

(Müm te hi ne Su re si, 12)

Tev rat
Çal ma ya cak sı nız; ve hi le ile dav ran mı aya cak sı nız... (Le vi -
li ler Bap 19, 11)
... Evlere hırsız giriyor, dışarıda haydut çeteleri soygun
yapıyor. Ne var ki, düşünmüyorlar, kötülüklerini unut-
madığımı. Günahları kuşatıyor onları, gözümün önünde-
ler. (Hoşea, Bap 7, 1-2)

İn cil 
... Adam öl dür me, zi na et me, hır sız lık yap ma, ya lan ye re
ta nık lık et me, kim se nin hak kı nı ye me, an ne ne ba ba na
say gı gös ter. (Mar kos, Bap 10, 19)
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An ne ve Ba ba ya Kar şı En Gü zel Tav rı
Gös ter mek

Rab bin, O'ndan baş ka sı na kul luk et me me ni zi ve
an ne-ba ba ya iyi lik le-dav ran ma yı em ret ti.

Şa yet on lar dan bi ri ve ya iki si se nin ya nın da yaş lı lı ğa
ula şır sa, on la ra: "Öf" bi le de me ve on la rı azar la ma; on -

la ra gü zel söz söy le. (İs ra Su re si, 23)

İn cil 
... Ba ba na ve an ne ne say gı gös te re cek sin. (Lu ka, Bap 18,
20; Mat ta, Bap 19, 19)
Ey ço cuk lar, Rab yo lun da an ne ba ba la rı nı zın sö zü nü
din le yin. Çün kü böy le si doğ ru dur. İyi lik bul mak ve yer -
yü zün de uzun ömür lü ol mak için an ne ne ba ba na say gı
gös ter... (Efe sos lu la ra Mek tup, Bap 6, 1-3)
"O'nun (Allah'ın) buyruklarını biliyorsun: 'Adam öldür-
meyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan
yere tanıklık etmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeye-
ceksin, annene babana saygı göstereceksin.'" (Markos,
Bap 10, 19)

Tev rat
Ba ba na ve ana na hür met et... (Çı kış, Bap 20,12)
Allah'ın Rab'bin buyruğu uyarınca annene babana saygı
göster. Öyle ki, ömrün uzun olsun ve Allah'ın Rab'bin
sana vereceği ülkede üzerine iyilik gelsin. (Tesniye, Bap
5, 16)
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a ğı mız da in san lı ğın için de

bu lun du ğu ko şul lar in ce len -

di ğin de, inanç lı in san la rın it ti -

fak ede rek fik ri mü ca de le yap ma -

la rı ge re ken teh li ke ler açık ça gö rül -

mek te dir. Ça tış ma lar, sa vaş lar, kat li am lar,

yok sul luk, aç lık, ah la ki de je ne ras yon, sos yal ada let siz -

lik gi bi so run lar fark lı se vi ye ler de ol mak la bir lik te bu -

gün pek çok ül ke de önem li sı kın tı la ra ne den ol mak ta ve

dün ya nın çe şit li böl ge le rin de bu du rum dan za rar gö ren ma -

sum in san lar ken di le ri ne uza na cak bir yar dım eli bek le mek -

te dir ler. El bet te dün ya nın çe şit li böl ge le rin de vic dan sa hi bi

kim se ler, ken di im kan la rı öl çü sün de bu in san la ra yar dım et -

me ye ça lış mak ta dır lar. Aç lık çe ken böl ge le re in sa ni yar dım

pa ket le ri ulaş tı rıl mak ta, sa vaş ve ça tış ma la rın ya şan dı ğı yer -

ler de ba rış el çi le ri mağ dur la rı ko ru ma ya ça lış mak ta, he men

her ül ke de su ça ve ah la ki de je ne ras yo na kar şı ça lış ma lar yü -

rü tül mek te dir. An cak bu gi ri şim ler ge nel lik le böl ge sel fa ali -

yet ler le ve mev cut so run la rın çö zü me ka vuş tu rul ma sı he de fi

ile sı nır lı kal mak ta dır. Oy sa in san la ra acı ve sı kın tı ve ren her

tür lü so ru nun ta ma men or ta dan kal dı rıl ma sı, tüm dün ya nın

hu zu ra, gü ven li ğe ve re fa ha ka vuş ma sı müm kün dür. 



Bu nun için, ya şa nı lan so run la rın ger çek ne den le ri tes pit

edil me li ve bun la ra ze min ha zır la yan fik ri or tam or ta dan kal -

dı rıl ma lı dır. Gü nü müz top lum la rın da ya şa nan sı kın tı la rın te -

me li ne ba kıl dı ğın da ise, esas so ru nun in san la rın din ah la kın -

dan uzak laş ma la rı ol du ğu gö rü le cek tir. Şefkati, sev gi yi, an la -

yı şı, mer ha me ti, yar dım laş ma yı or ta dan kal dı ran bu nun ye ri -

ne "güç lü ola nın hak lı ol du ğu", her ke sin yal nız ca ken di men -

fa ati ni dü şün dü ğü, çı kar cı, tar tış ma cı ve kav ga cı bir top lum

mo de li nin oluş tu rul ma sın da, in san la rın Al lah'a kar şı so rum -

lu ol duk la rı ve ahi ret te he sap ve re cek -

le ri ger çe ği nin göz ar dı edil me si -

nin önem li bir ro lü ol muş tur. 

19. yüz yıl da dün ya dü şün -

ce ta ri hin de ya şa nan de ği şim ler,

son ra ki yüz yıl lar da ya şa na cak
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ma ne vi çö kü şün te mel le ri ni at mış tır. Bu dö nem de, o za ma na

ka dar dün ya nın ge ne li ne ha kim olan "te ist" -Al lah'ın var lı ğı -

nı ka bul eden- inanç la ra ve din le re kar şı ate izm -Al lah'ı in -

kar- sap kın lı ğı güç ka zan dı. 18. yüz yıl da Di de rot, Ba ron

d'Hol bach gi bi ma ter ya list le rin ev re nin son suz dan be ri var

ol du ğu ve mad de dı şın da bir var lık ale mi bu lun ma dı ğı ya nıl -

gı la rı, Av ru pa'da ya yıl ma ya baş la dı. Fe uer bach, Marx, En -

gels, Ni etzc he, Durk he im, Fre ud gi bi dü şü nür le rin et ki siy le

19. yüz yıl da ate izm da ha da yay gın laş tı. 

Ate iz me en bü yük des te ği sağ la yan ki şi ise, ya ra tı lı şı

red de den ve bu na kar şı ev rim te ori si ni öne sü ren Char les

Dar win ol du. Dar wi nizm, ate ist le rin asır lar dır ce vap ve re me -

dik le ri "can lı lar ve in san na sıl var ol du?" so ru su na, söz de bi -

lim sel bir ce vap ge tir di. Do ğa nın için de, can sız mad de yi can -

lan dı ran ve son ra da on dan mil yon lar ca fark lı can lı tü rü mey -

da na ge ti ren bir me ka niz ma

ol du ğu nu id dia et ti ve pek çok

ki şi yi bu ya nıl gı ya inan dır dı. 

19. yüz yı lın son la rın da

ate ist ler, ken di le rin ce her şe yi

açık la dı ğı nı san dık la rı bir

'dün ya gö rü şü' oluş tur muş lar -

dı: Ev re nin ya ra tıl dı ğı nı in kar

edi yor, bu na kar şı "ev ren son -

suz dan be ri var dır, baş lan gı cı

yok tur" di yor lar dı. Ev ren de ki
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dü zen ve den ge nin te sa düf le rin so nu cu ol du ğu nu ile ri sü rü -

yor, ka inat ta hiç bir amaç bu lun ma dı ğı nı id dia edi yor lar dı.

İn sa nın ve di ğer can lı la rın na sıl var ol du ğu so ru su nun Dar -

wi nizm ta ra fın dan açık lan dı ğı nı sa nı yor lar dı. Ta rih ve sos yo -

lo ji nin Marx ve Durk he im, psi ko lo ji nin ise Fre ud ta ra fın dan

ate ist te mel ler de açık lan dı ğı nı zan ne di yor lar dı. Oy sa bu gö -

rüş le rin her bi ri, 20. yüz yıl da ki bi lim sel, si ya si ve top lum sal

ge liş me ler le yı kıl dı. Ast ro no mi den bi yo -

lo ji ye, psi ko lo ji den top lum sal ah la -

ka ka dar pek çok fark lı alan da ki

bul gu, tes pit ve so nuç lar, ate -

iz min tüm var sa yım la rı nı te -

me lin den çö kert ti.

An cak bu sü re zar fın -

da Dar wi nist ve ma ter ya list

dü şün ce ye da ya nan akım -

lar in san lı ğa çok bü yük yı -

kım lar ge tir di ler. Ko mü -

nizm, fa şizm, anar şizm,

ırk çı lık, ni hi lizm, eg zis -
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tan si ya lizm gi bi fel se fe ve ide olo ji ler in san la rı, top lum la rı ve

mil let le ri bü yük buh ran la ra, ça tış ma la ra, sa vaş la ra sü rük le di

ve bü yük fe la ket le re ne den ol du. Gü nü müz de de bu yı kı cı

ide olo ji le rin et ki le ri –azal mış ol mak la bir lik te- de vam et mek -

te dir. Dar wi nist ide olo ji ba zı çev re ler ta ra fın dan ha len bi lim -

sel bir te oriy miş gi bi sa vu nul mak ta dır. Dar wi nizm'in top -

lum la ra na sıl ka bul et ti ril me ye ça lı şıl dı ğı nı ve bu nun ne ti ce -

le ri ni iler le yen sa tır lar da kı sa ca ele ala ca ğız. An cak bun dan

ön ce, önem li bir ger çe ğe tek rar dik kat çek mek is ti yo ruz. 

Din ah la kı na kar şı olan ide olo ji le rin dün ya yı içi ne sü rük -

le dik le ri du rum kar şı sın da en bü yük so rum lu luk iman eden

vic dan sa hi bi in san la ra düş mek te dir. Din ah la kı na kar şı olan -

la rın yü rüt tük le ri fa ali yet ler, yal nız ca Hı ris ti yan la rı,

Musevileri ya da sa de ce Müs lü man la rı il gi len dir me mek te dir.

Dün ya nın han gi böl ge sin de olur sa ol sun, söz ko nu su ide olo ji -

le rin ne den ol du ğu za rar lar her üç di nin men sup la rı için or tak

bir teh li ke dir ve inanç sa hi bi tüm in san la rın vic dan la rı nı ra hat -

sız et mek te, Al lah'a iman eden her ke se önem li so rum lu luk lar

yük le mek te dir. Bu du rum kar şı sın da, Al lah'a ina nan ve Rab bi -

miz'in bi ze öğ ret ti ği gü zel ah la kı ya şa ma yı ka bul eden Ehl-i

Ki tap'ın ve Müs lü man la rın iş bir li ği yap ma sı ge rek ti ği açık tır.

Her üç di nin men sup la rı, el e le ve re rek, za ten hiç bir bi lim sel

te me li bu lun ma yan, sa de ce ma ter ya list fel se fe uğ ru na ayak ta

tu tul mak is te nen Dar wi nizm'in yan lışl ığı nı tüm dün ya ya an -

lat ma lı dır lar. İnanç sız lık tan güç bu lan tüm di ğer yı kı cı ide lo ji -

le re (ko mü niz me, fa şiz me, ırk çı lı ğa) ve ah la ki de je ne ras yo na

kar şı da el bir li ği ile fik ri bir mü ca de le yü rüt me li dir ler. Bu ger -

çek leş ti ril di ği tak dir de dün ya çok kı sa za man da ba rış, hu zur
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ve ada le te ka vu şa cak tır. Yer yü zün de ki acı lar, sı kın tı lar, kat li -

am lar, be la lar, ada let siz lik ler, yok luk lar so na ere cek; ay dın lık,

fe rah lık, zen gin lik, bol luk, sağ lık, be re ket ge le cek tir.

Çar pık De ğer Yar gı la rı nın Kö ke ni:
Dar wi nizm

Ev rim te ori si, "can lı lar te sa düf ler so nu cun da ve ya şam

mü ca de le si sa ye sin de or ta ya çık mış ve ge liş miş tir" cüm le siy -

le özet le ne bi lir. Bu nun do ğal bir so nu cu ola rak, Dar wi nizm

in sa na, "kim se ye kar şı so rum lu de ğil sin, ha ya tı nı te sa düf le re

borç lu sun, ya şa mak için mü ca de le et men, ge re kir se di ğer le ri -

ni ez men ge re kir, bu dün ya ça tış ma ve men fa at dün ya sı dır."

me sa jı ve rir. "Do ğal se lek si yon", "ya şam mü ca de le si", "güç lü -

le rin ha yat ta kal ma sı" gi bi Dar wi nist kav ram la rın ah la ki yan -

sı ma sı bu dur. Bu Dar wi nist tel kin, kuş ku suz din ah la kı nın ta -

ma men zıd dı dır ve din ah la kı na kar şı bir dün ya nın te me li ni

oluş tur mak ta dır.

Dar wi nist tel kin le rin ne ka dar yı kı cı et ki le ri ol du ğu nu

gör mek için, top lu mun de ğer yar gı la rı nı göz lem le mek ye ter -

li dir. Gü nü müz top lum la rı na bak tı ğı mız da, in san la rın ço ğu -

nun sa de ce dün ya da ki ya şam la rı nı sür dür mek, iyi bir mes lek

sa hi bi ol mak, mal-mülk edin mek, da ha çok pa ra ka zan mak,

eğ len mek ve böy le ce "ya şam mü ca de le sin de ga lip gel mek"

için ya şa dık la rı nı gö rü rüz. El bet te her in sa nın dün ya ha ya tı

bo yun ca iyi ve gü zel bir ya şam el de et mek için gay ret gös ter -

me si son de re ce ola ğan dır. An cak din ah la kı, in san la rın ken -
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di le ri ne gü zel bir ha yat kur ma ya ça lı şır ken, ih ti yaç için de

olan la rı da gö zet me le ri ni, yar dım laş ma la rı nı ve ben cil lik ten

ka çın ma la rı nı ge rek ti rir. Dar wi nist ya şam mo de lin de ise in -

san, di ğer in san la rın iyi li ği ni dü şün me di ği gi bi, ken di men fa -

ati için on la rın kö tü du ru ma düş me sin den de sa kın maz. Özel -

lik le de genç le rin ara sın da lüks ev ve ara ba la ra sa hip ol mak,

sı nır sız har ca ma lar yap mak, şöh ret, zen gin lik ve güç el de et -

mek en bü yük ide al ler ha li ni al mış tır. Bu an la yış için de ki in -

san lar ni çin var ol duk la rı nı sor gu la maz, Al lah'ın var lı ğı nı ve

kud re ti ni ne re dey se hiç dü şün mez ler. Ne den ya ra tıl dık la rı nı,

ken di le ri ni ya ra tan Üs tün Ya ra tı cı mız'a kar şı ne gi bi so rum lu -

luk la rı ol du ğu nu ta ma men göz ar dı eder ler. Her in san için ol -

du ğu gi bi ken di le ri için de dün ya ha ya tı nın bir so nu ol du ğu -

nu, ölüm le bir lik te ka zan dık la rı her şe yi bu dün ya da bı ra ka -

cak la rı nı ha tır la mak is te mez, ölüm den son ra ye ni den di ri lip

yap tık la rı nın he sa bı nı ve re cek le ri ni ka bul len mez ler. El bet te

on la rın bun la rı göz ar dı et me le ri ya da ka bul len mek is te me -

me le ri, ger çe ği de ğiş tir mez. Ha yat la rı bo yun ca hiç dü şün me -

se ler de, ger çek ler ken di le ri ne her ha tır la tıl dı ğın da yüz çe vir -

se ler de, ya ra tıl mış aciz bi rer kul dur lar, her can lı gi bi bir gün

öle cek ve yap tık la rın dan he sa ba çe ki le cek ler dir.

As lın da yu ka rı da ta rif et ti ği miz gi bi bir ya şam sü ren in -

san la rın bel ki de bü yük ço ğun lu ğu ev rim te ori si nin et ki si al -

tın da kal dı ğı nın far kın da bi le de ğil dir. Hat ta ol duk ça önem li

bir kıs mı söz ko nu su te ori nin, bi yo lo ji nin il gi ala nı na gir di ği -

ni ve ken di le ri nin ko nuy la hiç bir il gi le ri nin ol ma dı ğı nı sa nır -

lar. Ne var ki ken di le ri bu nun şu urun da ol ma sa lar da, dü zen -

li ola rak pro pa gan da sı na ma ruz kal dık la rı ev rim te ori si on la -

rın ha ya ta ba kış açı la rı nı de rin den et ki le mek te dir. 
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Ken di le ri ni ve çev re le rin de ki in san la rı "bir tür ge liş miş

hay van" ola rak de ğer len di ren bi rey ler, ta vır ve tu tum la rın da,

al dık la rı ka rar lar da bu sap kın ba kış açı la rı nı yan sıt mak ta dır -

lar. Dar wi nist an la yış, in san la ra ben cil, men fa at pe rest, acı ma -

sız ve za lim ol ma yı öğüt le mek te; şef kat, mer ha met, fe da kar -

lık, te va zu gi bi me zi yet le ri ise yok et mek te, bu nu da söz de

"ha ya tın ku ral la rı"nın bir ge re ği gi bi gös ter mek te dir. Bu du -

rum do ğal ola rak top lum dü ze ni ni boz mak ta, hem ah la ki

hem de top lum sal çö kün tü ye ne den ol mak ta dır. 

Dar wi nist an la yı şın bir di ğer olum suz et ki si de, pek çok

top lum da in san la rın yal nız ca şah si men fa at le ri ni gö zet me le -

ri nin ge nel bir ku ral ha li ni al ma sı dır. Bu tarz top lum lar da

kar şı lık sız fe da kar lık yap mak, yar dım et mek, sev gi, say gı ve

şef kat gös ter mek unu tul muş tur. Böy le bir ya pı in sa nla rı yal -

nız lı ğa ve bu na lı ma it mek te dir. Stres, hu zur suz luk, mut suz -

luk, en di şe pek çok in sa nın ha ya tı nı ade ta bir ka bu sa dö nüş -

tür mek te dir. İçi ne düş tük le ri ma ne vi boş lu ğa ça re ara yan la -

rın ki mi al kol, uyuş tu ru cu ve ya ku mar ba ta ğı na düş mek te,

ki mi in ti har et mek te, ki mi de ka ran lık yol la ra sap mak ta dır.

Ma ne vi de ğer le ri göz ar dı eden top lum lar da ah la ki de je -

ne ras yo nun bo yut la rı da son de re ce hız lı bir şe kil de ge niş le -

mek te dir. Eş cin sel li ğin, fu huş ti ca re ti nin, cin sel suç la rın, te ca -

vüz va ka la rı nın ve cin sel has ta lık la rın ar tı şı ah la ki çö kü şün

ba zı önem li gös ter ge le ri dir. Fu huş yü zün den ai le ler da ğıl -

mak ta, ken di ne duy du ğu say gı yı kay bet miş in san lar or ta ya

çık mak ta dır. Ba zı cin sel sa pık lık lar ve eş cin sel lik ar tık dün ya -

nın bir çok ye rin de nor mal kar şı lan mak ta; bu ah lak sız lık la ra

kar şı çı kan lar ise çağ  dı şı ol mak la it ham edil mek te dir. Bu gün
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eş cin sel le rin, ba zı ül ke ler de res mi ola rak ev le ne bil -

me le ri, dün ya ça pın da or ga ni ze ey lem ler ya pa bil me -

le ri, din ah la kı na kar şı sal dır gan bir tu tum ser gi le ye -

bil me le ri dü şün dü rü cü dür.

Yı kım sa de ce top lum sal bo yut ta de ğil ay nı za -

man da si ya si bo yut ta dır. Ge ri de bı rak tı ğı mız 20. yüz -

yıl, in san lık ta ri hi nin en bü yük, en deh şet li, en yı kı cı

sa vaş la rı na sah ne ol muş tur. Bun la rın ya nı sı ra anar şi

ve te rör olay la rın da pek çok in san ha ya tı nı kay bet -

miş, ya ra lan mış ve ya sa kat kal mış tır. Söz ko nu su vah -

şet ko mü nizm, fa şizm, ırk çı lık gi bi te me lin de Dar wi -

nizm'in yer al dı ğı ide olo ji le rin ese ri dir. Böl ge sel sa -

vaş lar, ça tış ma lar ve kan lı te rör ey lem le ri ha len dün -

ya nın çe şit li böl ge le rin de de vam et mek te dir.

Gü nü müz de dün ya nü fu su nun önem li bir bö -

lü mü sı kın tı ve yok sul luk için de ya şa mak ta dır.

İs ta tis tik le re ba kıl dı ğın da, aç lı ğın, fa kir li ğin,

ge lir da ğı lı mın da ki uçu ru mun ol duk ça bü yük

oran la ra ulaş tı ğı gö rül mek te dir. El bet te bu

olum suz ge liş me ler ben cil lik, çı kar iliş ki le ri
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ve ma ter ya list de ğer ler üze ri ne ku ru lu bir dün ya dü ze ni nin

do ğal so nu çla rı dır.

Top lum sal yoz laş ma ya iliş kin he men ak la ge len önem li

bir un sur da suç oran la rın da ki ola ğa nüs tü ar tış tır. Dün ya ge -

ne lin de ya sa dı şı ey lem ler sa yı ca art tı ğı gi bi, çe şit li lik ba kı -

mın dan da ço ğal mak ta dır. As lın da bu, ma ne vi ve vic da ni de -

ğer le ri terk et me nin ka çı nıl maz ne ti ce si dir. Di nin in sa na öğ -

ret ti ği ah lak tan uzak olan bi rey ler, hır sız lık, do lan dı rı cı lık,

gasp, teh dit, kı sa ca sı her tür lü gay ri meş ru fi ili ola ğan kar şı -

la mak ta, bu suç la rın ta ma men or ta dan kal dı rı la bi le ce ği ne ih -

ti mal da hi ver me mek te dir ler. 

Tüm bu olum suz tab lo, son iki yüz yıl dır ön ce Ba tı dün -

ya sın da ar dın dan tüm dün ya da tır ma nı şa ge çen ma ter ya list
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fel se fe nin so nuç la rı dır. İn san la ra Ya ra tı cı mız'ın var lı ğı nı in -

kar et ti ren, "hiç kim se ye kar şı so rum lu de ğil si niz, vah şi bir

or man da ya şam ve çı kar mü ca de le si ve ren ev rim leş miş ha -

yvan lar sı nız" ya nıl gı sı nı tel kin ede rek on la rı din ah la kın dan

uzak laş tı ran pro pa gan da nın ürün le ri dir. 

İki Se çe nek
Bu ra ya ka dar an la tı lan lar her gün çev re miz de şa hit ol -

du ğu muz olay la rın, ga ze te ler de oku du ğu muz ve te le viz yon -

da sey ret ti ği miz ha ber le rin bir öze ti dir. As lın da her kes sö zü

edi len bu tab lo nun ga yet iyi far kın da dır. O hal de sa mi mi ola -

rak iman eden le rin ken di ken di le ri ne şu so ru yu sor ma sı ge -

re kir: Dün ya nın için de bu lun du ğu du rum kar şı sın da ya pıl -

ma sı ge re ken en doğ ru ve en gü zel dav ra nış ne dir?

İçin de ya şa dı ğı mız çağ da dün ya top lum la rı nı yı kı ma gö -

tü ren kö tü lük le ri, ah lak sız lık la rı, hak sız lık la rı ve de je ne ras -

yo nu gö ren her ke sin önün de iki se çe nek var dır: 

Bi rin ci si, gör dük le ri ni gör mez den ge len le rin seç ti ği yol -

dur. Bu yo lu ter cih eden ler, olup bi ten le ri sa de ce sey ret mek -

le ye ti nir, ya şa nan olum suz luk la ra kar şı il gi siz ve umur sa -

maz bir ta vır ta kı nır lar. "Dün ya yı kur tar mak ba na mı kal dı?"

ve ya "Ben ne yi de ğiş ti re bi li rim?" gi bi ma ze ret ler le ken di le ri -

ni kan dı rır lar. Soh bet or tam la rın da, in san lı ğın için de bu lun -

du ğu du ru ma ne ka dar üzül dük le ri ni ifa de eder, ki mi za man

ih ti yaç için de olan la ra kü çük yar dım lar da bu lu nur lar, an cak

tüm bu kö tü lük le rin ta ma men or ta dan kal dı rıl ma sı için ça ba

gös ter me ye ya naş maz lar. Oy sa unut ma mak ge re kir ki, acı la -
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ra, sı kın tı la ra, kö tü lük le re kar şı ses siz ka lan ya da elin den ge -

len en faz la ça ba yı gös ter me yen de bu tab lo dan so rum lu dur.

İkin ci yol ise, mev cut im kan la rın tü mü nü se fer ber ede -

rek, in san lı ğı için de bu lun du ğu du rum dan kur tar mak için

ge rek li fik ri mü ca de le yi yü rüt mek, bu ko nu da as la yıl gın lı ğa

ka pıl ma mak, şevk le ve azim le ça ba gös ter mek tir. Sa mi mi,

sağ du yu lu, vic dan lı, so rum lu luk sa hi bi ina nan la ra dü şen el -

bet te bu ikin ci yo lu seç mek tir. Ma dem za lim ler, kö tü ler, ah -

lak sız lar ve din ah la kı na kar şı olan lar it ti fak kur muş tur; o

hal de Ki tap Eh li'nden sa mi mi ola rak iman eden ler ve sa mi mi

Müs lü man lar da bu şer it ti fa kı na kar şı bir leş me li, her tür lü

mad di ve ma ne vi im ka nı bi ra ra ya top la ya rak or tak bir fik ri

mü ca de le yü rüt me li dir. İnanç lı her Musevi, her Hı ris ti yan,

her Müs lü man bu doğ rul tu da elin den ge len gay re ti gös ter -

mek le so rum lu dur. Böy le lik le dü rüst, say gı lı, sev gi do lu, an -

la yış lı, in ce dü şün ce li, gü zel ah lak lı in san lar la bir lik te, hu zur,

ba rış, gü ven lik, mut lu luk ve re fa hın ha kim ol du ğu bir or tam -

da ya şa mak müm kün ola cak tır.

Gü nü müz de ki gi bi zor luk ve sı kın tı dö nem le rin de, Ki -

tap Eh li ve Müs lü man lar bir bir le ri ne kar şı her za man kin den

da ha çok an la yış lı, uyum lu, ta mam la yı cı, ko lay laş tı rı cı ve

say gı lı ol ma lı dır lar. Unu tul ma ma lı dır ki bir lik, be ra ber lik ve

iş bir li ği ba şa rı ge ti rir. Çe kiş me, tar tış ma ve ih ti laf ise güç süz -

lü ğe ne den olur. Üs te lik için de ya şa dı ğı mız dö nem, bu iş bir -

li ği nin bir an ön ce te sis edil me si ni ge rek tir mek te dir. Din ah -

la kı na kar şı olan lar la ya pıl ma sı ge re ken fik ri mü ca de le nin

ya nı sı ra bu dö nem, iman eden le rin dün ya ta ri hi nin en kut lu

dö nem le rin den bi ri ne, Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne ikin ci kez ge -

li şi ne ha zır lık yap ma la rı ge re ken çok önem li bir dö nem dir. 
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hir zaman, dünyanın son

dönemlerini ifade eden bir ta-

nımdır. İslam inancına göre, kı-

yametten önceki bu son dönemde

insanlık önce büyük bir bozulma ve dejenerasyon

ile karşı karşıya kalacaktır. Haksızlığın, zulmün, açlı-

ğın ve yoksulluğun, ahlaki çöküntünün, savaşların ve

çatışmaların, kargaşa ve anarşinin arttığı bu karanlık

dönem, insanların Allah'a ve din ahlakına yönelmeleriy-

le son bulacaktır. Yokluğun yerini bolluk, haksızlığın ve

zulmün yerini adalet ve anlayış, anarşi ve kargaşanın yerini

huzur ve güven ortamı alacak; dünya tarihte hiç olmadığı ka-

dar güzellik ve bereket içinde olacaktır. Allah, dünyanın ay-

dınlığa ve berekete kavuşması için, Hz. İsa (as)'ın yeniden

dünyaya gelişini ve "Mehdi" (hidayete ermiş, hidayet bul-

muş) sıfatını taşıyan kutlu bir şahsı vesile kılacaktır. Tüm

bunlar, bize Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdele-

nen, Kuran'da da işaret edilen çok değerli müjdelerdir.

Ahir zamanın alametlerinin neler olduğunu, bu dönem-

de gelecek olan Hz. Mehdi (as)'ın özelliklerini, Hz. Mehdi (as)

geldikten sonra yeryüzünde ne gibi değişimlerin olacağını ve

Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne gelişini daha önce yayınlamış oldu-



ğumuz kitaplarımızda detaylı olarak incelemiştik. (Detaylı bil-

gi için bkz. Hz. Mehdi (as)'ın Çıkış Alametleri ve Özellikleri, Hz.

Mehdi (as) ve Altınçağ, Peygamberimiz (sav)'in Dilinden Hz.

Mehdi (as), Kıyamet Alametleri, Altınçağ, Ahir Zaman ve

Dabbet'ül Arz, Hz. İsa (as)'ın Geliş Alametleri, Ahir Zamanı

Bediüzzaman ile Anlamak, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Bu

Yüzyılda Gelecek)

Bu kitabımızda ise Hıristiyanların ve Müslümanların

heyecanla bekledikleri Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci kez

gelişini ve Tevrat'ta yer alan ve İslami kaynaklarla büyük

benzerlik gösteren Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunu kısaca açıkla-

yacağız.

Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Bu
Yüzyılda Gelecektir

Her yüz senede bir din ahlakını bidatlerden kurtarmak

ve yenilemek için Allah tarafından bir zatın gönderildiği,

Sünen-i Ebu Davud, Mektubat-ı Rabbani gibi büyük ve muteber

ehli sünnet alimlerinin eserlerinde açık bir şekilde belirtilmiş-

tir:

Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre; Resulullah (sav) şöyle bu-
yurmuş: Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah her yüz sene-
nin başında şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan ka-
rışmış batıl uygulamalardan) ayıracak, yenileyecek (ilim sa-
hibi) bir zatı gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, 5/100) 

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerde ahir
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zamanda zuhur edeceği müjdelenen Hz. Mehdi (as)'ın çıkış

zamanı olarak ise Hicri 1400 yılı verilmiştir: 

"İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (as)'ın yanında topla-
nacaklardır." (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)

Bu 100 yıllık sürede İslam ahlakı belli bir süreç içinde

tüm dünyaya hakim olacak, din ahlakına karşı mücadele ve-

ren deccaliyet sistemi ise tamamen ortadan kalkacaktır.

Ancak aşağı yukarı 100 sene kadar sürecek olan bu yükselme

döneminin ardından yani Hicri 1500'lerle birlikte dünya ye-

niden bir bozulma sürecine girecektir. Ehl-i Sünnet'in büyük

hadis ve fıkıh alimlerinden biri olan İmam Ahmed İbni

Hanbel gibi birçok alimin birbirlerinden naklettikleri bir ha-

diste Peygamberimiz (sav) kendine kadar dünyada geçen za-

manın 5600 yıl olduğunu bildirerek insanlık tarihinin başlan-

gıcı hakkında önemli bir bilgi vermiştir:

Ahmed İbni Hanbel İlel'inde nakletti. İsmail b.
Abdülkerim, Abdüssamed'den O da Vehb'den rivayet etti:
DÜNYADAN BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR. (Ali
B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir zaman, s. 89)

Diğer yandan başka birçok hadiste ise dünyanın ömrü-

nün 7000 yıl olduğuna dair açık izahlar bulunmaktadır:

Enes Malik'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (sav) bu-
yurdu: DÜNYANIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDE
YEDİ GÜNDÜR. Allah-u Teala buyurdu ki: RABBİN KA-
TINDA BİR GÜN SİZİN SAYDIKLARINIZDAN BİN
YIL GİBİDİR. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ih-
tiyacını görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla,
gecelerini de ibadetle geçirmişcesine ŞU DÜNYANIN YE-
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Dİ BİN YILLIK ÖMRÜ MÜDDETİNCE SEVAP YAZAR.

(Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 88)

Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni'den rivayet ettiler: Ben gördü-

ğüm bir rüyayı Resulullah (sav)'e anlattım. Bu rüyada

Peygamber (sav) yedi basamaklı bir minberin en üst basa-

mağında idi: O buyurdu ki, YEDİ BASAMAKLI

GÖRDÜĞÜN MİNBER ŞU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN

YEDİ BİN SENEDİR. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-

ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 89)

Hicri 1300'ün ve son bin yılın en büyük müceddidi olan

Üstad Said Nursi Hazretleri ise İslam ahlakının hakimiyet sü-

resi için Hicri 1500'leri vermiştir. Üstad bu tarihlere kadarki

dönemin Müslümanların açık ve aşikar galibiyet dönemleri

olacağını ifade etmiştir. Bundan sonraki yıllarda ise İslam ah-

lakının dünya üzerindeki yükseliş döneminin sona ereceği ve

inkarcılar için bir kıyamet kopmasının Hicri 1545 itibariyle

söz konusu olacağını söylemiştir. (Doğrusunu Allah bilir.)

"Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar (kıya-

mete kadar) hak üzerinde olacaktır."

"Ümmetimden bir taife.." fıkrasının (bölümünün) makam-ı

cifrîsi (cifir hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542

(2117) ederek nihayet-i devamına (varlığının sonuna) îma

eder. "Hak üzerinde olacaktır." (şedde sayılır) fıkrası da-

hi; makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve

aşikârane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542

(2117) ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviri-

yesine (aydınlatma görevine) devam edeceğine remze (işa-

rete) yakın îma eder. "Allah'ın emri gelinceye kadar" (şed-
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de sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1545 (2120), kâfirin

başında KIYAMET KOPMASINA îma eder. (Kastamonu

Lahikası, s. 33)

Büyük ehl-i Sünnet alimi Berzenci Hazretleri de dünya-

nın ömrünün Hicri 1600'e ulaşmayacağını yani Hicri 1500'lü

yıllar içinde kıyametin kopmasının Allah'ın izniyle beklendi-

ğini ifade etmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

BU ÜMMETİN ÖMRÜ BİN SENEYİ GEÇECEK, FAKAT

BİN BEŞ YÜZ SENEYİ AŞMAYACAKTIR... (Kıyamet

Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-

Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 299)

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadise dayalı

olarak Suyuti Hazretleri ise yaptığı açıklamada şöyle belirt-

mektedir: 

"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇ-

MEYECEK." (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti

el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan.

Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu'l-İlel, s. 89)

Şu anda Hicri 1430 yılında olduğumuzu ve Hicri 1500 yı-

lına kadar da Hicri 14. yüzyılın içinde olduğumuzu hesaba

katarsak o zaman Hz. Mehdi (as)'ın mutlaka bu yüzyıl içinde

zuhur etmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çünkü geriye Hz.

Mehdi (as)'ın çıkabileceği başka bir yüzyıl kalmamaktadır.

Hicri 1400'ün başından itibaren Peygamberimiz (sav)'in

hadislerinde bildirdiği ahir zaman alametlerinin hemen hep-

sinin art arda tahakkuk etmesi de ahir zamanda olduğumuzu

ve Hz. Mehdi (as)'ın bu yüzyıl içerisinde çıkacağını açıkça

göstermektedir. 
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Özetle, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinden ve büyük

İslam alimlerinin açıklamalarından açıkça anlaşıldığı üzere,

içinde bulunduğumuz Hicri 1400'ler Hz. İsa (as)'ın yeniden

dünyaya geliş ve Hz. Mehdi (as)'ın zuhur çağıdır. Bu yüzyıl-

da Hz. İsa (as) yeniden yeryüzüne gelecek, Hz. Mehdi (as) zu-

hur edecek ve İslam ahlakı yeryüzüne hakim olacaktır. 

Kuran'da Hz. İsa (as)'ın Yeryüzüne 
İkinci Gelişi

Kuran'da Hz. İsa (as) ile ilgili haber verilen önemli bilgi-

lerden biri de Hz. İsa (as)'ın ölmediği ve öldürülmediği, Allah

Katına yükseltildiği ve Rabbimiz'in takdir ettiği vakitte yeni-

den dünyaya gelecek olduğudur. Bu bölümde konuyla ilgili

Kuran'da yer alan deliller incelenecektir. (Bu konuyla ilgili

daha detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Hz. Mesih Müjdesi)

Allah, inkarcıların Hz. İsa (as)'ı öldürmelerine izin ver-

memiş, onu Kendi Katına yükseltmiştir. Ve tekrar yeryüzüne

döneceğini insanlara müjdelemiştir. Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne

dönüşü ile ilgili olarak da Kuran'da şu haberler verilir:

1- İsa Peygamber (as)’ı öldürmek için tuzak kuran in-

karcılar onu kesinlikle öldürememişlerdir. Onların bu ko-

nuda öne sürdükleri iddiaları yalnızca bir zandan ibarettir:

Ve : "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı ger-

çekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle

bir ceza verdik) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadı-

lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten
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onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe
içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna
ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldür-
mediler. (Nisa Suresi, 157)

2- Hz. İsa (as)'ın ölmediği; insanların yaşadığı boyut-

tan alınarak, Allah Katına yükseltildiği bir ayette şöyle bil-

dirilir:

Hayır; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güç-
lüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)

3- Kuran'da Hz. İsa (as)'ın kıyamet saati için bir ilim ol-

duğu belirtilmektedir: 

Şüphesiz o, kıyamet-saati için bir ilimdir. Öyleyse on-
dan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun.
Dosdoğru yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

Bu ayetin Hz. İsa (as)'ın ahir zamanda yeryüzüne dönü-

şüne açık bir işaret taşıdığını söyleyebiliriz.

Çünkü Hz. İsa (as), Kuran'ın indirilişin-

den yaklaşık altı asır önce yaşamıştır.

Dolayısıyla bu ilk hayatını "kıyamet saa-

ti için bir bilgi" yani bir kıyamet alameti

olarak anlayamayız. Ayetin işaret ettiği

anlam, Hz. İsa (as)'ın, ahir zamanda, yani
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kıyametten önceki son zaman diliminde, yani içinde bulun-

duğumuz dönemde yeniden yeryüzüne döneceği ve bunun

da bir kıyamet alameti olacağıdır. 

4- Al-i İmran Suresi'nin 55. ayetinde, Hz. İsa (as)'a

uyanların kıyamete kadar inkara sapanlara üstün gelecek-

leri haber verilmektedir. 

Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu seni Ben
vefat ettireceğim ve seni Kendime yükselteceğim, seni
inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıya-
mete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra
dönüşünüz yalnızca Bana'dır, hakkında anlaşmazlığa
düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim. (Al-i
İmran Suresi, 55)

Allah kıyamete kadar inkar edenlere üstün gelen ve Hz.

İsa (as)'a gerçekten tabi olan bir grubun varlığından söz et-

mektedir. Hz. İsa (as) hayatta iken ona uyanların sayısı çok

azdı. Ve onun Allah Katına yükselişinin ardından da onun

getirdiği hak din tahrif edildi. Sonraki iki yüzyıl boyunca da,

Hz. İsa (as)'a iman edenler (İseviler) şiddetli baskılara maruz

kaldılar. Üstelik İsevilerin hiçbir siyasi gücü de bulunma-

maktaydı. Bu durumda geçmişte yaşayan Hıristiyanların, in-

kar edenlere üstün geldiklerini ve bu ayetin onlara baktığını

söyleyemeyiz. 

Günümüzde ise Hıristiyanlığın özünden uzaklaştığını,

Hz. İsa (as)'ın anlattığı hak dinden farklı bir dine dönüştüğü-

nü görürüz. Bu durumda "sana uyanları kıyamete kadar in-

kara sapanların üstüne geçireceğim" ifadesi açık bir işaret ta-

şımaktadır. Hz. İsa (as)'a uyan ve kıyamete kadar yaşayacak
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olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk,

kuşkusuz Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çı-

kacaktır. Ve tekrar dünyaya gelişi sırasında bu kutlu pey-

gambere tabi olanlar, kıyamete kadar inkar edenlere üstün kı-

lınacaktır. 

5- Kuran'da verilen bir diğer bilgi de Hz. İsa (as)'ın ölü-

münden önce tüm Ehl-i Kitabın kendisine iman edeceği

şeklindedir:

Andolsun, Kitap Ehli'nden, ölmeden önce ona (Hz.
İsa'ya) inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o (Hz.
İsa) da onların aleyhine şahit olacaktır. (Nisa Suresi, 159)

Bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır ki Hz. İsa (as) ile ilgili

olarak henüz gerçekleşmemiş olan üç İlahi vaat vardır. İlk ola-

rak, İsa Peygamberin (as) her insan gibi yaşadıktan sonra öle-

ceği bildirilmektedir. İkinci vaat, tüm Ehl-i Kitabın ona, o ya-

şarken itaat edeceğidir. Şüphesiz söz konusu bu iki haber de

Hz. İsa (as)'ın kıyamet öncesindeki gelişiyle gerçekleşecek

olaylardır. Ayetteki üçüncü haber olan Hz. İsa (as)'ın Ehl-i

Kitap hakkındaki şahitliği de kıyamet gününde gerçekleşe-

cektir. 

6- Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci kez gelişine işaret

eden bir başka ayet ise Meryem Suresi'nde geçmektedir:

Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve di-
ri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de. (Meryem
Suresi, 33)

Bu ayet Al-i İmran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelen-

diğinde çok önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Al-i İmran

Suresi'ndeki ayette Hz. İsa (as)'ın Allah Katına yükseltildiği
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ifade edilmektedir. Bu ayette ölme ya da öldürülme ile ilgili

bir bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem Suresi'nin 33. aye-

tinde Hz. İsa (as)'ın öleceği günden bahsedilmektedir. Bu ikin-

ci ölüm ise ancak Hz. İsa (as)'ın ikinci kez dünyaya gelişi ve

bir süre yaşadıktan sonra vefat etmesiyle mümkün olabilir.

7- Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne dönüşüne işaret eden bir

diğer ayet şöyledir:

Ona (Hz. İsa'ya) Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğre-
tecek. (Al-i İmran Suresi, 48)

Bu ayette geçen "Kitap" kelimesinin neyi ifade ettiğini an-

lamak için konuyla ilgili diğer Kuran ayetlerine baktığımızda

şunu görürüz: Tevrat ve İncil ile birlikte aynı ayette kullanıl-

ması halinde Kitap, Kuran anlamını ifade etmektedir; Al-i

İmran Suresi'nin 3. ayeti buna bir örnek olarak verilebilir: 

O, sana Kitap'ı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı
olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. (Al-i
İmran Suresi, 3) 

Ayrıca başka pek çok ayette Hz. Muhammed (sav)'e

Kitabın ve hikmetin indirildiği belirtilmektedir. Bu ayetler-

den biri şöyledir:

... Allah, sana Kitap'ı ve hikmeti indirdi ve sana bilme-
diklerini öğretti. Allah'ın üzerinizdeki fazlı çok büyük-
tür. (Nisa Suresi, 113) 

Hz. Muhammed (sav)'e indirilen kitabın Kuran olduğu

herkesin bildiği bir gerçektir. Bu durumda, Al-i İmran

Suresi'nin 48. ayetindeki Hz. İsa (as)'ın öğreneceği bildirilen

Kitap da ancak Kuran olabilir. İsa Peygamberin (as) bundan

yaklaşık 2000 sene önceki yaşamında, Tevrat ve İncil üzerine
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bilgi sahibi olduğu bilinmektedir. Kuran'ı öğrenmesinin ise

yeryüzüne yeniden gelişinde gerçekleşeceği açıktır. 

8- Al-i İmran Suresi'nin 59. ayetinde "Şüphesiz, Allah

Katında İsa'nın durumu,  Adem'in durumu gibidir... " şek-

linde bildirilmektedir. Bu ifade ile iki peygamber arasındaki

bazı benzerliklere dikkat çekilmiş olabilir. Bilindiği gibi, hem

Hz. Adem (as) hem de Hz. İsa (as) babasızdır. Ayrıca yukarı-

daki ayette, Hz. Adem (as)'ın cennetten yeryüzüne indirilme-

si, Hz. İsa (as)'ın ahir zamanda Allah Katından yeryüzüne in-

dirilmesine de benzetilmiş olabilir. 

9- Hz. İsa (as)'ın tekrar dünyaya geleceği ile ilgili bir

başka delil de Maide Suresi'nin 110. ayetinde ve Al-i İmran

Suresi'nin 46. ayetinde geçen "kehlen" kelimesidir.

Ayetlerde şu şekilde buyurulmaktadır:

Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve anne-
ne olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile des-
tekledim, beşikte iken de, yetişkin (kehlen) iken de in-
sanlarla konuşuyordun…" (Maide Suresi, 110)

Beşikte de, yetişkinliğinde (kehlen) de insanlarla konu-
şacaktır. Ve O salihlerdendir. (Al-i İmran Suresi, 46)

Hz. İsa (as)'ın yetişkin halini ifade etmek için kullanılan

"kehlen" kelimesinin sözlük anlamı "otuz ile elli yaşları ara-

sında, gençlik devresini bitirip ihtiyarlığa ayak basan, yaşı

kemale ermiş kimse" şeklindedir. Bu kelime İslam alimleri

arasında ittifakla "35 yaş sonrası dönem" olarak kabul edil-

mektedir. 

Hz. İsa (as)'ın genç bir yaş olan otuz yaşının başlarında

Allah Katına yükseltildiğini, yeryüzüne indikten sonra kırk
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yıl kalacağını ifade eden ve İbn Abbas'tan rivayet edilen ha-

dise dayanan İslam alimleri, Hz. İsa (as)'ın yaşlılık dönemi-

nin, tekrar dünyaya gelişinden sonra olacağını, dolayısıyla bu

ayetin, Hz. İsa (as)'ın gelişine dair bir delil olduğunu söyle-

mektedirler.24

Tüm peygamberler insanlarla konuşup, onları dine da-

vet etmişlerdir. Hepsi de yetişkin yaşlarında tebliğ görevini

yerine getirmişlerdir. Ancak Kuran'da hiçbir peygamber için

bu şekilde bir ifade kullanılmamıştır. Bu durum, "kehlen" ifa-

desinin Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne mucizevi dönüşüne işaret

eder. Çünkü ayetlerde birbiri ardından gelen "beşikte" ve "ye-

tişkin iken" kelimeleri iki büyük mucizevi zamana dikkat

çekmektedirler. 

Hz. İsa (as)'ın beşikteyken konuşması bir mucizedir. Bu

benzeri görülmüş bir olay değildir ve ayetlerde bu mucizevi

olay birçok kez zikredilmektedir. O halde bu kelimenin he-

men ardından gelen "yetişkin iken de insanlarla konuşması"

şeklindeki ifadenin de bir mucize olduğu anlaşılmaktadır.

Eğer "yetişkin iken" ifadesi, Hz. İsa (as)'ın Allah Katına alın-

madan önceki hayatına işaret ediyor olsaydı, o zaman Hz. İsa

(as)'ın konuşuyor olması bir mucize olmayacaktı. Ancak ayet-

te iki büyük mucizevi zamana işaret edilmektedir. Bunlardan

birincisi beşikteyken konuşması, ikincisi ise yetişkin iken ko-

nuşmasıdır. Dolayısıyla mucizevi bir döneme işaret eden "ye-

tişkin iken" ifadesinin, Hz. İsa (as)'ın mucizevi bir şekilde tek-

rar yeryüzüne döndükten sonraki dönemde, yetişkin iken in-

sanlarla konuşmasını kast ediyor olması kuvvetle muhtemel-

dir. 
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İncil'de İsa Mesih'in Yeryüzüne Dönüşü
Hz. İsa (as)'ın dünyaya ikinci gelişi İncil'de detaylı olarak

anlatılmıştır. (Matta, Bap 24, 36; Markos, Bap 13, 32-33) Söz

konusu vaktin ansızın geleceği, bu yüzden inananların hazır

ve uyanık olmaları gerektiği bildirilmiştir. (Matta, Bap 24, 44,

Bap 25, 13; Markos, Bap 13, 35-37; Luka, Bap 12, 40)

Bununla birlikte Hz. İsa (as)'ın dünyaya dönüşü ön ce sin -

de or ta ya çı ka cak ala met ler de tay lı ola rak ak ta rıl mış tır. Bu na

gö re, dün ya nın "son dö ne mi" ola rak bi li nen bu dö nem de kar -

ga şa ve anar şi ar ta cak, sa vaş lar ve ça tış ma lar ya şa na cak, ah -

la ki de je ne ras yon yay gın la şa cak, in san lar ara sın da gü ven ve

sev gi or ta dan kal ka cak, iha net, sa da kat siz lik, ve fa sız lık, acı -

ma sız lık yay gın la şa cak, in san la rın bü yük ço ğun lu ğu din ah -

la kın dan uzak la şa cak lar dır. Bu dö ne min önem li özel lik le rin -

den bi ri de Hz. İsa (as)'dan ön ce pek çok sah te me si hin or ta -

ya çı ka cak ol ma sı dır. İn cil'de bu dö ne min özel lik le ri şu şe kil -

de ta rif edil mek te dir:

İsa şöy le ya nıt la dı: "Dik kat edin, kim se si zi kan dır ma sın.
Çün kü bir çok la rı adım la ge lip, 'Ben Me sih'im' di ye rek ni ce -
le ri ni kan dı ra cak lar. Sa vaş ses le ri, sa vaş söy len ti le ri du ya -
cak sı nız. Sa kın deh şe te ka pıl ma ya sı nız. Bu olay la rın ol ma -
sı ge rek li dir, ama da ha son gel me miş tir. Çün kü ulus ulu sa,
kral lık kral lı ğa kar şı ayak la na cak. Çe şit li yer ler de kıt lık lar
gö rü le cek, dep rem ler ola cak. Bun la rın tü mü san cı la rın baş -
lan gı cı dır.
... Bir çok la rı suç iş le me ye sü rük le ne cek. Ki şi ki şi yi ele ve re -
cek, bir bir le rin den nef ret ede cek ler. Bir çok ya lan cı pey gam -
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ber or ta ya çı ka cak. Bun lar ni ce le ri ni kan dı ra cak. Kö tü lü ğün
ço ğal ma sıy la bir çok in sa nın sev gi si so ğu ya cak. Ama kim
so nu na dek kat la nır sa o kur tu la cak tır.
Hü küm ran lı ğın bu se vin di ri ci ha be ri dün ya nın her kö şe -
sin de ta nık lık ta bu lun mak için tüm ulus la ra ya yı la cak. İş te
o za man son ge le cek tir." (Mat ta, Bap 24, 4-14)

Yi ne İn cil'de, "son gün ler de", İsa Me sih'in ge li şi ön ce sin -

de top lum la rın için de bu lun du ğu du rum şöy le tas vir edil -

miş tir:

Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar gelecek. Çünkü insan-
lar kendi kendilerine vurgun, paraya tutkun olacaklar; övü-
necek, büyüklenecek, sövecek, ana baba sözü dinlemeye-
cek, iyilik bilmeyecekler. Kutsallığa önem vermeyecek, do-
ğal sevgi nedir bilmeyecek, uzlaşmaya yanaşmayacak, kara
çalıcı olacaklar, bencil isteklerini durduramayacaklar.
Tehlikeli, iyilik düşmanı, hain, dengesiz olacaklar.
Böbürlenecekler, Allah'ı değil zevki eğlenceyi sevecekler;
Allah yolunda görünmelerine karşın Allah yolunun gücü-
nü yadsıyacaklar. Bu insanlardan yüz çevir. (Timoteos'a II.
Mektup, Bap 3, 1-5)

İn cil'e gö re, bu ge liş me ler ya şan dı ğın da Hz. İsa (as)'ın

ge li şi de ya kın laş mış tır. (Mat ta, Bap 24, 33) İn cil'de bil di ri len

İsa Pey gam be rin (as) dö nü şü ne iliş kin ala met ler yu ka rı da ki -

ler le sı nır lı de ğil dir. Ko nu nun dik kat çe ki ci bir baş ka yö nü

de, Me sih'in ge li şi nin ba zı ki şi ler ce in kar edil me si nin de, ay -

nı za man da onun ge li şi nin bir ala me ti ol ma sı dır. Bu İn cil'de

şöy le bil di ri lir:

İl kin şu nu bil me li si niz. Son gün ler de tut ku la rı uya rın ca yü -
rü yen, alay lı ha va lar ta kı nan alay cı lar tü re ye cek. So ra cak -
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lar: "Ha ni va at edil miş ti, ge le cek ti... Ne ol du? Ata lar uyu ya -
lı dan be ri ya ra tı lı şın ba şın dan bu ya na her şey ol du ğu gi bi
sü rüp git mek te!" (Pet ros'un II. Mek tu bu, Bap 3, 3-4)

Hz. Mu ham med (sav)'in ha dis le rin de bil di ri len ahir za -

man (son dö nem) özel lik le ri de yu ka rı da sa yı lan lar la bü yük

ben zer lik gös ter mek te dir. Pey gam ber Efen di miz (sav) de mü -

min le re, dün ya nın kı ya met ten ön ce ki son dö ne min de için de

bu lu na ca ğı ko şul la rı de tay lı ola rak tas vir et miş ve Hz. İsa

Pey gam be rin (as) bu dö nem de yer yü zü ne tek rar gön de ri le ce -

ği ni bil dir miş tir. Hz. Mu ham med (sav)'in ha dis le rin de bil di -

ri len ba zı ahir za man özel lik le ri şu şe kil de dir:

Dün ya herc-ü merc için de kal dı ğın da, fit ne ler zu hur et ti -
ğin de, yol lar ke sil di ğin de, ba zı la rı ba zı sı na hü cum et ti ğin -
de, bü yük kü çü ğe mer ha met et me di ği, bü yü ğe va kar lı dav -
ran ma dı ğın da...25

Ki şi, kar de şi ni öl dür me dik çe kı ya met kop maz.26

Dün ya nız da kö tü le ri niz va ris ol ma dık ça kı ya met kop -
maz.27

Kı ya me tin he men ya kı nın da anar şi ve kar ga şa gün le ri var -
dır.28

Ha ram olan şey le rin he lal sa yıl ma sı… kı ya met ala met le rin -
den dir.29

Bü yük şe hir ler dün san ki yok muş gi bi he lak olur.30

Ahir za man da öy le adam lar çı ka cak ki, din le ri ni dün ya
men fa at le ri kar şı lı ğın da sa ta cak lar dır. Bun lar yu mu şak gö -
rün mek için ko yun pos tu na bü rü ne cek ler, dil le ri şe ker den
tat lı, fa kat kalp le ri kurt kal bi gi bi ka tı ola cak tır.31

Kı ya met ten ön ce iki bü yük ha di se var dır… ve son ra da zel -
ze le li yıl lar.32
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İn san lar üze ri ne al da tı cı se ne ler ge le cek. O se ne ler de… ha -
ine iti mat edi le cek, doğ ru ki şi ha in sa yı la cak.33

Bü yü ğe say gı, kü çü ğe mer ha met kal ka cak. Zi na ço cuk la rı
ço ğa la cak. O ka dar ki ki şi so kak or ta sın da ka dın la zi na ede -
cek.34

Aç lık ve ha yat pa ha lı lı ğı ala bil di ği ne ya yı la cak.35

İyi lik terk edi lip em re dil me di ğin de, kö tü lük iş le nip alı ko -
nul ma dı ğın da… kı ya met yak laş mış ola cak tır.36

Kö tü le rin ço ğal dık ça ço ğal ma sı, ya lan cı la rın doğ ru ka bul
edi lip doğ ru la rın ya lan cı sa yıl ma sı, ha in le rin gü ve ni lir, gü -
ve ni lir kim se le rin ha in sa yıl ma sı… kı ya met ala met le rin -
den dir.37

Dik kat edi lir se, bu ala met ler gü nü müz de ar dı ar dı na be -

lir miş tir. Dün ya nın fark lı kö şe le rin den he men her  gün ye ni

bir ça tış ma ha be ri gel mek te, in san lar rüş vet, ada let siz lik ve

hak sız lık baş ta ol mak üze re sos yal bo zul ma dan bü yük ra hat -

sız lık duy mak ta, ya lan cı lık, do lan dı rı cı lık, sah te kar lık, fu huş,

cin sel sap kın lık lar her ge çen gün da ha da art mak ta dır. Ah la -

ki de ğer le rin göz ar dı edil me si, in san lar ara sın da ger çek sev -

gi ve mer ha me tin ya şan ma sı nı en gel le mek te, her ke sin te dir -

gin lik ve gü ven siz lik duy du ğu bir or tam yay gın laş mak ta dır.

Bu nun ya nı sı ra bü yük kıt lık la rın ya şan ma sı, dep rem le rin

art ma sı, di ğer do ğal fe la ket le rin ço ğal ma sı, in san la rı hay re te

dü şü re cek bü yük olay la rın ya şan ma sı gi bi ala met ler de açık -

ça te cel li et mek te dir. Bir kez da ha be lirt mek ge re kir ki, geç -

miş te de bel ki bu olay lar dan ba zı la rı ya şan mış ya da in san lar

bu ala met le rin ben zer le ri ile kar şı laş mış ola bi lir ler ama ta ri -

hin hiç bir dö ne min de söz ko nu su ala met le rin bu ka dar açık

ve bi ra ra da mey da na gel di ği gö rül me miş tir. Bu du rum, Hz.
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Ahir za ma nın ilk dö ne mi, tüm
dün ya da sı kın tı ve zor luk la rın,
aç lı ğın, kar ga şa nın, ça tış ma la rın
art tı ğı, in san la rın bir kur ta rı cı
bek le dik le ri dönem dir. 
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İsa Mesih (as)'ın yer yü zü ne ge li şi nin,

Allah'ın izniyle, bu dönemde olduğu-

nun açık bir işaretidir. Ve hiç şüphesiz

Allah'ın elçisinin yeniden dünyaya gele-

cek olması tüm iman edenlerin büyük

bir heyecan ve sevinç duyacakları tarihi

bir olaydır.  
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Hz. İsa (as)'ın Ku ran'da Bil di ri len
Özel lik le ri 

Kuran'da Hz. İsa (as) hakkında pek çok bilgi verilir. Hz.

İsa (as), Allah'ın, Hz. Meryem'e gönderdiği Cebrail'in müjde-

lemesiyle babasız olarak dünyaya gelmiştir. Doğduktan he-

men sonra ise insanlarla konuşarak, Allah'ın ilhamıyla, bebek

yaşında mucizeler göstermiştir. Hayatı boyunca da Allah'ın

örnek bir kulu ve elçisi olmuş, insanları Rabbimiz'e samimi-

yetle kul olmaya davet etmiştir.

Hz. İsa (as) Peygamber hakkındaki Kuran ayetlerinde

bildirilen bazı özellikler şu şekildedir:

✦ Hz. İsa (as), Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir:

Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin,
Al lah'a kar şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin.
Mer yem oğ lu Me sih İsa, an cak Al lah'ın el çi si ve ke li me -
si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni) Mer yem'e yö nelt miş tir ve
O'ndan bir ruh tur... (Ni sa Su re si, 171)

✦ Ken di si ne "İsa Me sih" is mi ve ril miş tir:

Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah
Ken din den bir ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun
adı Mer yem oğ lu İsa Me sih'tir... (Al-i İm ran Su re si, 45)

✦ Al lah Ka tın da seç kin kı lın mış mü ba rek bir in san dır:

... O, dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve
ya kın kı lı nan lar dan dır. (Al-i İm ran Su re si, 45)

✦ İn san lı ğa bir ayet kı lın mış tır:

Ir zı nı ko ru yan (Mer yem); Biz ona Ken di ru hu muz dan
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üf le dik, onu ve ço cu ğu nu in san lı ğa bir ayet kıl dık. (En -
bi ya Su re si, 91)

✦ An ne si Hz. Mer yem, Al la'ın seç ti ği ve alem le rin ka -

dın la rı na üs tün kı ldı ğı bir ki şi dir:

Ha ni me lek ler: "Mer yem, şüp he siz Al lah se ni seç ti, se ni
arın dır dı ve alem le rin ka dın la rı na üs tün kıl dı," de miş ti.
(Al-i İm ran Su re si, 42)

✦ Da ha be şik tey ken in san lar la ko nuş muş tur:

Be şik te de, ye tiş kin li ğin de de in san lar la ko nu şa cak tır.
Ve o sa lih ler den dir. (Al-i İm ran Su re si, 46)

✦ Al lah'ın iz ni ile pek çok mu ci ze ler gös ter miş tir:

İs ra ilo ğul la rı' na el çi kı la cak. "Ger çek şu, ben si ze Rab bi -
niz'den bir ayet le gel dim. Ben si ze ça mur dan kuş bi çi -
min de bir şey oluş tu rur, içi ne üfü rü rüm, o da he men ce -
cik Al lah'ın iz niy le kuş olu ve rir. Ve Al lah'ın iz niy le do -
ğuş tan kör ola nı, ala ca has ta lı ğı na tu tu la nı iyi leş ti rir ve
ölü yü di ril ti rim. Ye dik le ri ni zi ve bi rik tir dik le ri ni zi si ze
ha ber ve ri rim. Şüp he siz, eğer inan mış sa nız bun da si zin
için ke sin bir ayet var dır." (Al-i İm ran Su re si, 49)

Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye m oğ lu İsa, sa na ve an ne -
ne olan ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des -
tek le dim, be şik te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la
ko nu şu yor dun. Sa na Ki ta bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i
öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi çi min de (bir şe yi)
oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü ğün de bir
kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim le
iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta)
çı ka rı yor dun. İs ra ilo ğul la rı' na apa çık bel ge ler le gel di -
ğin de on lar dan in ka ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir
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si hir dir" de miş ler di (de) İs ra ilo ğul la rı' nı sen den ge ri
püs kürt müş tüm." (Ma ide Su re si, 110)

✦ Tev rat'ı doğ ru la yan, yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i

teb liğ et miş tir (An cak İn cil da ha son ra in san lar ta ra fın dan

tah rif edil miş tir.):

On la rın (pey gam ber le ri) ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı
doğ ru la yı cı ola rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona
için de hi da yet ve nur bu lu nan, önün de ki Tev rat'ı doğ ru -
la yan ve mut ta ki ler için yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i
ver dik. (Ma ide Su re si, 46)

Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca
gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der -
dik; ona İn cil'i ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de
bir şef kat ve mer ha met kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret -
tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra yaz ma dık (em ret me -
dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü ret ti ler) ama
bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te on -
lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu
da fa sık olan lar dır. (Ha did Su re si, 27)

✦ Ru hu'l-Ku düs'le des tek len miş tir:

An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe -
şe el çi ler gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel -
ge ler ver dik ve onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek,
si ze ne za man bir el çi nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir
şey le gel se, bü yük lük tas la ya rak bir kıs mı nız onu ya lan -
la ya cak, bir kıs mı nız da onu öl dü re cek mi si niz? (Ba ka ra
Su re si, 87)

İş te bu el çi ler; bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık. On -
lar dan, Al lah'ın ken di le riy le ko nuş tu ğu ve de re ce ler le
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yük selt ti ği var dır. Mer yem oğ lu İsa'ya apa çık bel ge ler
ver dik ve O'nu Ru hu'l-Ku düs'le des tek le dik. Şa yet
Al lah di le sey di, ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel dik ten
son ra, on la rın pe şin den ge len ler, bir bir le ri ni öl dür mez -
di. An cak ih ti la fa düş tü ler; on lar dan ki mi inan dı, ki mi
in kâr et ti. Al lah di le sey di bir bir le ri ni öl dür mez ler di.
Ama Al lah di le di ği ni ya pan dır. (Ba ka ra Su re si, 253)

✦ Ha va ri ler ken di si ne yar dım cı ol muş lar dır:

Ey iman eden ler, Al lah'ın yar dım cı la rı olun: Mer yem oğ -
lu İsa'nın ha va ri le re: "Al lah'a (yö ne lir ken) be nim yar -
dım cı la rım kim ler dir?" de me si gi bi. Ha va ri ler de de miş -
ler di ki: "Al lah'ın yar dım cı la rı biz le riz." Böy le ce İs ra ilo -
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ğul la rı'n dan bir top lu luk iman et miş, bir top lu luk da in -
kar et miş ti. So nun da Biz iman eden le ri düş man la rı na
kar şı des tek le dik, on lar da üs tün gel di ler. (Saf Su re si, 14)

✦ İs ra ilo ğul la rı' na ör nek kı lın mış tır:

O, yal nız ca bir kul dur; ken di si ne ni met ver dik ve onu
İs ra ilo ğul la rı 'na bir ör nek kıl dık. (Zuh ruf Su re si, 59)

✦ İn kar cı lar onu öl dür mek için tu zak kur muş lar dır, ama

Al lah on la rın bu tu za ğı nı boz muş, Hz. İsa (as)'ı Ken di Ka tı na

yük selt miş tir: 

On lar bir dü zen kur du lar. Al lah da bir dü zen kur du.
Al lah, dü zen ku ru cu la rın en ha yır lı sı dır.

Ha ni Al lah, İsa'ya de miş ti ki: "Ey İsa, doğ ru su se nin ha -
ya tı na Ben son ve re ce ğim, se ni Ken di me yük sel te ce ğim,
se ni in kar eden ler den te miz le ye ce ğim ve sa na uyan la rı
kı ya me te ka dar in ka ra sa pan la rın üs tü ne ge çi re ce ğim.

Son ra dö nü şü nüz yal nız ca Ba na'dır, hak kın da an -
laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey de ara nız da Ben hük -
me de ce ğim." (Al-i İm ran Su re si, 54-55)

Hz. İsa (as)'ın Ta nın ma sı
Hz. İsa (as)'ın ikin ci kez yer yü zü ne

ge li şi ile il gi li me rak edi len bir di ğer ko -

nu ise "Hz. İsa (as)'ın kim ol du ğu nun na -

sıl an la şı la ca ğı ve onun han gi
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özel lik le rin den ta nı na bi le ce ği"dir. Bil gi ce, akıl ca, vü cut ça, ah -

lak ça üs tün kı lın mış bir in san ola rak Hz. İsa (as)'ın yü zün de

pey gam ber le re has bir ifa de ola cak tır.

Sa hip ol du ğu güç lü Al lah kor ku su nun ve de rin ima nı nın

nu ru yü zü ne yan sı ya cak tır. Ve pey gam ber le re has olan nur lu

ifa de o de re ce açık ola cak tır ki, onu gö ren ler di ğer in san la ra

kı yas la çok üs tün bir in san la kar şı laş tık la rı nın far kı na va ra -

cak lar dır. 

Al lah, Hz. İsa (as)'ın hem dün ya da hem de ahi ret te "...

seç kin, onur lu, say gın ve Al lah'a ya kın kı lı nan lar dan..."

(Al-i İm ran Su re si, 45) ol du ğu nu bil dir miş tir. Al lah'ın aye ti -

nin bir te cel li si ola rak tüm pey gam ber ler gi bi Hz. İsa (as) (da

çev re sin de ki in san lar ara sın da say gın lı ğıy la, seç kin ve onur -

lu olu şuy la ta nı na cak tır. Gö ren ler onu da ha ba kar bak maz ta -

nı ya cak, kalp le rin de bu ko nu da hiç bir şüp he oluş ma ya cak tır.

Bu kut lu in sa nın ge li şi ni in kar eden in san lar da

yap tık la rı nın man tık sız lı ğı nı he men kav ra ya cak -

lar dır. 

Hz. İsa (as) Ku ran'da ge çen pey gam ber

özel lik le ri ile ta nı na bi le cek tir. An cak bun lar

dı şın da onu in san la ra ta nı tan baş ka be lir -

ti le ri de ola cak tır. Şüp he siz bun lar dan

en önem li le rin den bi ri Hz. İsa (as)'ın

dün ya da bir ai le si nin, hiç bir ak ra ba sı -

nın, es ki den ta nı dı ğı tek bir ki şi nin ol -

ma ma sı dır. 
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Hz. İsa (as) Gel di ğin de Onu Ön ce den 
Ta nı yan Hiç Kim se Ol ma ya cak tır

Bu konuda, akla gelen önemli bir soru da Hz. İsa (as)'ı

nasıl tanıyacağımızdır. Elbette, peygamberlerin ortak özellik-

lerine sahip olması onun en belirgin alameti olacaktır. Bunun

yanında onun gerçek İsa Mesih olduğunun önemli bir alame-

ti daha vardır. Hz. İsa (as) ikinci gelişinde, onu daha önce

gördüğünü, tanıdığını, geçmişini bildiğini söyleyebilecek hiç

kimse çıkmayacaktır. Onun fiziksel özelliklerini, simasını ya

da ses tonunu bilen tek bir kişi dahi olmayacaktır. Dünya

üzerinde tek bir kişi "ben onu daha önceden tanıyorum, fi-

lanca zaman görmüştüm, onun ailesi ve yakınları şu kimse-

lerdir" gibi bir iddiada bulunamayacak, bulunsa da buna da-

ir bir kanıt gösteremeyecektir. Çünkü onu tanıyan tüm insan-

lar bundan yaklaşık olarak 2000 sene kadar önce yaşamış ve

ölmüşlerdir. Annesi Hz. Meryem, Hz. Zekeriya (as), onunla

yıllarını geçirmiş olan havarileri, dönemin Musevi önde ge-

lenleri ve bizzat Hz. İsa (as)'dan tebliğ almış olan insanlar ve-

fat etmişlerdir. Dolayısıyla ikinci kez yeryüzüne gelişinde,

onun doğumuna, çocukluğuna, gençliğine ve yetişkinliğine

şahit olmuş tek bir kimse olmayacak ve onun hakkında hiç

kimse hiçbir şey bilmeyecektir. 

Kitabın önceki bölümlerinde de açıkladığımız gibi Hz.

İsa (as) Allah'ın "Ol" emriyle babasız olarak dünyaya gelmiş-

tir. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra ise bilinen hiçbir akra-

bası olmaması çok doğaldır. Allah, Hz. İsa (as)'ın bu duru-
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munu Kuran'da Hz. Adem (as)'ın yaratılışına benzetmiş ve

şöyle buyurmuştur:

Şüp he siz, Al lah Ka tın da İsa'nın du ru mu Adem'in du ru -
mu gi bi dir. Onu top rak tan ya rat tı, son ra ona "ol" de me -
siy le o da he men olu ver di. (Al-i İm ran Su re si, 59) 

Ayette de belirtildiği gibi Allah Hz. Adem (as)'a "Ol" de-

miştir ve Hz. Adem (as) yaratılmıştır. İşte Hz. İsa (as)'ın ilk

yaratılışı da Allah'ın "Ol" demesiyle gerçekleşmiştir. Hz.

Adem (as)'ın anne ve babası yoktur, Hz. İsa (as)'ın ilk dünya-

ya gelişinde ise sadece annesi Hz. Meryem vardır; fakat yer-

yüzüne yeniden geleceği ikinci seferde onun annesi de hayat-

ta olmayacaktır.

Kuşkusuz bu durum, dönem dönem ortaya çıkan "sahte

Mesih" tehlikesini de tamamen ortadan kaldırmaktadır. Hz.

İsa (as)'ın yeryüzüne yeniden gelişinde, onun Hz. İsa (as) ol-

duğundan şüphe edilebilecek bir durum oluşmayacaktır. Hiç

kimse "bu kişi Hz. İsa (as) olamaz" diyebilecek bir sebep bu-

lamayacaktır. Çünkü Hz. İsa (as), dünyadaki tüm diğer in-

sanlardan ayrılabilecek bu çok önemli özellikle, yani yeryü-

zünde kendisini tanıyan tek bir kişi bile olmamasıyla hemen

tanınabilecektir. 

Bunun yanında kuşkusuz Allah'ın seçkin kullarına has

olan; güzel ahlak, akıl, asalet, hikmet, anlatım çarpıcılığı, ba-

siret, tevazu gibi üstün özelliklerle de Hz. İsa (as) tüm "sahte

Mesih"lerden ayrı olarak dikkat çekecek, gerçek imana sahip

insanlar, imanın nuru ile onu tanıyacak ve kendisine tabi ola-

caklardır. 

Hz. İsa (as), gelişiyle birlikte, Hıristiyanlığın özünde ol-
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mayan yanlış inanç ve uygulamaları ortadan kaldıracak,

Hıristiyan dünyasını içinde bulunduğu yanılgılardan kurta-

racak, tüm insanları hak dini ve üstün ahlak modelini yaşa-

maya çağıracak, Hz. Mehdi (as) ile birlikte İslam ahlakının

yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaktır. 

Hz. Muhammed (sav)'in birçok hadisinde de Hz. İsa

(as)'ın gelişi müjdelenmiştir. Bu hadislerden bazıları şu şekil-

dedir:

Siz ler on ala me ti gör me dik çe hiç bir za man Kı ya met kop -
maz... Bi ri de İsa (as)'ın in me si...38

Val la hi Mer yem oğ lu (Hz. İsa aley his se lam), Fec cu'r-Rav -
ha nam mev ki de, hac yap mak ve ya um re yap mak ya hut da
her iki si ni de yap mak için ica bet ede cek tir.39

Kı ya met on ala met gö rül me dik çe kop maz: Du man, Dec cal,
Dab be tu'l arz, Gü neş'in ba tı dan doğ ma sı, İsa'nın yer yü zü -
ne in me si...40

Nef sim kud ret elin de olan Al lah'a ye min ede rim ki, Mer -
yem oğ lu İsa'nın ada let sa hi bi ola rak in me si ya kın dır...41 

Ay rı ca ha dis ler de bil di ri len önem li bir ger çek de, Hz. İsa

(as)'ın yer yü zü ne dö nü şü nün ar dın dan "al tın çağ" ola rak ad -

lan dı rı lan bir dö ne min baş la ya ca ğı dır. Al tın çağ, bol luk, hu -

zur, ba rış, mut lu luk, zen gin lik ve ra hat lık or ta mı nın ha kim

ola ca ğı; sa nat, tıp, ha ber leş me, üre tim, ula şım ve bu nun gi bi

ha ya tın tüm alan la rın da dün ya ta ri hin de ya şan ma mış ge liş -

me le rin gö rü le ce ği; gü zel ah la kın tam an la mıy la ya şa na ca ğı

bir çağ ola cak tır. Bu dö nem ha dis ler de şöy le ta rif edil miş tir:

Kap, su ile dol du ğu gi bi yer yü zü ba rış la do la cak tır. Hiç bir
kim se ara sın da bir düş man lık kal ma ya cak tır. Ve bü tün

344

Gelin Birlik Olalım



düş man lık lar, bo ğuş ma lar, ha set leş me ler mu hak kak kay -
bo lup gi de cek tir.42

... Mal da o ka dar ço ğa la cak tır ki, hiç bir kim se mal ka bul et -
me ye cek tir.43

Ka bın su ile dol du ğu gi bi yer yü zü din bir li ği ile do la cak.
Al lah'tan baş ka sı na ta pıl ma ya cak. Harp, kav ga na mı na hiç -
bir şey kal ma ya cak… Yer yü zü gü müş sof ra sı gi bi ola cak.
Bit ki si ni Adem'in za ma nın da ki gi bi bi ti re cek. Bir sal kım
üzüm le bir ne fer do ya cak. Bir grup in san tek nar la do ya cak.
Bir ökü zün fi ya tı şu ka dar ola cak, bir kaç dir hem le bir at sa -
tın alı na cak.44

Hz. İsa (as)'ı Beklemek
Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne ye ni den ge le cek ol ma sı, biz

Müs lü man lar için çok önem li dir. O Al lah'ın bir mu ci ze siy le

ba ba sız ola rak doğ muş, İs ra ilo ğul la rı'nı doğ ru yo la da vet et -

miş, on la ra pek çok mu ci ze ler gös ter miş olan bir pey gam ber -

dir. Me sih'tir ve Ku ran'a gö re "Al lah'ın Ke li me si"dir. (Ni sa

Su re si, 171) Onun ye ni den yer yü zü ne gel me si ile bir lik te ise,

ger çek te ay nı şe kil de Al lah'a ina nan, ay nı ah la ki de ğer le ri

pay la şan ve Ku ran'a gö re bir bir le ri ne in san lar için de "sev gi -

ce en ya kın olan" (Ma ide Su re si, 82) Hı ris ti yan lar ve Müs lü -

man lar ara sın da ki an laş maz lık lar gi de ri le cek ve dün ya nın bu

en bü yük iki di ni top lu lu ğu bir le şe cek tir. Yer yü zün de ki

üçün cü İla hi di nin men sup la rı, ya ni Museviler de ger çek Me -

sih le ri olan Hz. İsa (as)'a iman ede rek hi da yet bu la cak lar dır.
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(Ni sa Su re si, 159) Böy le ce üç İla hi

din bir le şe cek, yer yü zün de Yüce

Al lah'a iman ve O'nun pey gam -

be ri Hz. İsa (as)'a ita at te me li üze -

ri ne ku ru lu tek bir din ka la cak tır.

Bu din, Al lah'ı in kar eden fel se fe -

le ri ve put pe rest inanç la rı fik ren

ye nil gi ye uğ ra ta cak, böy le ce dün -

ya sa vaş lar dan, ça tış ma lar dan,

ırk çı lık tan ve et nik düş man lık lar -

dan, zu lüm ve hak sız lık lar dan

kur tu la cak, in san lık ba rış, mut lu -

luk ve hu zur için de bir "Al tın çağ"

ya şa ya cak tır. 

Bu, kuş ku suz, dün ya ta ri hi -

nin en bü yük ola yla rın dan bi ri dir.

Üç İla hi di nin bir le şe ce ği bu or -

tam, tüm Ame ri ka kı ta sı nın, Av -

ru pa'nın, İs lam dün ya sı nın, Rus -

ya'nın, İs ra il'in or tak bir inanç la

it ti fak kur ma sı an la mı na ge lir ki,

böy le si ne bir bir lik ta rih te hiç sağ -

lan ma mış tır. Bu bir li ğin dün ya ya

ge ti re ce ği ba rış, hu zur, is tik rar,

mut lu luk hiç bir de vir de sağ lan -

ma mış, bu nun eşi ve ben ze ri gö -

rül me miş tir.
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Da ha sı, Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne dö ne cek ol ma sı, dün ya

ta ri hi nin en bü yük mu ci ze le rin den bi ri dir.

Al lah'ın di le di ği pey gam ber ler, Al lah'ın tak di ri ile, çe şit li

mu ci ze ler gös te rir ler. Hz. İsa (as), Al lah'ın lüt fuy la, bun dan

2000 yıl ön ce Fi lis tin top rak la rın da; ölü le rin di ril til me si, kör le -

rin ve cüz zam lı la rın iyi leş ti ril me si, can sız mad de le re can ve -

ril me si gi bi (Ma ide Su re si, 110) mu ci ze ler gös ter miş tir. 

Hz. İsa (as)'ın 2000 yıl sonra yeniden dünyaya dönmesi,

annesiz ve babasız olarak olgun yaşında yaşama yeniden baş-

laması ise çok büyük bir mucize olacaktır. Böylece bilimsel

ve felsefi düzeyde zaten çökme noktasına gelmiş olan ma-

teryalist felsefe, tüm dünya insanlarının gözü önünde, ge-

ri dönülemez biçimde yıkılacak, insanlar Allah'ın varlığının

ve kudretinin apaçık kanıtlarını göreceklerdir.

İşte, Allah'ın Kuran'da bildirdiği işaretler,

Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ve İslam alimlerinin yo-

rumları ışığında, bizler bu kutlu dönemin çok yakın ol-

duğuna inanıyoruz. Biz Müslümanlar olarak, Hz. İsa

(as)'ın yakında gelecek olmasından dolayı büyük bir

heyecan duyuyor, kendimizi ve dünyayı bu kutlu misa-

fire hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz.

Hı ris ti yan la ra çağ rı mız ise, on la rın da

bu ko nu da ola bil di ğin ce du yar lı, bi linç -

li ve şevk li ol ma la rı dır. 
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Hı ris ti yan Dün ya sı Hz. İsa (as)'ın 
Ge li şi ne Ha zır mı?

Hz. İsa (as) sev gi si, Hı ris ti yan la ra ta rih bo yun ca gü zel

ah lak ka zan dır mış tır. Al lah Ku ran'da Hı ris ti yan la rı "in san lar

için de  iman eden le re sev gi ba kı mın dan en ya kın" olan lar

ola rak ta rif eder ve aye tin de va mın da şöy le bu yu rur:

... Bu, on lar dan (bir ta kım) pa paz ve ra hip le rin ol ma sı ve
on la rın ger çek te bü yük lük tas la ma ma la rı ne de niy le dir.
(Ma ide Su re si, 82)

Bir di ğer ayet te ise Hı ris ti yan la rın olum lu ah la kın dan

şöy le söz edi lir:

Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca
gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der -
dik; ona İn cil'i ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de
bir şef kat ve mer ha met kıl dık... (Ha did Su re si, 27)

Ta rih bo yun ca Hı ris ti yan lar tür lü zu lüm le re kat -

lan mış, dün ya zevk le rin den el le ri ni çe ke rek çi le do -

lu ha yat la rı ter cih et miş, bü yük fe da kar lık lar da bu -

lun muş lar dır. Tüm bun lar,  sa mi mi ye tin önem li

bi rer gös ter ge le ri dir. An cak Hz. İsa (as)'ın dö nü -

şü nün ya kın ol du ğu bu çağ da, bu sa mi mi ye tin

da ha da güç lü gös te ril me si ge re kir. 

• Hı ris ti yan kay nak la rı na gö re de Hz. İsa

(as) yer yü zü ne dö ne cek tir. 

Yeni Ahit'te defalarca Hz. İsa (as)'ın yeryü-

züne yeniden döneceği haber verilir. İbranilere
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Mektup'ta yazıldığına göre, "Mesih ikin-

ci kez... kurtuluş getirmek için ken-

disini bekleyenlere görüne-

cektir." (Bap 9, 28) Daha

pek çok Yeni Ahit



pasajında Hz. İsa (as)'ın yeniden geleceği müjdelenir.

Bu vaat kesin olduğuna göre, tüm Hıristiyanların

bunu "dünya görüşleri"nin temeli haline getirme-

leri, ikinci gelişi her zaman için beklemeleri ve

dünya üzerinde buna göre bir faaliyet yürüt-

meleri gereklidir. 

• Hı ris ti yan kay nak la rı na gö re de Hz.

İsa (as)'ın dö nü şü ya kın dır. 

Pek çok Hı ris ti yan, ikin ci ge li şin

çok ya kın ol du ğu ka na atin de dir. Çün -

kü Ye hi Ahit'te ve Es ki Ahit'te Me -

sih'in ge li şi ile il gi li bil gi le rin ta ma -

mı na ya kı nı ger çek leş miş tir. Tüm

dün ya da din ah la kı nın ya yı lı şı,
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ate ist fel se fe le rin çök me ye yüz tut ma sı,

in san la rın Al lah inan cı na yö ne li şi de

önem li bir ala met tir. Du rum bu iken,

hiç bir Hı ris ti ya nın Hz. İsa (as)'ın İkin ci

Ge li şi ko nu sun da ka yıt sız kal ma sı doğ -

ru ol maz. 

• Hı ris ti yan kay nak la rı na gö re de

Hz. İsa (as)'ın dö nü şü, ta ri hin en bü yük

ola yı ol acak tır. 

İkin ci ge liş Hı ris ti yan kay nak la rı na

gö re de ke sin ve ya kın bir ger çek ol du -

ğu ndan, bu nun tüm Hı ris ti yan lık ale mi -

nin en önem li gün de mi ol ma sı ge re kir.

Hz. İsa (as) gi bi Al lah'ın üs tün kıl dı ğı

kut lu bir pey gam ber ya kın da dün ya ya

ge le ce ği ne gö re, bu nun için ha zır lık ya -

pıl ma sı, bu ko nu nun sü rek li gün dem de

tu tul ma sı ge re kir.

• Hz. İsa (as) gel di ğin de tüm ina nan -

la rı bir leş ti re ce ği nden, za ten ya kın da hiç -

bir an la mı kal ma ya cak olan Hı ris ti yan lar

ara sı ay rı lık la rın, tar tış ma la rın, hu su met -

le rin bir ke na ra bı ra kıl ma sı ge rek ir.

• Hz. İsa (as) gel di ğin de, ona ina -

nan tüm Hı ris ti yan lar ve Müs lü man lar

or tak bir inanç ta bir le şe ce ği ne gö re, Hı -

ris ti yan lar ve Müs lü man lar ara sın da ki

ön yar gı ve gü ven siz lik le rin aşıl ma sı
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için şim di den ça lış mak ge rek ir. 

İn cil'in en son bö lü mü olan "Esin len me" ki ta bın da şöy le

ya zar: "... Dün ya nın ege men li ği, Rab bi miz'in ve O'nun Me si hi -

nin ol du. Ve O son suz la ra dek ege men lik sü re cek." (Esin len me,

Bap 11,15)

Tüm Hı ris ti yan la rın yak la şan bu bü yük müj de nin bi lin -

ci, he ye ca nı, aş kı, şev ki için de ol ma sı ge rek ir. 

Bu bi lin ci, he ye ca nı, aş kı ve şev ki ya şa yan Müs lü man lar

ola rak Hı ris ti yan la ra ses le ni yo ruz:

Ge lin, Hz. İsa (as)'ın yak la şan dö nü şü ne el  bir li ği ile ha -

zır la na lım. Hz. İsa (as)'ın bi ze za ten en doğ ru yu öğ re te ce ği ni

bi le rek, ara mız da ki inanç fark lı lık la rı na say gı gös te re lim.

Onun gör mek is te di ği gi bi, dün ya yı ba rış, kar deş lik, mer ha -

met ve sev gi ile dol dur ma ya ça lı şa lım. Ona düş man olan,

Yüce Rabbimiz Al lah'ı in kar eden fel se fe ve ide olo ji le re kar şı

el  bir li ği ile fik ri mü ca de le ve re lim. 

Ge lin, dün ya ta ri hi nin yak la şan en bü yük mu ci ze le rin -

den ve müj de le rin den bi ri ni bir lik te bek le ye lim. 
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Hz. Mehdi (as)'ın Çıkışı Tüm Kutsal
Kitaplarda Müjdelenmektedir

Dünyanın sonundan evvelki dönem yani "ahir zaman",

Allah'ın tüm kutsal kitaplarında bildirdiği bir dizi alametler

içermektedir. Fitne ve kargaşanın en şiddetli şekilde yaşandı-

ğı, din ahlakından alabildiğine uzaklaşıldığı ve dejenere ha-

yatın en ileri seviyelere ulaştığı bu özel dönemde, Rabbimiz

"hidayet verici" sıfatıyla Hz. Mehdi (as)'ı gönderecektir.

Allah'ın bu önemli vazife için gönderdiği Hz. Mehdi (as),

imanındaki samimiyet, güçlü Allah sevgisi ve korkusu ile

tüm dünyanın hidayetine vesile olacaktır. Allah'ın dilemesiy-

le Hz. Mehdi (as), kaderinde yazılı olan bu üstün görevde

mutlaka başarılı olacak; Allah'a imanı ve din ahlakını tüm

dünyada hakim kılacaktır.

İşte bu nedenle Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru, dünya tarihi-
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nin en büyük olayıdır ve bu büyük olaya bütün kutsal kitap-

larda işaret edilmektedir. Hz. Mehdi (as)'ın gelişi, sadece

Peygamber Efendimiz (sav) zamanından beri değil; binlerce

seneden beri bilinen ve beklenen bir müjdedir.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi (as)'ın zu-

hurunun, Allah'ın vahyi olan tüm kitaplarda haber verildiği

şöyle bildirilmektedir:

Nuaym buyurdu ki: Ben Hz. Mehdi (as)'ı Peygamberlerin
suhufunda (sahifelerde; Adem, Şit, İdris ve İbrahim
Peygamberlere indirilen sahife şeklindeki kitaplarda) şöyle
bulurum: "Hz. Mehdi (as)'ın amelinde ne zulüm ne de ayıp
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yoktur." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,
sf. 21)
Peygamberlere dair olan kitaplarda, "Hz. Mehdi (as)'ın işi
zulüm ve kötülük değildir" şeklinde işaret edilmiştir. (El-
Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 49)
İbni Münavi diyor ki: "Danyal (as)'ın kitabında şöyle yazılı-
dır."... Hz. Mehdi (as) çıkacak ve Allah-u Teala daha önce
fesada uğrayanları ve iman ehlini onunla kurtaracaktır.
Sünnetler onunla ihya edilecek... (Bu hadis Kitab-ül Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman isimli kitabın Süleymaniye
Kütüphanesi'nde bulunan el yazılı bir nüshasında mevcuttur.)

Bu hadislerden anlaşılıyor ki; Mehdiyet konusu, bütün

hak dinlerin kitaplarında yer almıştır. Tevrat ve İncil'de de,

Hz. Mehdi (as)'ın geleceği, vasıflarının ne olacağı, faaliyetleri

ve vesilesiyle gerçekleşecek Allah'a iman ve din ahlakının ha-

kimiyet dönemi, binlerce yıl öncesinden bildirilmiştir. Her ne

kadar günümüzde tahrif olmuş halleri bulunsa da, Tevrat ve

İncil'in bozulmadan kaldığına hüsn-ü zan ettiğimiz, Kuran

ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ile mutabık bö-

lümlerinde, bu izahlar görülmektedir.

Allah'ın vahyi Kitaplarda, binlerce yıl öncesinden Hz.

Mehdi (as)'ın çıkışı ile ilgili tariflerin olması, bu olayın çok

önemli olduğunun bir başka delilidir. Ahir zamanda, kıya-

mete yakın bu dönemde, Allah'ın son uyarıcı ve müjde verici

olarak gönderdiği elçisi Hz. Mehdi (as)'ın vasıflarını ve faali-

yetlerini bilmek son derece önemlidir. Ayrıca bu hayati ko-

nudan herkesi haberdar etmek ve bu mübarek şahsın manen

destekçisi olmak, tüm iman edenlerin üzerine düşen önemli

bir sorumluluktur.
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Musevilerin "Mesih", Müslümanların
"Mehdi" Sıfatıyla Bekledikleri, 

Aynı Mübarek Şahıstır
İlahi dinlerde "beklenen kurtarıcı" olarak da ifade edilen

"Mesih" terimi, Müslümanlarda "Mehdi" inancının tezahürü-

dür. İslamiyet'teki "Mehdiyet", Musevilerin kutsal kabul edi-

len kaynaklarında "Mesih" dönemi olarak geçer. Musevilerin

ahir zamanda insanlığın kurtuluşu için zuhurunu bekledikle-

ri Mesih, Müslümanların beklediği Hz. Mehdi (as)'dır.

Ancak Hıristiyanların "Mesih" olarak yeryüzüne ikinci

gelişini bekledikleri Hz. İsa (as), "Mehdi (as)" değildir.

Müslümanlar da Hz. İsa (as)'ın ahir zamanda yeniden dün-

yaya geleceğine inanmaktadırlar; ancak Hz. İsa (as) geldiğin-

de Mehdi (as)'a tabi olacak, Allah'ın izniyle yegane hak din

olan İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasına, bu iki mü-

barek insan birlikte vesile olacaklardır.

Peygamberimiz (sav)'den aktarılan sahih rivayetlere gö-

re "Hz. İsa (as) namazını Hz. Mehdi (as)'ın arkasında kılacaktır."

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Bu rivayet diğer hadislerde şöyle haber verilmektedir:

Hz. İsa (as) semadan nüzul edecek ve onun emirliğini kabul
edecektir. Hz. İsa (as)'a "Bize namaz kıldır" denilecek, ancak
o, "Emir sizin içinizdedir" karşılığını vererek; "Bu Allah'ın
ümmeti Muhammed'e bir ikramıdır." diyecektir. (El Kavlu'l
Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)
Hz. Mehdi (as) müminlerle beraber Beytül Makdis'te sabah
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namazı kılarken, o sırada nüzul eden Hz. İsa (as)'ı takdim

edecek ve Hz. İsa (as) ellerini onun omuzuna koyarak,

"Namazın kaameti (namaz için seslenilmesi) senin için getiril-

di, bu yüzden sen kıldır" diyecek ve nihayet Hz. Mehdi (as),

Hz. İsa (as) ve müminlere imam olarak namazı kıldıracaktır.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)

Peygamberimiz (sav)'in sahih hadislerinde, Hz. İsa (as)

ve Hz. Mehdi (as)'ın aynı dönemde ortaya çıkacakları ve

İslam ahlakını tüm dünyada yerleşik kılma amacıyla birlikte

mücadele edecekleri bildirilmiştir. Pek çok sahih hadiste yer

alan bu bilgiler, Hz. İsa (as) ile Hz. Mehdi (as)'ın ahir zaman-

da biraraya geleceklerini ve mücadelelerini birlikte sürdüre-

ceklerini göstermektedir.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, Musevilerin bekledikleri

Mesih ise, aslında Hz. Mehdi (as)'dır. Musevi metinlerinde

"Mesih" terimi genel olarak krallar, yüksek rahipler için de

kullanılmıştır. Dolayısıyla "Mesih" kavramı, "Allah'a hizmet

görevi için için meshedilmiş (seçilmiş, kutsanmış) ve O'na ya-

kın" kimseleri nitelendiren bir sıfat olarak kullanılmaktadır.

Ancak Musevilerin günümüzde bekledikleri Mesih, "Allah

tarafından ahir zamanda yeryüzüne gönderilecek ve yeryü-

zünü hakimiyeti altına alarak, insanları Allah'a, O'nun doğru

yoluna yöneltecek bir elçi, bir dini lider"dir; ki bu tanım da

Müslümanlıktaki Hz. Mehdi (as)'a aittir.

Ayrıca Tevrat'a ve Musevilerin diğer kutsal kaynakları-

na bakıldığında, "Mesih" olarak anlatılan kişinin Hz. Mehdi

(as)'ın özelliklerine sahip olduğu, faaliyetlerinin ve dünyada

vesile olacakları değişikliklerin de aynı olduğu görülmekte-
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dir. Dolayısıyla Musevilerin ahir zamanda bekledikleri

Mesih, aslında Hz. Mehdi (as)'dır.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi (as)'ın

Peygamber nesli olan Ben-i İsrail'e (İsrailoğulları'na) benzetil-

mesi, bu bakımdan manidardır. Söz konusu hadislerden bir

kısmı şöyledir:

Hz. Mehdi (as)'ın boyu, posu sanki Ben-i İsrail ricalindedir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 36-29)
(Hz. Mehdi (as)'ın) cismi, İsrail cismidir. (Kitab-ül Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

Hz. Mehdi (as) sanki Ben-i İsrail'den bir adamdır. (Tavrı on-
lara benzer yani heybetli ve akıllı) (Kitab-ül Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)
Hz. Mehdi (as)'ın bedeni İsraili'dir. Hz. Mehdi (as), sanki
Ben-i İsrail ricalindendir (önde gelenlerindendir). (İbn Hacer
El Mekki)
(Hz. Mehdi (as)'ın) cismi, İsrail bünyesi gibidir. (Mer'iy b.
Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu
Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
(Hz. Mehdi (as)'ın dış görünüşü) sanki İsrailoğulları'ndan
bir insana benzemektedir. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi
Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam
ve'l kamal")
Sanki o (Hz. Mehdi (as)), İsrailoğulları'ndan bir adam gibi-
dir. (Nuaym b. Hammad, vr. 52a; Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b.
Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam
El-Mehdi El-Muntazar")

Kuran'da Allah, Hz. İbrahim (as)'ı ve onun soyundan ge-

lenleri seçtiğini ve onları mübarek kıldığını bildirmektedir.
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(Bakara Suresi, 130; Al-i İmran Suresi, 33) Bu bilgi, Musevilerin

kutsal kitabı Tevrat'ta da yer almaktadır. (Yaratılış, 22:17; 12:2)

(Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Hz. Mehdi (as), Hz.

İbrahim (as) Neslindendir, Harun Yahya)

Allah Hz. İbrahim (as)'ın Soyuna
Hakimiyet Vaat Etmektedir

Tevrat'ta geçen Ben-i İsrail, Ben-i İshak, Ben-i İsmail,

hepsi Ben-i İbrahim'in neslidir. Hepsi Allah'ın mübarek kıldı-

ğı nesil olan Hz. İbrahim (as)'ın soyudur. İbrahimi dinlerde

"hidayet veren" sıfatıyla ahir zamanda gelecek ve din ahlakı-

nın dünyaya hakimiyetine vesile olacak olan mübarek şahıs

da, Hz. İbrahim (as)'ın neslindendir. Dolayısıyla Hz. Mehdi

(as) Hz. İbrahim (as)'ın neslindendir. Allah, hakimiyetini ger-

çekleştirmek için Hz. İbrahim (as) soyunun iki kolundan ge-

len son temsilcileri korumuştur. Ahir zamanda emrinin ger-

çekleşmesi için İmam el-Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)'ı biraraya

getirecektir. Kuran'da ve Peygamber Efendimiz (sav)'in

hadislerinde bildirilen bu hakimiyet dönemi, Tevrat'ta Hz.

İbrahim (as)'ın soyundan gelen bir topluluğa vaat edilmekte

ve şöyle bildirilmektedir:

Seni ziyadesiyle mübarek kılacağım; senin zürriyetini, gök-

lerin yıldızları gibi, deniz kenarında olan kum gibi ziyade-

siyle çoğaltacağım; senin zürriyetin düşmanlarının kapısı-

na hakim olacaktır ve zürriyetin aracılığıyla yeryüzündeki
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bütün milletler mübarek kılınacaklar; çünkü sözümü dinle-
din. (Yaratılış, 22:17-18)
Ve Rab Abram'a (İbrahim'e) dedi ki: ... seni büyük millet ede-
ceğim ve seni mübarek kılacağım ve senin adını büyük ede-
ceğim ve bereket ol ve seni mübarek kılanları mübarek kıla-
cağım ve sana lanet edene lanet edeceğim ve yeryüzünün
bütün kabileleri sende mübarek olacaktır. (Yaratılış, 12:1-3)

Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin
tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar se-
nin soyun aracılığıyla kutsanacak. (Yaratılış, 26:4)

Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın.
Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız.
Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kut-
sanacak. (Yaratılış, 28:14)

Tevrat'ta dünyanın son döneminde, Allah'a gönülden

iman edenlerin yeryüzünde sorumluluk ve liderlik sahibi ola-

caklarını, din ahlakının yeryüzüne hakim olacağını anlatan

bölümlerden bir kısmı şu şekildedir:

Allah buyurdu:... Andolsun ki tüm yeryüzü Allah'ın celali
ile dolacaktır. (Sayılar, 14:21)
Alçak gönüllülere gelince yeryüzünün varisi olacaklar...
Kötülerin bilekleri kırılacak ve Allah doğruların dayanağı-
dır. Allah salihlerin günlerini biliyor ve onların mirası ebe-
di olacaktır. (Mezmurlar, 37:11, 17-18)
Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek, ulus-
ların bütün soyları O'nun önünde yere kapanacak. Çünkü
egemenlik Rab'bindir... (Mezmurlar, 22:27-28)
Çünkü kötülerin kökü kazınacak, ama Rab'be umut bağla-
yanlar ülkeyi miras alacak. Yakında kötünün sonu gelecek,
yerini arasan da bulunmayacak. Ama alçakgönüllüler ülke-
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yi miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacak...

(Mezmurlar, 37:9-11)

Çünkü kötülerin gücü kırılacak, ama doğrulara Rab destek

olacak... kötüler yıkıma uğrayacak; Rab'bin düşmanları kır

çiçekleri gibi kuruyup gidecek, duman gibi dağılıp yok ola-

cak. (Mezmurlar, 37:17-20)

Rab'be umut bağla, O'nun yolunu tut... Ama başkaldıranla-

rın hepsi yok olacak... Doğruların kurtuluşu Rab'den gelir...

Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, kötülerin elinden

alıp özgür kılar, çünkü kendisine sığınırlar. (Mezmurlar,

37:34, 39-40)

Bu pasajlardan da açıkça anlaşılacağı üzere, Tevrat'ta ha-

ber verilen hakimiyet belirli bir grubun veya soyun diğer top-

lumlar üzerinde güç ve iktidar sahibi olması değil, Allah'a sa-

mimi imanın ve tüm insanlara emrettiği gerçek din ahlakının

yeryüzüne hakim olmasıdır. Bununla birlikte Tevrat'ta iman

sahibi Musevilerle ilgili övgü ifadeleri, Tevrat'ın indirildiği

dönemde yaşayan samimi müminlere haber verilen müjde-

lerdir. Dolayısıyla Tevrat'ta Beni İsrail'e vadedilen hakimiyet-

le ilgili pasajların, samimi Allah inancını esas almadan, sade-

ce belirli bir ulusun üstünlüğü olarak yorumlanması doğru

bir yaklaşım olmayacaktır.

Nitekim İslamiyet'te ve Musevilikte var olan "din ahlakı-

nın hakimiyeti" kavramı da, yeryüzünde din ahlakının ya-

şanmamasından kaynaklanan kötülük ve zorlukların, din ah-

lakının yaşanmaya başlaması ile ortadan kalkması ve güzel

ahlakın yaygınlaşmasıdır. Müslümanların temennisi, Yüce

Rabbimiz'in emrettiği ahlakın yani yardımlaşmanın, adaletin,

dürüstlüğün, sadakatin, tevazunun, affediciliğin, merhame-
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tin, insanlar arasındaki ilişkilerde esas olması;

herkesin Allah'ın rızasını kazanmak için en güzel

ahlakı göstermekte yarıştığı bir ortamın tesis

edilmesidir. Böyle bir ortamın sağlanması, hiç

şüphesiz bu erdemlerin eksikliğinden kaynakla-

nan her türlü sorunu ortadan kaldıracaktır. Bu

anlayışa sahip olan Müslümanların amacı güç ve

iktidar sahibi olmak değil; Allah kendilerine böy-

le bir nimet lütfederse, bu nimeti din ahlakını da-

ha çok yaymak için en iyi şekilde kullanmaktır.

Müminlerin bu güzel özelliği bir Kuran ayetinde

şu şekilde haber verilmiştir:

Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleşti-
rir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru nama-
zı kılarlar, zekatı verirler, marufu emreder-
ler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin
sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)
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u ra ya ka dar an lat tı ğı mız

tüm ger çek ler, Ki tap Eh li ile

Müs lü man la rın son de re ce

ben zer bir inanç ve dün ya gö rü şü -

ne sa hip ol duk la rı nı gös ter mek te dir. Her

üç di nin men sup la rı da; Al lah'ın var lı ğı na, bir li ği ne,

tüm ev re ni ve can lı la rı O'nun ya rat tı ğı na, in san la rın ya -

şam la rı nı Al lah'tan ge len vah ye gö re dü zen le me le ri ge -

rek ti ği ne inan mak ta dır. Tev rat ve İn cil'de tah rif edil me -

miş ol du ğu dü şü nü len bö lüm ler de yer alan ah lak an la yı şı

ile Ku ran'da ta rif edi len ah lak an la yı şı ve ide al top lum mo de -

li de çok ben zer dir. 

Kuş ku suz bu ben zer lik le rin ya nın da ba zı te mel inanç

fark lı lık la rı da var dır. Bu inanç fark lı lık la rı ta rih te üç di nin

men sup la rı ara sın da tar tış ma ve hat ta ça tış ma ne de ni ol muş -

tur ve ha len de ola bil mek te dir. An cak din siz, ate ist ide olo ji le -

rin mev cut ol du ğu bir dö nem de, üç din ara sın da ki fark lı lık

la rın de ğil, ben zer lik le rin ön pla na çı ka rıl ma sı ge re kir. 

Fark lı lık la rı ih ti laf ko nu su ha li ne ge tir mek ten vaz geç me -

nin ge rek li li ği ni şöy le bir ör nek le açık la ya bi li riz: Te le viz yon

ha ber le rin de za man za man bü yük bir dep rem ve ya sel fe la -

ke ti nin he men ar dın dan yü rü tü len kur tar ma ça lış ma la rı gö -

rün tü le ri ne rast la rız. Bu gö rün tü ler de or tak bir nok ta dik ka -
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ti mi zi çe ker. Do ğal bir afet son ra sın da çe şit li ül ke ler den, fark -

lı mil let le re ve din le re men sup in san lar se fer ber olur lar, hiç -

bir fe da kar lık tan ka çın maz lar, za rar gö ren in san la rı bir an ön -

ce kur tar mak için el ele ve rir ler. Hat ta ara la rın da düş man lık

olan ül ke ler da hi böy le zor luk za man la rın da düş man lı ğı bir

ke na ra bı ra kır lar. Hiç te red düt süz fe la ket ten et ki le nen ül ke -

nin yar dı mı na ko şar lar. İn san ola rak ya pıl ma sı ge re ken de

za ten bu dur. Böy le bir du rum da, en kaz

al tın da ka lan ve ya bo ğul mak üze re

olan in san lar acil yar dım bek ler ler ken,

geç miş ten kay nak la nan so run la rı,

kav ga la rı, çe kiş me le ri, tar tış ma -

la rı, ön yar gı la rı gün de me ge tir -
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mek bü yük bir vic dan sız lık ola cak tır. Bir de dün ya top lum la -

rı nın için de bu lun du ğu du ru mu gö zü mü zün önü ne ge ti re -

lim: Ate iz mi ve ma ter ya liz mi il ke edi nen ide olo ji le rin dün ya

ça pın da ki fa ali yet le ri, sos yal de je ne ras yon, ah la ki çö kün tü,

yok sul luk, aç lık, ar tan kö tü lük ler, da ğı lan ai le ler, ma ne vi

boş luk için de ki in san lar, ya sa dı şı ey lem ler, ci na yet ler, kav -

ga lar, ça tış ma lar, sa vaş lar, hu zur suz luk lar...

Şüp he siz bun lar ve ben ze ri kö tü lük ler dün ya top lum la -

rı nı bü yük bir hız la mad di ve ma ne vi yı kı mın eşi ği ne sü rük -

le mek te dir. Di ğer yan dan da ate ist-ma ter ya list, yı kı cı fel se fe -

ler in san la rın hem dün ya hem de ahi ret ha yat la rı nı teh dit et -

mek te dir. Tüm bun lar, dün ya üze rin de ya şa yan mil yar lar ca

in sa nın as lın da yar dım bek le yen fe la ket ze de ler den hiç bir far -

kla rı ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. 

İnançlı, samimi, vicdanlı ve sağduyulu Hıristiyanlara,

Musevilere ve Müslümanlara düşen görev, kötülüklere ve

kötülere karşı yardımlaşmak, ortak bir fikri mücadele yürüt-

mek, birlik ve beraberlik içinde çalışmaktır. Bu birlik; sevgi,

saygı, şefkat, merhamet, anlayış, uyum ve iş birliği prensiple-

ri temel alınarak bina edilmelidir. İçinde bulunulan durumun

ne kadar acil olduğu göz önünde bulundurulmalı; çekişme,

tartışma ve ayrılığa yol açacak unsurlardan şiddetle kaçınıl-

malıdır.

Museviliğin temel kitabı olan Eski Ahit'e, Hıristiyanlığın

temeli olan Yeni Ahit'e ve Kuran-ı Kerim'e baktığımızda, kar-

şılıklı ilişkilerde en güzel söz ve davranışların tavsiye edildi-

ğini görürüz. Hıristiyanların diğer insanlara karşı benimse-

meleri gereken davranış biçimi İncil'de şöyle anlatılır:
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... Bir bi ri niz ve tüm in san lar
için her za man iyi li ği amaç edi -
nin. (Se la nik li le re I. Mek tup,
Bap 5, 15)
Kim se yi kö tü le me sin ler. Kav -
ga cı de ğil, uy sal ol sun lar.
Tüm in san la ra her za man yu -
mu şak dav ran sın lar. (Ti tos'a
Mek tup, Bap 3, 2)

Tev rat'ta ise, Musevilerin in -

san la ra iyi lik le dav ran ma la rı ge -

rek ti ği şu şe kil de ifa de edi lir:

Kö tü lü ğü de ğil, iyi li ği ara yın
ki ya şa ya sı nız, ve
böy le ce Rab,
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or du la rın Al lah'ı, de di ği niz gi bi si zin le be ra ber olur. Kö tü -
lük ten nef ret edin ve iyi li ği se vin ve ka pı da hak kı pe kiş ti -
rin... (Amos, Bap 5, 14-15)

Kuran'da ise Rabbimiz, pek çok ayetinde güzel ahlakın,

iyiliğin, kötülüğe iyilikle karşılık vermenin önemini bildir-

miş, Musevilere ve Hıristiyanlara karşı da, Müslümanların iyi

niyet ve şefkat ile yaklaşmalarını buyurmuştur. Kuran'da

Hıristiyanlar ve Musevilerin, müşriklere (yani putperest veya

dinsizlere) göre, Müslümanlara daha yakın oldukları açıkça

ifade edilmektedir. 

Ehl-i Ki tap, (ba zı inanç ve uy gu la ma la rın da za man için -

de tah ri fat lar oluş ma sı na rağ men) te me li Al lah'ın vah yi ne da -

ya nan ah la ki kıs tas la ra, ha ram ve he lal kav ram la rı na sa hip tir.

Bu nun için Ki tap Eh li'nden kim se le rin pi şir di ği bir ye mek,

Müs lü man lar için he lal kı lın mış tır. Ay nı şe kil de Müs lü man

er kek le re Ki tap Eh li'nden ka dın lar la ev len me iz ni ve ril miş tir.

Bu ko nuy la il gi li ayet te Al lah şöy le bu yu rur:

Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. Ki tap ve ri len -
le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra he lal -
dir. Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön -
ce (ken di le ri ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka -
dın lar da, na mus lu, fu huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost -
lar edin me miş ler ola rak -on la ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni)
öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı lın dı.) Kim ima nı ta nı -
ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı bo şa çık mış tır.
O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (Ma ide Su re si, 5)

Bu hü küm ler, Müs lü man lar ile Ehl-i Ki tap ara sın da ni -

kah so nu cu ak ra ba lık bağ la rı nın ku ru la bi le ce ği ni, iki ta ra fın

bir bir le ri nin ye mek da vet le ri ne ica bet ede bi le cek le ri ni gös te -
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rir ki, bun lar sı cak in sa ni iliş ki ler ve hu zur lu bir or tak ya şam

ku rul ma sı nı sağ la ya cak esas lar dır. Ku ran'da bu ılım lı ve se-

vecen ba kış açı sı tav si ye edi lir ken, Müs lü man la rın ak si bir fi -

kir de ol ma la rı dü şü nü le mez.

Müs lü man la rın bu esas lar üze rin de Hı ris ti yan la ra ve

Musevilere say gı ve ne za ket ile yak laş ma la rı ve on la ra Ku -

ran'ın "or tak bir ke li me de bir leş me" çağ rı sı nı en gü zel şe kil de

ilet me le ri ge re kir. Müs lü man lar ile Ki tap Eh li'nin it ti fa kı nın

sır rı bu çağ rı da dır:

De ki: "Ey Ki tap Eh li, bi zim le si zin ara nız da müş te rek
bir ke li me ye ge lin. Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me ye -
lim, O'na hiç bir şe yi or tak koş ma ya lım ve Al lah'ı bı ra -
kıp bir kıs mı mız (di ğer) bir kıs mı mı zı Rab ler edin me ye -
lim... (Al-i İmran Suresi, 64)

Al lah'ın Var lı ğı nın, Ya ra tı lı şın
An la tıl ma sın da Ge lin Bir lik Ola lım

Ev re nin her nok ta sı, in kar cı la rın çar pık ve sap kın fel se fe -

le ri ni yer le bir ede cek de lil ler ile do lu dur. Vic da nı nın se si ni

din le yen, sa mi mi ve ön yar gı la rın dan arın mış bir şe kil de ev -

re ni ve do ğa yı in ce le yen her kes, çev re sin de ki ya ra tı lış de lil le -

ri ni fark eder. Can lı can sız her var lık Al lah'ın üs tün ya rat ma

sa na tı nı bi ze ta nı tan me saj lar  ta şı mak ta dır; et ra fı mız O'nun

var lı ğı nı ve bir li ği ni açık ça or ta ya ko yan işa ret ler le çe pe çev re

sa rı lı dır.

Allah'ı inkar edenlerin öne sürdükleri en büyük safsata,
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canlı cansız herşeyin tesadüfler sonucunda oluştuğu iddiası-

dır. İnkarcıların yaymaya çalıştıkları bu batıl inancın ortadan

kalkması için, çevremizdeki yaratılış delillerini modern bili-

min ışığında incelemek ve bunları insanlara da anlatmak ge-

reklidir. Canlılardaki muhteşem yapıları ve mükemmel sis-

temleri, evrendeki olağanüstü düzeni ve milyarlarca hassas

dengeyi tüm açıklığıyla gören vicdanlı insanlar, bu sayede

bunların tesadüfen oluşamayacağını ve herşeyi üstün güç sa-

hibi olan Allah'ın yaratmış olduğunu anlayacaklardır.

Böylece inkarcıların yaymaya çalıştıkları "tesadüf" yalanı yer-

le bir olacaktır.

Ya ra tı lış de lil le ri, Al lah'ın var lı ğı nı ve bir li ği ni, O'nun

üs tün kud ret, ilim ve sa na tı nı göz ler önü ne se ren her tür lü

bil gi yi ve ger çe ği kap sar. Bun lar, in san la rın Al lah'ın var lı ğı nı

fark et me le ri ne ve O'na yö nel me le ri ne ve si le olur. 

Gaf let için de ki in san la rın, her gün et raf la rın da şa hit ol -

duk la rı fa kat far kı na var ma dık la rı pek çok ya ra tı lış de li li ni,

mü kem mel lik le ri tüm ay rın tı la rıy la on la rın göz le ri önü ne ser -

mek, bu ki şi le rin gaf let le ri nin da ğıl ma sın da son de re ce et ki li

olur. Yıl lar dır her ke sin gör me ye alış tı ğı ve pek çok kim se nin

üze rin de dü şün me di ği bir çok iman ha ki ka ti var dır. İn sa nın
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sa de ce ken di be de ni da hi baş lı ba şı na bü yük bir ya ra tı lış de li -

li dir. Sa hip ol du ğu muz göz ler dün ya nın en ge liş miş ka me ra -

la rın dan da ha komp leks ve üs tün dür. Vü cu du muz da ki her

sis tem, bü yük bir uyum ve den ge için de ça lış mak ta, an cak

dev la bo ra tu var lar da ger çek leş ti ri le bi le cek olan kim ya sal iş -

lem ler, iç or gan la rı mız ta ra fın dan çok da ha mü kem mel bir şe -

kil de ya pıl mak ta dır. Al lah bes len me miz için bin ler ce fark lı ni -

met ya rat mış tır. Hep si ay nı ka ra top rak tan çık ma sı na rağ men

ha ri ka tat la ra, ko ku la ra, gö rü nüm le re ve ih ti ya cı mız olan vi ta -

min ve mi ne ral le re sa hip mey ve ler, seb ze ler ve di ğer be sin le -

rin her bi ri, biz le re Al lah'ın ya ra tı şı nın bi rer ka nı tı nı sun mak -

ta dır. Gü nü müz de pek çok in san bu ger çek ler üze rin de hiç

dü şün me den Al lah'ın ni met le ri ni tü ket mek te, O'na şük ret me -

yi akıl la rı na da hi ge tir me den gaf let için de ya şa mak ta dır. Bu

gaf le ti or ta dan kal dır mak için Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman

eden sa mi mi din dar la rın el e le ver me si ge rek li dir. 

Ku ran'ın pek çok aye tin de de in san lar, üst te say dı ğı mız

ger çek ler üze rin de dü şün me ye, Al lah'ın var lı ğı nı ve bü yük -

lü ğü nü gös te ren bu de lil le ri gör me ye ve kav ra ma ya da vet

edil miş ler dir. Bu ko nu da ki pek çok ayet ten bir ka çı şöy le dir:
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Gör mü yor mu su nuz; Al lah, ye di gö ğü bir bir le riy le bir
uyum (mu ta ba kat) için de ya rat mış tır? Ve Ay'ı bun lar
için de bir nur kıl mış, Gü ne ş'i de (ay dın la tı cı ve ya kı cı)
bir kan dil yap mış tır. Al lah, si zi yer den bir bit ki (gi bi)
bi tir di. Son ra si zi yi ne ora ya ge ri çe vi re cek ve si zi (di ril -
ti ci) bir çı ka rış la di ril tip-çı ka ra cak tır. Al lah, ye ri si zin
için bir yay gı kıl dı. Öy le ki, onun için de ge niş yol la rın -
da ge zip-do la şır sı nız, di ye. (Nuh Su re si, 15-20)
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Yu ka rı da ki ayet ler de dik kat çe ki len bu ko nu lar, hak kın -

da cilt ler ce ki tap ya zı la bi le cek ka dar de tay lı bil gi ler içe rir. Ör -

ne ğin, gök yü zü nün ye di ay rı kat man dan oluş ma sı ve bun la -

rın dün ya üze rin de ki eko lo jik sis te me ve can lı la ra sağ la dı ğı

fay da la rı, Ay ve Gü ne ş'in, mev sim le re, ik lim le re, ge ce–gün -

düz olu şu mu na ve in san ya şa mı na olan et ki si ni dü şün mek ki -

şi nin dü şün ce uf ku nu ge niş le te cek, ima nı nı ar tı ra cak bir yol -

dur. Bu sis tem ler de mey da na ge le bi le cek en ufak bir ak sak lı -

ğın na sıl teh li ke li so nuç lar do ğu ra ca ğı nı dü şün mek de ay nı

şe kil de et ki li ola cak tır. Tüm ev ren bun lar gi bi sa yı sız de tay

içer mek te dir. Ne var ki üst te be lirt ti ği miz gi bi, in san la rın bir

kıs mı gün lük ha yat la rın da bu ha ri ka lar üze rin de ne re dey se

hiç dü şün mez ler. Bu ne den le ya ra tı lış de lil le ri ni in san la rın

dü şün me dik le ri yön le ri ile an la ta rak ya pı lan bir teb liğ kar şı

ta ra fı dü şün me ye sevk ede cek, Al lah'ın gü cü nü ve kud re ti ni

ta nı yıp tak dir et me sin de de et ki li ola cak tır.

Al lah'ı ta nı yıp ge re ği gi bi tak dir eden bir in sa nın ya şa -

mın da, ah la kın da, ge nel ta vır ve dav ra nış la rın da çok olum lu
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de ği şik lik ler ola ca ğı da açık -

tır. Rab bi miz'in gü cü nün ve kud re ti -

nin şu uru na va ran bir in san, O'nun emir le ri ni

ek sik siz ye ri ne ge tir mek için ça ba gös te re cek ve Al lah'ın ra zı

ola ca ğı ah la kı ya şa ma ya gay ret ede cek tir. Böy le ce, yu mu şak

huy lu, mü te va zı, an la yış lı, sa bır lı, ve fa lı, sa dık, fe da kar, mer -

ha met li, ce sur, açık gö rüş lü, dü rüst, adil in san la rın sa yı sı ar -

ta cak ve Al lah'ın bil dir di ği gü zel ah la kın yay gın laş ma sıy la

dün ya çok gü zel bir me kan ha li ne ge le cek tir.

O hal de ge lin bir lik ola lım; ya ra tı lış ger çek le ri ni in ce le -

ye lim, araş tı ra lım, bun la rı tüm in san la ra an la ta lım ve on la rı

Rab bi miz olan Al lah'ı sev me ye, O'na şük ret me ye, O'nun em -

ret ti ği ah la kı ya şa ma ya ve O'nun rı za sı için iba det et me ye da -

vet ede lim.
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Dar wi nizm'e Kar şı Ge lin Bir lik Ola lım
Bun dan ön ce ki say fa lar da de ğin di ği miz gi bi, ate ist, ma -

ter ya list ve din aleyh ta rı güç mer kez le ri, din ah la kı na kar şı

da ha ön ce gö rül me dik bü yük lük te bir mü ca de le yü rüt mek te -

dir ler. İn san la rı Al lah'ın yo lun dan alı koy mak, on la ra Al lah'ın

var lı ğı nı ve bir li ği ni in kar et tir mek, ken di le rin ce din ah la kı nı

or ta dan kal dır mak için son iki yüz yıl dır dün ya da sis tem li bir

ça lış ma ya pıl mak ta dır. 

Bu ra da özel lik le dik kat çe ki ci olan nok ta, tüm bu sap kın

ve çar pık sis tem le rin söz de "bi lim sel lik" id di asın da bu lun ma -

la rı ve bu id di ayı da Dar wi nizm'e da yan dır ma la rı dır. Dar wi -

nizm, in san la ra ya ra tı lı şı red det ti re rek on la rı ate iz me sü rük -

le mek te dir. Bu nun la bir lik te dün ya yı "güç lü le rin ayak ta kal -

dı ğı bir ya şam mü ca de le si nin are na sı" ola -

rak ta rif ede rek, in san la rı İla hi din le rin

ge tir di ği ah la ki me zi yet ler den uzak -

laş tı rıp ben cil ve acı ma sız hay van lar

ha li ne ge tir me yi amaç la mak ta dır.

Ün lü ate ist ev rim ci Prof. Ric hard

Daw kins, "Dar win'den ön ce ate ist ol -

mak bi lim sel ola rak müm kün de ğil -

di, Dar win bi ze bu im ka nı ver di" di -

ye rek ev rim te ori si nin mis yo nu nu

özet le mek te dir.

Ev rim ci Prof. Ric hard Daw kins



Oy sa ev rim öğ re ti si, ger çek te ate ist le re bu im ka nı ver -

me miş tir. Çün kü te ori bi lim sel bul gu lar la açık ça çe liş mek te -

dir. Pa le on to lo ji, bi yo kim ya, po pü las yon ge ne ti ği, kar şı laş tır -

ma lı ana to mi, bi yo fi zik gi bi pek çok bi lim da lı, can lı lı ğın olu -

şu mu nun ev rim te ori si nin id dia et ti ği gi bi do ğal sü reç ler ve

te sa düf ler le açık la na ma ya ca ğı nı gös ter mek te dir. Kı sa ca sı, ev -

rim bi lim adı na de ğil, bi li me rağ men sa vu nul mak ta dır.

Bu nun la bir lik te, ha len bi lim dün ya sın da ve ba zı ba sın

ya yın ku ru luş la rın da ki et ki li po zis yon lar, ev rim te ori si nin fa -

na tik ve bağ naz ta raf tar la rı nın elin de dir. Söz ko nu su çev re ler

Dar wi nizm'i her ne pa ha sı na olur sa ol sun ayak ta tut ma yı he -

def le mek te, bu ned en le ger çek le ri giz le mek te ve ya çar pıt -

mak ta bir sa kın ca gör me mek te dir ler. Ev rim te ori si ni eleş ti ren

eser le ri ve bi lim adam la rı nı dış la ma ya ça lış mak ta dır lar. İn -

san la rın doğ ru la ra ulaş ma sı nı en gel le mek için güç ve söz bir -

li ği yap mış lar dır. Bu ev rim ci en gi zis yon ne de niy le afo roz

edil mek ten çe ki nen bir çok araş tır ma cı ve bi lim ada mı, bu

yüz den, ev rim te ori si hak kın da ki ger çek dü şün ce le ri ni giz le -

mek te dir.

Bi lim ve dü şün ce dün ya sın da ki bu Dar wi nist dik ta tör lü -

ğe kar şı, Al lah'a ina nan in san la rın bir lik ola rak kar şı koy ma -

la rı ge rek ti ği açık tır.

O hal de ge lin bir lik ola lım; 21. yüz yı lın bi lim sel ve tek -

no lo jik im kan la rı nı kul la na rak Dar wi nizm'in bir saf sa ta ol du -

ğu nu tüm dün ya ya an la ta lım; ha ya tın ger çek kö ke ni nin ya ra -

tı lış ol du ğu nu tüm in san lı ğa du yu ra lım.
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Ba rış İçin Bir lik Ola lım
Al lah iman eden le re yer yü zün de ba rı şı sağ la ma la rı nı ve

ba rı şın ko ru yu cu la rı ol ma la rı nı em ret miş tir. Yer yü zün de

boz gun cu luk ya pan la rı, hak lı bir ge rek çe si (sa vun ma ve ya

maz lum la rı kur tar ma ama cı) ol ma dan sa vaş çı ka ran la rı, dü -

ze ni bo zan la rı, ma sum in san la rı kat le den le ri la net le miş tir.

Rab bi miz'in em ret ti ği ah la kı ya şa yan mü min le rin, önem li so -

rum lu luk la rın dan bi ri de in san lar için ba rı şı ve gü ven li ği sağ -

la mak, tüm in san la rın hu zur için de ya şa ya bi le cek le ri bir dün -

ya mey da na ge ti re bil mek tir. 

Da ha faz la top rak el de et mek, ken di ır kı nın ve ya ulu su -

nun üs tün lü ğü nü is pat ede bil mek, di ğer mil let le ri ta hak kü -

mü al tı na ala bil mek gi bi ge rek çe ler le baş la yan sa vaş ve ça tış -

ma lar ge ri de ha ya tı nı kay bet miş ma sum in san lar, sa kat lar,

ök süz ler, ye tim ler, ruh sağ lı ğı nı ve den ge si ni yi tir miş bi rey -

ler, ya kı lıp yı kıl mış şe hir ler, tah rip edil miş me de ni yet ler,

yok luk, kor ku ve aç lık bı rak mak ta dır. Üs te lik bu ka yıp lar sa -

va şın tüm ta raf la rı nı doğ ru dan et ki le mek te, te la fi si uzun yıl -

lar alan yı kım lar mey da na gel mek te dir.

Sa vaş la rın, ça tış ma la rın ve her tür lü kan dö kü cü lü ğün

te me lin de in san la rın ger çek din ah la kın dan uzak laş ma la rı

var dır. Ki mi za man da söz de din adı na or ta ya çı kan ba zı kim -

se le rin sap kın yo rum la rı ger çek din ah la kı hak kın da ye te rin -

ce bil gi sa hi bi ol ma yan kim se ler üze rin de et ki ede bil mek te,

on la rı din ah la kı na hiç bir şe kil de uy ma yan ey lem ler yap ma -

ya yön len di re bil mek te dir. An laş maz lık la rın ve so run la rın

şid det yo luy la çö zül me si ge rek ti ği ne ina nan lar, bas kı cı ve

384

Gelin Birlik Olalım



385



des pot uy gu la ma la rıy la in san la ra zul me den ler, zu lüm le ri ni

ken di le rin ce meş ru laş tır ma ya ça lı şan lar kar şı sın da iman

eden le rin iş bir li ği önem ka zan mak ta dır. 

O hal de ge lin bir lik ola lım; 

İn san la ra ger çek din ah la kı nı an la ta rak on la rı ça tış ma ve

kav ga ya sü rük le yen her tür lü se be bin or ta dan kalk ma sı na

ve si le ola lım.
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Fark lı inanç lar ara sın da hiç bir şe kil de ça tış ma ol ma sı na

ge rek ol ma dı ğı nı, bir lik ha lin de ha re ket ede rek ta vır ve dav -

ra nış la rı mız la in san la ra gös te re lim.

Sev gi nin, anlayışın ve mer ha me tin yay gın laş ma sı için

in san la ra Al lah sev gi si ni an la ta lım. 
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ü min le rin ger çek

dos tu ve yar dım cı sı,

gö ze ti ci si ve ko ru yu cu su

Al lah'tır. Al lah, her şey den

ha be ri olan, her şe ye gü cü ye ten,

mü min le rin iş le ri ni ko lay laş tı ran, on la rı üs tün ve

güç lü kı lan dır. İş te bu ne den le ümit siz lik, ka ram -

sar lık, üz gün lük, bez gin lik, gev şek lik, iman eden le -

rin as la ya şa ma ya ca ğı özel lik ler dir.

Al lah, Ken di yo lu na uyan la ra ke sin lik le yar dım

ede ce ği ni bir Ku ran aye tin de şöy le va at et miş tir:

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

Ku ran'da bir ger çek da ha müj de len miş tir: Kö tü le rin dü -

zen le ri, kur duk la rı tu zak lar ne ka dar bü yük gi bi gö rün se de

har ca dık la rı ça ba lar bo şa gi de cek, so nuç ver me ye cek tir. Kö -



tü lü ğün, ah lak sız lı ğın ya yıl ma sı için ku ru lan her tu zak, ya pı -

lan her plan ni ha ye tin de bo zu la cak tır. Kö tü lük ve ah lak sız lı -

ğı ör güt le yen le rin ta sar la dık la rı, ken di baş la rı na ge çe cek,

aleyh le ri ne dö ne cek tir. Bu ger çek ba zı ayet ler de şöy le ha ber

ve ril miş tir:

Ger çek şu ki, on lar hi le li-dü zen ler kur du lar. Oy sa on la -
rın dü zen le ri, dağ la rı yer le rin den oy na ta cak da ol sa,
Al lah Ka tın da on la ra ha zır lan mış dü zen (kö tü bir kar şı -
lık) var dır. Al lah'ı, sa kın el çi le ri ne ver di ği söz den dö -
nen san ma. Ger çek ten Al lah aziz dir, in ti kam sa hi bi dir.
(İb ra him Su re si, 46-47)

(Hem de) Yer yü zün de bü yük lük tas la ya rak ve kö tü lü ğü
ta sar la yıp dü zen le ye rek. Oy sa hi le li dü zen, ken di sa hi -
bin den baş ka sı nı sa rıp-ku şat maz. Ar tık on lar ön ce ki le -
rin sün ne tin den baş ka sı nı mı göz le mek te dir ler? Sen,
Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir de ği şik lik bu la maz -
sın ve sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir dö nü şüm
de bu la maz sın. (Fa tır Su re si, 43)

Müs lü man, Hı ris ti yan ve ya Musevi ol sun lar, tüm ina -

nan la ra dü şen gö rev açık tır: Yu ka rı da ki ger çek le ri unut ma -

dan, ba rı şın, hu zu run, re fa hın, gü zel ah la kın, iyi li ğin, mut lu -

lu ğun, gü ven li ğin ha kim ol du ğu top lum lar da ya şa mak için el

ele ver mek. Böy le asil bir amaç uğ run da bir lik ve be ra ber lik

için de ha re ket eder sek, Al lah biz le ri ba şa rı lı kı la cak tır.

İman eden her Hı ris ti yan, her Müs lü man, her Musevi bu

doğ rul tu da elin den ge len tüm ça ba yı gös ter mek le mü kel lef -

tir. Tek bir Al lah'a iman eden, O'nun be ğe ni si ni ka zan ma ya

ça lı şan, O'na tam bir tes li mi yet le tes lim ol muş, O'na gö nül -

den bağ lı, O'nu yü cel ten, te mel de ay nı de ğer le ri sa vu nan
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Müs lü man la rın, Yah di le rin ve Hı ris ti yan la rın or tak ha re ket

et me le ri en doğ ru su dur.

Museviler, Hı ris ti yan lar ve Müs lü man lar ara la rın da ki

ta rih sel so run la ra, ön yar gı la ra, yan lış an la ma la ra ve ya ta as -

su ba da ya nan tar tış ma la ra ve çe kiş me le re ta ma men son ve r -

me li dir ler. Kay be di le cek tek bir gün da hi ol ma dı ğı unu tul -

ma ma lı dır. Her üç di nin men sup la rı da bir bir le ri ne an la yış ve

sevgi için de yak laş ma lı dır. Önem li olan, fark lı lık la rı de ğil or -

tak nok ta la rı gün de me ge tir mek, zor laş tı rı cı de ğil ko lay laş tı -

rı cı, yı kı cı de ğil ya pı cı, en gel le yi ci de ğil yar dım cı, ayı rı cı de -

ğil ta mam la yı cı, bö lü cü de ğil bir leş ti ri ci ol mak tır.

Bil gi siz lik ten ve ya din ah la kı na kar şı olan la rın pro vo -

kas yon la rın dan kay nak la nan ön yar gı lar or ta dan kal dı rıl ma -

lı dır. Bi lin me li dir ki, Hı ris ti yan lık, Musevilik ve İs lam ara sın -

da ku rul ma ya ça lı şı lan du var lar, sa de ce in kar cı la rın ve din

ah la kı na kar şı olan la rın işi ne ya rar. Bu ki tap la Ehl-i Ki ta ba

önem li bir çağ rı da bu lu nu yo ruz: Dar wi nizm baş ta ol mak

üze re din siz li ğe ve ah lak sız lı ğa ze min ha zır la yan tüm ide -

olo ji le re kar şı or tak bir fik ri mü ca de le yü rü te lim. Tek no lo -

jik im kan la rı mı zı, bil gi le ri mi zi, tec rü be le ri mi zi ve ça lış ma la -

rı mı zı bir leş ti re lim. Bi lim sel araş tır ma lar ışı ğın da bun la rın

yan lış lı ğı nı tüm dün ya ya an la ta lım. Ev re ni, için de ki tüm can -

lı ve can sız var lık lar la be ra ber üs tün güç sa hi bi Al lah'ın ya ra -

ttı ğı nı, Ya ra tı lış de lil le ri ni ve mu ci ze le ri ni dün ya nın dört bir

ya nın da ki in san la ra an lat mak için bir lik te dav ra na lım.

Şüp he siz, ha yır la ra ça ğı ran lar, iyi lik le ri uy gu la ma yı ve

kö tü lük ler den sa kın ma yı tav si ye eden ler ve bu yü ce amaç lar

doğ rul tu sun da bir lik için de ha re ket eden ler, Al lah'ın iz niy le,
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kur tu lu şu ve son suz mut lu lu ğu uma bi lir -

ler. Ak si ni ya pan in san lar "ka yıp" için de

iken, sa de ce on lar ebe di bir ka zan ca ka vu -

şur lar: 

As ra an dol sun; Ger çek ten in san, zi -
yan da dır. An cak iman edip sa lih
amel ler de bu lu nan lar, bir bir le ri ne
hak kı tav si ye eden ler ve
bir bir le ri ne sab rı tav -
si ye eden ler baş ka.
(Asr Su re si, 1-3)





arwinizm, yani evrim teori-

si, Yaratılış gerçeğini reddet-

mek amacıyla ortaya atılmış, an-

cak başarılı olamamış bilim dışı bir

safsatadan başka bir şey değildir.

Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğu-

nu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok muciz-

evi bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edil-

mesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya ko-

yan 300 milyonu aşkın fosilin bulunmasıyla çürümüştür.

Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu ger-

çeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisi-

ni ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda,

sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlan-

masına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapı-

lan sahtekarlıklara dayalıdır.

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir.

Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu,

son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle

dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araş-

tırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu or-

taya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından di-



le getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pale-

ontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı,

Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini

Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve yaratılışın delillerini diğer

pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve

almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük

önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan

bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda orta-

ya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en

önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan

Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üze-

rindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçe-

ğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre,

tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve

zaman içinde küçük değişimlerle farklı-

laşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bi-

limsel bulguya dayanmıyordu; kendi-

sinin de kabul ettiği gibi sadece bir
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"mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin

Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek

çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim ta-

rafından aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlen-

direceğini umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti.

Ancak gelişen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine, teori-

nin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel baş-

lıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığı-

nı asla açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, ger-

çekte evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir

bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam ak-

sine bir tablo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleye-

ceğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak:
Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 mil-
yar yıl önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden
geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da mil-
yonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten
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bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil ka-
yıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır.
Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk ba-
samağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl
ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hüc-

400

Kamb ri yen ka ya lık la rın da bu lu nan fo sil ler, sal yan goz lar, tri lo bit ler, sün-
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çok fark lı olan bu tür le rin hep si nin bir an da or ta ya çık ma la rı dır. Bu yüz den

je olo jik li te ra tür de bu mu ci ze vi olay, "Kamb ri yen Pat la ma sı" ola rak anı lır.



re"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları

içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen

en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.  

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz

etmemişti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı,

canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu.

Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye

göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir

varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böcek-

lerin yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluştuğu

yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deney-

ler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday kon-

muş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşaca-

ğı sanılmıştı. Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddeler-

den türeyebildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra an-

laşılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluş-

muyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen

larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde

ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim

dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in ki-

tabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog
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Louis Pasteur, evrime temel oluşturan

bu inancı kesin   olarak çürüttü.

Pasteur yaptığı uzun çalışma ve

deneyler sonucunda vardığı so-

nucu şöyle özetlemişti:

"Cansız maddelerin hayat

oluşturabileceği iddiası artık

kesin olarak tarihe gömülm-

üştür."45

Evrim teorisinin savunu-

cuları, Pasteur'ün bulgularına

karşı uzun süre direndiler. Ancak

gelişen bilim, canlı hücresinin

karmaşık yapısını ortaya çıkar-

dıkça, hayatın kendiliğinden olu-

şabileceği iddiasının geçersizliği daha da açık hale geldi.

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk ev-

rimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin,

1930'lu yıllarda ortaya attığı birtakım tezlerle, canlı hücresi-

nin tesadüfen meydana gelebileceğini ispat etmeye çalıştı.

Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin şu

itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni,

evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluştur-

maktadır." 46
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Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni ko-

nusunu çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar.

Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller

tarafından 1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya at-

mosferinde olduğunu iddia ettiği gazları bir deney düzene-

ğinde birleştirerek ve bu karışıma enerji ekleyerek, proteinle-

rin yapısında kullanılan birkaç organik molekül (aminoasit)

sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu

deneyin geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin

gerçek dünya koşullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıl-

larda ortaya çıkacaktı.47

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kul-

landığı atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.48

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl bo-

yunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla so-

nuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı

Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 yılında ya-

yınlanan bir makalede bu

gerçeği şöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride

bırakırken, hala, 20. yüz-

yıla girdiğimizde sahip

olduğumuz en büyük çö-

zülmemiş problemle kar-

şı karşıyayız: Hayat yer-

yüzünde nasıl başladı?49
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Evrim teorisini geçersiz kılan ger-

çeklerden bir tanesi, canlılığın ina-

nılmaz derecedeki kompleks yapı-

sıdır. Canlı hücrelerinin çekirdeğin-

de yer alan DNA molekülü, bunun

bir örneğidir. DNA, dört ayrı mole-

külün farklı diziliminden oluşan bir

tür bilgi bankasıdır. Bu bilgi banka-

sında canlıyla ilgili bütün fiziksel

özelliklerin şifreleri yer alır. İnsan

DNA'sı kağıda döküldüğünde, orta-

ya yaklaşık 900 ciltlik bir ansiklo-

pedi çıkacağı hesaplanmaktadır.

Elbette böylesine olağanüstü bir

bilgi, tesadüf kavramını kesin bi-

çimde geçersiz kılmaktadır.
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Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli bü-

yük bir açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan

canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks yapılara

sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün

teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki bugün dün-

yanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler bi-

raraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla

rastlantılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en

temel yapı taşı olan proteinlerin rastlantısal olarak sentezlen-

me ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için,

10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olasılık-

lar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirdeğinde

yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, ina-

nılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin,

eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900

ciltlik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yal-

nız birtakım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile

eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki

bilgiler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı oldukla-

rından, eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı

anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden oluş-

tuğu senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego

California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel,
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Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu

gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve

nükleik asitlerin (RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zaman-

da rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışı-

dır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de

mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal

yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucu-

na varmak zorunda kalmaktadır.50

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi

kendine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın ya-

ratıldığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı

Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-

maktadır.  

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta,

teorinin "evrim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kav-

ramın da gerçekte hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığı-

nın anlaşılmış olmasıdır. 

Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal se-

leksiyon" mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya ver-

diği önem, kitabının isminden de açıkça anlaşılıyordu:

Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki ya-

şam mücadelesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlı-
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ların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı

hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha

hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sü-

rüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka bir canlı

türüne, örneğin atlara dönüştürmez. Dolayısıyla doğal selek-

siyon mekanizması hiçbir evrimleştirici güce sahip değildir.

Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı

kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon

hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı.51

Doğal se lek si yo na gö re, güç lü olan ve ya şa dı ğı çev re ye uyum sağ la ya bi -

len can lı lar ha yat ta ka lır lar, di ğer le ri ise yok olur lar. Ev rim ci ler ise do ğal

se lek si yo nun can lı la rı ev rim leş tir di ği ni, ye ni tür ler mey da na ge tir di ği ni

öne sü rer ler. Oy sa do ğal se lek si yo nun böy le bir so nu cu yok tur ve bu id-

di ayı doğ ru la yan tek bir de lil de bu lun ma mak tadır.



Lamarck zü ra fa la rın cey lan ben ze ri hay-
van lar dan tü re dik le ri ne ina nı yor du. Ona
gö re ot la ra uzan ma ya ça lı şan bu can lı la rın
za man için de bo yun la rı uza mış ve zü ra fa -
la ra dö nü şü ver miş ler di. Men del'in 1865 yı -

lın da keş fet ti ği ka lı tım ka nun la rı, ya şam
sı ra sın da ka za nı lan özel lik le rin son ra-

ki ne sil le re ak ta rıl ma sı nın müm kün
ol ma dı ğı nı is pat la mış tır. Böy le ce

La marck'ın zü ra fa 
ma sa lı da ta ri he ka rış mış tır.

La marck'ın Et ki si
Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi?

Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlayışı içinde,

bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalış-

mıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyo-

log Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında

geçirdikleri fiziksel değişiklikleri sonraki nesle

aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellik-
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ler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin

Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek

ağaçların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile

boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin

Kökeni adlı kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı

ayıların zamanla balinalara dönüştüğünü iddia etmişti.52

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik

bilimiyle kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin

sonraki nesillere aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı.

Böylece doğal seleksiyon "tek başına" ve dolayısıyla tümüyle

etkisiz bir mekanizma olarak kalmış oluyordu.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha

yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-

Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına "faydalı değişiklik se-

bebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyas-

yon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda olu-

şan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilme-

lerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-

Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca can-

lı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayı-

sız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bo-



zukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia et-

mektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek

vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her za-

man için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düze-

ne sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadü-

fi etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G.

Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender ola-

rak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç

özellik, mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana geti-

remeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş
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Rast ge le mu tas yon lar in san la ra ve di ğer tüm can lı la ra her za man için za-

rar ve rir ler. Re sim ler de gö rü len ço cuk lar Çer no bil ka za sı nın 

so nu cun da sa kat kal mış lar dır. 



bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir deği-

şim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde mey-

dana gelecek rasgele bir değişim kol saatini geliştirmeye-

cektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti-

malle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona

yıkım getirir.53

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgi-

yi geliştiren mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutas-

yonların zararlı olduğu görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisi-

nin "evrim mekanizması" olarak gösterdiği mutasyonlar, ger-

çekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olay-

lardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kan-

serdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekaniz-

ması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği

gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğa-

da hiçbir "evrim mekanizması" olmadığını göstermektedir.

Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim denen hayali

süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: 
Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış ol-

duğunun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar

birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü,

zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde or-
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taya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca

yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kade-

me ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde

sayısız "ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağ-

men, bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan

yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sü-

rüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellik-

leri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır.

Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, ku-

surlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduk-
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Bit ki le rin ev ri mi id di ası nı doğ ru la yan tek bir

fo sil ör ne ği da hi yok ken, ev rim ge çir me dik le-

ri ni is pat la yan yüz bin ler ce fo sil var dır. Bu fo-

sil ler den bi ri de re sim de gö rü len 54 – 37 mil-

yon yıl lık gink go yap ra ğı fo si li dir. Mil yon lar ca

yıl dır de ğiş me yen gink go lar, ev rimin büyük

bir al dat maca ol duğunu gös ter mek tedir.



larına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını

verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa

bunların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyar-

larca olması gerekir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mut-

laka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin

Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız

ara-geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların ya-

şamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları ara-

sında bulunabilir.54

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosil-

lerinin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teo-

risi için büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüz-

den, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları"

(Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle tü-

remişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz?

Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam ola-

rak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu

olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok

katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeo-

lojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamakta-

dır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en bü-

yük itiraz olacaktır.55
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YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR
Fosil ler, ev ri min hiç bir za man ya şan-
ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la rı nın
or ta ya koy du ğu gi bi, can lı lar sa hip ol-
duk la rı tüm özel lik ler le bir an da var ol-
muş lar ve soy la rı de vam et ti ği müd-
det çe en kü çük bir de ği şik lik ge çir me-
miş ler dir. Ba lık lar hep ba lık, bö cek ler
hep bö cek, sü rün gen ler hep sü rün gen
ola rak var ol muş tur. Tür le rin aşa ma
aşa ma oluş tu ğu id di ası nın bi lim sel
hiç bir ge çer li li ği yok tur. Tüm can lı la rı
ya ratan Al lah'tır.

Güneş Balığı 
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Çayır Sivrisineği
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 48-37 milyon yıl

Deniz Kestanesi
Dönem: Paleozoik zaman,
Karbonifer dönemi
Yaş: 295 milyon yıl
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Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Köpüklü Ağustos Böceği
Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
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Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir

yanında hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara

geçiş formlarına rastlanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araş-

tırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin bekledik-

lerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve

kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermiştir. Ünlü

İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi-

ğimizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli ola-

rak aynı gerçekle karşılaşırız; kademeli evrimle gelişen de-

ğil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.56

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiç-

bir geçiş formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya

çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir.

Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü

bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrimleşti-

ği hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya

çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu

gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da

kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında ya-

pılabilecek yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde

ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çık-

mışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa, bir

değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı



canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdır-

lar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya

çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından

yaratılmış olmaları gerekir.57

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükem-

mel bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "tür-

lerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine, evrim değil

Yaratılıştır.
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Ev rim yan lı sı ga ze te ve der gi ler de çı kan ha ber ler de aşağıdakine ben-
zer ha ya li "il kel" in san la rın re sim le ri sık lık la kul la nı lır. Bu ha ya li re s-
im le re da ya na rak oluş tu ru lan ha ber ler de ki tek kay nak, ya zan ki şi le rin
ha yal gü cü dür. An cak ev rim bi lim kar şı sın da o ka dar çok ye nil gi al -
mış tır ki ar tık bi lim sel der gi ler de ev rim le il gi li ha ber le re da ha az rast-
la nır ol muş tur.

HAYALİ



İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikle-

ri konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist

iddia, insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldi-

ğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu sü-

reçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların ya-

şadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryo-

da dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına

"güney maymunu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini

verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tükenmiş bir maymun tü-

ründen başka bir şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof.

Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki

anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları

çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece soyu tü-

kenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiç-

bir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.58

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "ho-

mo" yani insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo se-

risindeki canlılar, Australopithecuslar'dan daha gelişmişler-

dir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına di-

zerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema hayalidir,
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çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir ilişki

olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20. yüzyılda-

ki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo

sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul

eder. 59

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo

erectus > Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin

her birinin, bir sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler.

Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus,
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Evrimciler, fosiller üzerinde yaptıkları yorumları genelde ideolojik beklen-

tileri doğrultusunda yaparlar. Bu nedenle vardıkları sonuçlar çoğunlukla

güvenilir değildir. 



Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgele-

rinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir.60

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bö-

lümü çok modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapi-

ens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (insan) ile aynı

ortamda yan yana bulunmuşlardır.61

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları

iddiasının geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard

Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi

de bir evrimci olmasına karşın, Darwinist teorinin içine girdi-

ği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı homi-

nid (insanımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza

ne oldu? Açıktır ki, bunla-

rın biri diğerinden gelmiş

olamaz. Dahası, biri diğe-

riyle karşılaştırıldığında

evrimsel bir gelişme trendi

göstermemektedirler.62

Kısacası, medyada ya da

ders kitaplarında yer alan ha-

yali birtakım "yarı maymun,

yarı insan" canlıların çizimle-

riyle, yani sırf propaganda yo-

luyla ayakta tutulmaya çalışı-

lan insanın evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan

bir masaldan ibarettir. 
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Stephen Jay Gould



Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle

Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan

İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord

Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen, ortada may-

munsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olma-

dığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır.

Bilimsel olarak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak

kabul ettiği bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur.

Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut ve-

rilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bun-

lardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir.

Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi

algılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır!

Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim ola-

rak varsayılan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve

insanın fosil tarihinin yorumlanmasına- girdiğimizde, ev-

rim teorisine inanan bir kimse için herşeyin mümkün oldu-

ğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kim-

selerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile

mümkündür.63

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne

inanan birtakım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı

bir biçimde yorumlamalarından ibarettir.

421

Harun Yahya (Adnan Oktar)



422

Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır.
Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Sol da ki ne ben zer bir va ri le can-
lı la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı-
sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek
her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te -
dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek len sin bu va-
ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 



Dar win For mü lü!
Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanın-

da, isterseniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip ol-

duklarını bir de çocukların bile anlayabileceği kadar açık bir

örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia et-

mektedir. Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şu-

ursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlar-

dır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer canlıları ve

insanı meydana getirmişlerdir. şimdi düşünelim; canlılığın

yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri

biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını, han-

gi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz.

İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin

aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri

iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın ya-

pısında bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnez-

yum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta nor-

mal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulun-

masını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere ekle-

sinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, iste-

dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluşma ihtimali

10-950 olan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri

oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş ci-

hazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde ge-
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len bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula,

kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta tril-

yonlarca sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlı-

nın oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanı-

lıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlar-

sa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar.

Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağan-

ları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfil-

leri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri,

kavunları,  karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalile-

ri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar

gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar.

Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkla-

rı, bunların tek bir hücresini bile elde edemezler.

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek

hücreyi oluşturamazlar. Sonra yeni bir karar

vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art ar-

da başka kararlar alıp, elektron mikrosko-

bunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu

mikroskop altında izleyen profesörleri oluş-

turamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün

yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teo-

risi ise, akla tamamen aykırı bir safsata-

dır.  Evrimcilerin ortaya attığı iddialar

üzerinde biraz bile düşünmek,

üstteki örnekte olduğu gibi, bu

gerçeği açıkça gösterir.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir

diğer konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusu-

na kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde re-

tinaya ters olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafın-

dan elektrik sinyallerine dönüştürülür ve beynin arka kıs-

mındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaşır.

Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu

merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi

düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık

beynin bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi de-

Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik sin ya li ne dö nü şe rek be yin de bir et ki

oluş tu rur lar. Gö rü yo rum der ken, as lın da zih ni miz de ki elekt rik sin yal le ri-

nin et ki si ni sey re de riz.



nilen yer kapkaranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç kar-

şılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri

karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21.

yüzyıl teknolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağ-

layamamıştır. Örneğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tu-

tan ellerinize bakın, sonra başınızı kaldırın ve çevrenize ba-

kın. şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü

başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü si-

ze dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en ge-

lişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mü-

hendis bu netliğe ulaşmak için çalışmaktadır. Bunun için fab-

rikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta,

planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına

bakın, bir de şu anda

elinizde tuttuğunuz

bu kitaba. Arada bü-

yük bir netlik ve kalite

farkı olduğunu göre-

ceksiniz. Üstelik, TV

ekranı size iki boyutlu

bir görüntü gösterir,

oysa siz üç boyutlu,

derinlikli bir perspek-

tifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on

binlerce mühendis üç

boyutlu TV yapmaya,
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gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç

boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da göz-

lük takmadan üç boyutlu görmek mümkün değil, kaldı ki bu

suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise ka-

ğıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar

net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televiz-

yonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan

mekanizmanın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler.

şimdi biri size, odanızda duran televizyon tesadüfler sonu-

cunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluşturan

aleti meydana getirdi dese ne düşünürsünüz? Binlerce kişinin

biraraya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluş-

turan alet tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü

görüntünün de tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı

durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri
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Gözü ve kulağı, kamera

ve ses kayıt cihazları ile

kıyasladığımızda bu or-

ganlarımızın söz konusu

teknoloji ürünlerinden çok

daha kompleks, çok daha

başarılı, çok  daha kusur-

suz yapılara sahip olduk-

larını görürüz.



kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta ku-

lak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç

kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek

beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi

de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. Gözdeki durum

kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese de kapalıdır,

ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler be-

yinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın

senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültü-

sünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin

içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin ha-

kim olduğu görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl

kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdü-

rülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektro-

nik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan ba-

zılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çalışan bin-

lerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın oluşturduğu

netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. En büyük müzik

sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini düşünün.

Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az

da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda

daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son

derece net ve kusursuzdur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman

müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz;

ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan

yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğ-
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lunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar

hassas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme

ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir ger-

çek daha vardır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan 
Şu ur Ki me Ait tir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfo-

nileri, kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen

uyarılar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyolo-

ji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl

oluştuğuna dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu

hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamazsınız:

Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan

tüm bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime

aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve

sinir hücrelerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin mad-

deden ibaret olduğunu zanneden Darwinist-materyalistler

bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu şuur,

Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek

için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların

da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 
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Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin için-

deki birkaç santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kai-

natı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce

Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup, O'na sığınması gerekir. 

Ma ter ya list Bir İnanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel

bulgularla açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir.

Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır,

öne sürdüğü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici et-
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kisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara formların ya-

şamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim

teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atılma-

sı gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren mo-

deli gibi pek çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmış-

tır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmak-

tadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime sal-

dırı" olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için,

kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış olu-

şudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne bağlı-

dırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebilecek yegane ma-

teryalist açıklama olduğu için benimsemektedirler. 
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Bütün hayatımızı beynimizin içinde yaşarız. Gördüğümüz insanlar, bindi-

ğimiz araba, içinde çalıştığımız iş yeri, çevremizdeki herşey beynimizde

oluşur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler

vardır. Beyinde bulunabilecek tek şey elektrik sinyalleridir.



Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard

Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde

gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist,

sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden

kabul edilmiş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünya-

ya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin

yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan 'a

priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açık-

lama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurgu-

luyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de,

İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.64

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık

uğruna yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu

dogma, maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar.

Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine

inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, ba-

lıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etki-

leşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız mad-

denin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem

akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler ken-

dilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için,

bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam et-

mektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakma-

yan insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün

bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler.
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Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde

düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si 
Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür
Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir

ideolojinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığı-

nı kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumla-

rın hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız

bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar,

büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız mad-

deyi dolduran ve bunların karışımından zaman içinde düşü-

nen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite öğren-

cilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank

Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra

ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inan-

maktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adam-

ları, pofesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle ev-

rim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyü-

sü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tari-

hinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve man-

tıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne san-

ki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel

olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. 



Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının

Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile

yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı in-

sanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok da-

ha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı in-

sanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten

aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar

için fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve

kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler

vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri

vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işit-

mezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktır-

lar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi’nde ise bu insanların mucizeler görse-

ler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmek-

tedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan

yukarı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürül-

dü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir.

(Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili

olması, insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve

150 yıldır bu büyünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatıla-

mayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya
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birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksız-

lıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak dünya-

nın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atomla-

rın ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir organizas-

yon, disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işle-

yen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip

olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatıl-

mış canlıları meydana getirdiğine inanmasının, "büyü"den

başka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu

olan bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkiledik-

lerini Hz. Musa (as) ve Firavun arasında geçen bir olayla biz-
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lere bildirmektedir. Hz. Musa (as), Firavun'a hak dini anlattı-

ğında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi "bilgin büyücüleri" ile

insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz.

Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onla-

rın marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldı-

ğı bir ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların

gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve

(ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi,

116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldat-

macalar"la  -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanla-

rın hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına

karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu bü-

yüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" ya-

ni etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da

fırlatıverince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını

derleyip-toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu,

onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada

yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çev-

rildiler.  (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüle-

yerek etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu-

ğunun anlaşılması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşler-

dir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı al-

tında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunma-

ya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse
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gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozuldu-

ğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 ya-

şına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak da-

ha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisi-

nin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alan-

larda, geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malze-

melerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak, bu

kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla

kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.65

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecek-

te insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar

ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en

şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü, bü-

yük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden

kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını

öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kan-

dığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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