






OKUYUCUYA
• Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrıl-

masının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluştur-
masıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150
yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden
olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek
çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabil-
mesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu
nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

• Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm kitaplarında
imani konular Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetlerini öğrenme-
ye ve yaşamaya davet edilmektedirler. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyanın aklın-
da hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır.

• Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmişe her-
kes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde, kitap-
lar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda
kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve
anlatılanların doğruluğunu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, karşılıklı
bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyu-
cunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirleri-
ne aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

• Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve okunma-
sına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitaplarında ispat ve
ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem,
bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.

• Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli sebepleri
vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan ve okumak-
tan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser olduğunu göre-
cektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğu-
na şahit olacaktır.

• Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynaklara da-
yalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat etmeyen üsluplara, burkun-
tu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız.









Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılın-

da Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.

Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-

si'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 evrimcilerin sahtekarlıklarını,

iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan ka-

ranlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri 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 pey-

gamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve

Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapa-

ğında Resulullah'ın mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise,

kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kita-

bı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzet-

mektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah

(sav)'in sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sis-

temlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen iti-

razları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok bü-

yük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah (sav)'in mührü, bu son sözü söy-

leme 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 üze-

rinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın

uygulamalarını gözler önüne sermektir.

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, Fran-

sa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın 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 kullanılıyor),

Hausa (Afrika'da yaygın olarak kul-
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lanılıyor), Dhivehi (Mauritus'ta kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok di-

le çevrilen eserler, yurtdışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın

iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapla-

rı okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi

üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, ke-

sin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserle-

ri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi,

ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri

mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacak-

lardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Ha-

run Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklan-

maktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca

Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve ya-

yınlanmasında herhangi bir maddi kazançhedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmele-

rini 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 karmaşa

meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve kes-

kin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve za-

man kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gü-

cünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konu-

da kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürüt-

mek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin

açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler.

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektik-

leri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yo-

lu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve

Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dün-

yanın günden güne 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 iz-

niyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk

ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.



Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.

Birinci Baskı: Haziran 2000 / İkinci Baskı: Temmuz 2001

Üçüncü Baskı: Ağustos 2001 / Dördüncü Baskı: Ağustos 2005

Beşinci Baskı: Ekim 2005 / Altıncı Baskı: Kasım 2005

Yedinci Baskı: Mart 2006 / Sekizinci Baskı: Temmuz 2006

Dokuzuncu Baskı: Ekim 2008 / Onuncu Baskı: Nisan 2010

ARAŞTIRMA YAYINCILIK
Talatpaşa Mah. Emirgazi Caddesi

İbrahim Elmas İşmerkezi

A Blok Kat 4 Okmeydanı - İstanbul

Tel: (0 212) 222 00 88

Baskı: Entegre Matbaacılık

Sanayi Cad. No: 17 Yenibosna-İstanbul

Tel: (0 212) 451 70 70

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.tv



İ Ç İ N D E K İ L E R

YARATILIŞ GERÇEĞİ .................................................... 10

GİRİŞ ............................................................................ 33

GÜZEL SÖZ, ALLAH'A ÇAĞIRMAKTIR ........................ 37

GÜZEL SÖZE UYMAK .................................................. 49

GÜZEL SÖZ SÖYLEMEK ................................................ 79

GÜZEL SÖZE UYMAYANLARIN SONU ........................ 86

GÜZEL SÖZE UYANLARIN KAZANCI .......................... 96

SONSÖZ........................................................................ 100

DARWİNİZM'İN ÇÖKÜŞÜ............................................ 102





11

Darwinizm bu kuşu oluşturan milyonlarca atomdan "sadece

bir tanesinin" nasıl var olduğunu ve nasıl denge bulduğunu

açıklamaktan bile acizdir. Allah'a iman etmeyen herkes kaçı-

nılmaz yenilgiyle er geç karşılaşacaktır. Bu gerçeği fark ede-

meyen materyalistler ve Darwinistler son derece boş bir çaba

içerisinde olduklarını kabul etmeli ve bu bölümde yer veri-

len iman hakikatleri üzerinde düşünmelidirler.

www.Kuraninmucizeleri.com/
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Ağırlığı 3 gr olan ve Allah'ın olağanüstü güzel renklere ve

özelliklere sahip olarak yarattığı kolibri kuşunun uçuşunun

insan gözüyle algılanması mümkün değildir. Saniyede 30 ila

40 kere kanat çırpan kolibrinin kalbi bu sırada dakikada 1440

defa atabilir.

www.Darwinistaldatmacaninincelikleri.com
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İlk bakıldığında hiçbir savunma aracı yok gibi görünen ba-

lon balıkları geçici süreler için kendilerini şişirme yeteneği-

ne sahiptirler. Balık, hava veya su yutarak bedenini iki katı-

na kadar çıkartarak düşmanının kendisini yutmasını engel-

ler. Bu korunma yöntemini balığa ilham eden Allah’tır.

www.harunyahyaninvesileolduklari.com
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Ceylan oldukça ürkek bir canlıdır ancak yavrusu takip edilen

bir ceylan tamamen farklı davranır ve toynakları ile çakalları

tekmeleyebilir. Veya saldırganları yavrularından uzaklaştır-

mak için kasten hayvanların yakınında koşarak dikkati kendi-

ne çekebilir. Darwinistler bu fedakar davranışların kendiliğin-

den ortaya çıkamayacağını, bunları ceylana Allah'ın ilham etti-

ğini düşünmezler.
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İİşte böyle; çünkü Allah, hakkın ta Kendisi'dir.
O'nun dışında, onların taptıkları ise, 

şüphesiz batılın ta kendisidir. 
Gerçekten Allah, Yücedir, büyüktür. 

(Hac Suresi, 62)

www.yaratilisgercekleri.com
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Kör te sa düf le rin ku tup lar da ya şa yan bir can lı nın ko ru yu cu

kür kü nü, ka lın yağ ta ba ka sı nı var et me si müm kün de ğil dir.

Buz ve kar ta ba ka la rı al tın da ya şa yan ku tup ayı la rı, don du ru -

cu so ğuk lar da ya şam la rı nı sür dü re bi le cek le ri her şe ye sa hip

ola rak bir an da ya ra tıl mış lar dır. Bu iri cüs se li hay van la rın

yav ru la rı na gös ter dik le ri şef kat ve mer ha met Al lah’ın son suz

şef kat ve mer ha me tinin bir tecellisidir.

www.dogalseleksiyon.com
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Işığın ko lay geç ti ği te miz su lar da ya şa yan ba lık lar iyi gö rür -

ler. De rin de ya şa yan lar da göz ler ol duk ça bü yük, bulanık su -

lar da ya şa yan balıklarda ise göz ler kü çük tür. Tek bir can lı tü -

rü nün göz le rin de var olan bu çe şit li lik ev rim ci le rin te sa düf

id di ala rıy la açık la  yama dık la rı ko nu lar dan yal nız ca bi ri dir.

Allah üstün güç sahibi Yaratıcımız’dır.

www.denizlerdesanat.com
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Dün ya nın ne re si ne gi der se niz gi din her can lı nın tam ih ti -

yaç duy du ğu ve hep si bir bi rin den fark lı özel lik le re sa hip

ola rak ya ra tıl dı ğı nı gö rür sü nüz. Ör ne ğin pan da yav ru la rı

ilk doğ duk la rın da son de re ce kü çük ve sa vun ma sız dır. An -

ne pan da yav ru su na kar şı çok şef kat li dir ve 1,5 se ne den da -

ha uzun bir sü re yav ru su na ba ka cak tır. Bütün bunları il -

ham eden Al lah'tır. Al lah'tan baş ka hiç bir güç yok tur. 
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HHak melik olan Allah pek Yücedir, 
O'ndan başka İlah yoktur; Kerim olan Arş'ın

Rabbidir. (Müminun Suresi, 116)

www.cocukbahceleri.com
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Re sim de gö rü len kum ba lı ğı fo si li 50 mil yon ya şın da dır ve 50

mil yon yıl dır hiç bir de ği şi me uğ ra ma mış tır. Gü nü müz de niz -

le rin de ya şa yan kum ba lık la rıy la ay nı olan bu fo sil, ev rim te -

ori si nin ge çer siz li ği nin bir de li li dir. Alt ta gö rü len can lı kum

ba lı ğı ile 50 mil yon yıl lık fo si li ara sın da ki ben zer lik açık ça

gö rül mek te dir.

Üst te 50
mil yon yıl -
lık kum ba -

lı ğı fo si li.

Yan da gü -
nü müz de

ya şa yan bir
kum ba lı ğı.

www.materyalizminsonu.com
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Mil yon lar ca fo sil için de bir ta ne bi le ya rı tim sah ya rı tav şan,

ya da ya rı yı lan ya rı tav şan özel lik le ri ta şı yan can lı ör ne ği gö -

rül me miş tir. An cak, tav şan la rın hep tav şan ola rak var ol duk -

la rı nı gös te ren bin ler ce fo sil var dır. Fo sil le rin gös ter di ği ger -

çek açık tır: Can lı lar ev rim ge çir me miş ler dir, on la rı Al lah ya -

rat mış tır.

Alt ta 33 mil yon
yıl lık tav şan fo -
si li gö rül mek te -

dir. Yan da ise
gü nü müz de ya şa -

yan bir tav şan
var dır.

www.evrimyok.net
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Fosiller ev rim ci le rin can lı la rın bir bir le rin den tü re dik le ri,

aşa ma aşa ma ge liş tik le ri id di ala rı nı yer le bir et mek te dir. En

alt ta gü nü müz de ya şa yan bir rin ga ba lı ğı gö rül mek te dir,

hemen üstündeki re sim de ise yan ya na fo sil leş miş iki ay rı

rin ga tü rü gö rül mek te dir. Tüm de tay la rıy la fo sil leş miş olan

bu ba lık lar, can lı la rın ya ra tıl dı ğı nın de li li ni te li ğin de dir.

55 mil yon
yıl lık ringa

balığı 
fosili.

Günümüzdeki
canlı ringa
balığı örneği

www.evrimyalani.com
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Ka ra bit ki le ri fo sil kayıtlarında ol duk ça ye ter li kalıntıla -

ra sa hip tir, ama bu kalıntıların hiç bi ri, bir tür den di ğe ri -

ne ara ge çiş for mu özel li ği gös ter mez. Hep si ken di iç le rin -

de ori ji nal ola rak ya ratılmış apayrı tür ler dir ve bir bir le ri

arasında id di a edil di ği gi bi her han gi bir ev rim sel bağ -

lantı yok tur. 
www.evriminsonu.com

50 mil yon yıllık 
çınar yaprağı fosili

Günümüz
çınar ağacı
yaprakları
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De niz iğ ne si, de niz at la rıy la ay nı fa mil ya ya da hil olan kü -

çük bir ba lık tü rü dür. 23 – 5 mil yon ya şın da ki de niz iğ ne le -

riy le, gü nü müz de ya şa yan de niz iğ ne le ri bir bi rin den fark -

sız dır. Bu du rum, can lı la rın ka de me li ola rak ev rim leş tik le -

ri ni ile ri sü ren Dar wi nist le ri ya lan la mak ta dır.

Üstte 23-5 mil yon yıl lık
deniz iğnesi fo si li. Yan da
deniz iğnesinin gü nü müz -
de ki can lı ör neği.

www.darwinistpanik.com
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Her bir sü rün gen tü rü nün ken di ne has özel lik ler le bir an da

var ol duk la rı nın ve var ol duk la rı müd det çe hiç bir de ği şik li -

ğe uğ ra ma dık la rı nın sa yı sız fo sil de li li bu lun mak ta dır. Bu

de lil ler den bi ri de re sim de gö rü len 50 mil yon yıl lık yı lan

fo si li dir.

Dönem: Senozoik za-
man, Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Messel Oluşumu,

Almanya

www.unludarwinistyalanlar.com



95 mil yon yıl dır en kü çük bir de ği şik li ğe da hi uğ ra ma yan uçan

ba lık lar, ev rim ci le rin can lı la rın kö ke ni ve ta ri hi hak kın da ki

tüm id di ala rı nı yer le bir et mek te dir ler. Bi lim sel bul gu lar can -

lı la rın ka de me li ola rak ev rim leş me dik le ri ni, Yü ce Al lah ta ra -

fın dan ya ra tıl dık la rı nı or ta ya koy mak ta dır.  

Üst te 95 mil yon
yıl lık uçan ba lık
fo si li. Yan da ise
uçan ba lık la rın
gü nü müz de ya şa -
yan bir ör ne ği gö -
rü lü yor.

www.benzersizilkler.com
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Gü nü müz de sa de ce iki fa mil ya sı so yu nu de vam et ti ren

mer sin ba lık la rı hep mer sin ba lı ğı ola rak var ol muş lar dır.

En aşa ğı da ki re sim de gö rü len ve Çin'de bu lun muş olan 144-

65 mil yon ya şın da ki mer sin ba lı ğı fo si li de bu ger çe ği doğ -

ru la mak ta dır.

Yan da ki re sim de, 
144-65 mil yon yıl lık 
mer sin ba lı ğı fo si li. 

Üst te ki re sim de ise gü nü -
müz de niz le rin de ya şa yan

bir mer sin ba lı ğı gö rü lü yor.

www.darwinistleresorun.com
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Pe lo ba ti da e (Ça mu ra da lan) fa mil ya sı na da hil olan bu kur -

ba ğa cin si nin bir kıs mı ar ka ayak la rıy la top ra ğı ka za rak

top rak içe ri sin de, bir kıs mı da su lu or tam lar da ya şar. Bu

hay van lar ani den or ta ya çık mış lar, ya ni ya ra tıl mış lar ve ilk

or ta ya çık tık la rı an dan bu ya na hiç bir "ev ri me" ma ruz kal -

ma mış lar dır.

Dönem: Senozoik za-
man, Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Messel

Oluşumu, Almanya
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En es ki kap lum ba ğa fo sil le ri yak la şık 200 mil yon yıl ön ce -

si ne ait tir ve o dö nem den bu ya na bu can lı lar da hiç bir de -

ği şim ol ma mış tır. Re sim de gö rü len 37 - 23 mil yon yıl lık

kap lum ba ğa fo si li de, mü kem mel de tay la rı ile gü nü müz

kap lum ba ğa la rın dan fark lı ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. 

Gü nü müz kap -
lum ba ğa la rı ve
mil yon lar ca yıl
ön ce ki kap lum -
ba ğa lar ara sın -
da hiç bir fark
yok tur.

Altta 37-23 mil yon 
yıl lık kaplumbağa fosili.

www.yaratilismuzesi.com
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Ev rim ci ler, kö pek ler le ayı lar ara sın da ki ba zı ana to mik ben -

zer lik le ri öne sü re rek, her iki can lı nın or tak bir ata dan ev -

rim leş tik le ri ni id di a eder ler. Fo sil ka yıt la rı ise bu id dia nın

hiç bir doğ ru luk pa yı ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Re sim de

gö rü len ka ra ayı sı ka fa ta sı fo si li de, ayı la rın her han gi bir

ev rim ge çir me dik le ri nin de lil le rin den dir.

Ayı Kafatası
Yaş: 50 bin yıllık
Dönem: Pleistosen
Bölge: Michigan, ABD

Yanda günümüz kara
ayısı görülüyor.

www.materyalizminsonu.com
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200 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan tim sah la rın da, re sim de fo -

sil ör ne ği gö rü len yak la şık 50 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan la -

rın da, gü nü müz de ki le rin de bir bir le rin den hiç bir far kı yok -

tur. Tim sah la rın yüz mil yon lar ca yıl bo yun ca de ğiş me di ği ni

ka nıt la yan fo sil bul gu la rı ay nı za man da ev ri mi çü rüt mek te

ve tüm can lı la rı Al lah'ın ya rat tı ğı ger çe ği ni gös ter mek te dir.

Timsah Kafatası
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi 

Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Kuzey Afrika

www.kuranevrimiyalanliyor.com





Gİ RİŞ

Al lah'a ça ğı ran, sa lih amel de bu lu nan ve:
"Ger çek ten ben Müs lü man lar da nım" 

di yen den da ha gü zel söz lü kim dir? 
(Fus si let Su re si, 33)

Gü zel söz söy le mek de nin ce in san la rın ço ğu bu nu il ti fat et -

mek, sev gi yi di le ge tir mek ya da umut ve ren ko nuş ma lar yap mak

ola rak al gı lar. Oy sa Al lah'ın Ku ran'da biz le re öğ ret ti ği gü zel söz,

her ne ka dar bu sa yı lan la rı içi ne al sa da, çok da ha fark lı ve ge niş

bir an lam içe rir. Al lah gü zel sö zü biz le re "Al lah'a ça ğı ran, sa lih

amel de bu lu nan ve: 'Ger çek ten ben Müs lü man lar da nım'

di yen den da ha gü zel söz lü kim dir?" (Fus si let Su re si, 33) aye -

tiy le bildirir. Ya ni asıl gü zel söz in san la rı Al lah'a ça ğı ran, Ku ran'a

uy ma ya da vet eden söz dür. Gü zel sö zü söy le yen, ya ni Al lah'a ça -

ğı ran lar ise yal nız ca iman eden ler dir. 

Al lah'ın di ni ni an lat mak, Ku ran ile öğüt ver mek, iyi li ği em re dip

kö tü lük ten men et mek, Al lah'ın ayet le ri ni ha tır lat mak; bun la rın

hep si bi rer çağ rı dır ve bir in sa na söy le ne bi le cek en ha yır lı, en gü -

zel söz ler dir. Mü min le rin in san la rı Ku ran ah la kı na yö nel ten bu

söz le ri, doğ ru dan kar şı la rın da ki ki şi yi hoş nut et me ye yö ne lik ol -

ma dı ğı gi bi, her han gi bir men faa te yö ne lik de de ğil dir. Tüm bu
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söz le rin tek bir he de fi var dır; Al lah'ı ra zı et mek ve kar şı da ki ki şi -

nin de Al lah'ın ra zı ola ca ğı ah lak ta bir in san ol ma sı na ve si le ol -

mak... He def bu olun ca Al lah'ı zik ret mek, gü zel ah la kı an lat mak

ve ahi re ti ka zan ma ya ça ğır mak gi bi, ki mi za man ki şi ye ek sik ol du -

ğu yön ler de öğüt ver mek, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da ha ta la rı -

nı eleş tir mek, kor kup sa kın ma sı nı ha tır lat mak da ay nı şe kil de gü -

zel söz dür. 

Peygamber Efendimiz (sav) de Müslümanlara güzel söz söyle-

melerini bildirmiş ve güzel sözün önemiyle ilgili olarak şöyle

buyurmuşlardır:
Ebu Hureyre (ra), Peygamber (sav)’den, “Güzel ve hoş söz, sada-
kadır” buyurduğunu nakletmiştir. (Sahih-i Buhari, Cilt 13, s. 6013)

Ger çek an lam da gü zel sö zün ne ol du ğu nu, şöy le bir ör nek le

zih ni niz de da ha iyi can lan dı ra bi lir si niz: Bir an için ken di ni zi son -

suz ce hen nem aza bı nın ya nı ba şın da dü şü nün. Ora da azap tan aza -

ba sü rü len, piş man lık için de yal va ran, ate şin için den çı ka ma ma nın

deh şe ti ni ya şa yan, kay nar su ya su nu lan, uzun sü tun la ra bağ la nan

in san la rı gö rür ve si zi bu ya kı cı aza ba sü rük le ye cek en ufak bir

ha ta ya da hi düş me mek için olan ca dik ka ti niz ve ti tiz li ği niz ile

Allah'ın rı za sı nı arar sı nız. En kork tu ğu nuz ve sa kın dı ğı nız şey ise

Al lah'ın rı za sı nı kay bet mek olur. Böy le bir du rum da ya nı nız da bu -

lu nan bir ki şi nin si ze Ku ran ile öğüt ver me si, ha ta ya dü şe bi le ce -

ği niz bir tav ra kar şı si zi uyar ma sı ya da Al lah'ın rı za sı na yö ne lik

ha tır lat ma lar da bu lun ma sı si ze söy le ne bi le cek en gü zel, en ha yır -

lı ve en hik met li söz ler dir.

Ce hen nem aza bı nı ya nı ba şın da his se den bir ki şi ola rak, söy le -

nen le re ne kar şı ko yar, ne yap tı ğı nız ha ta la ra ge rek çe ola rak tür -

lü ma ze ret ler öne sü rer, ne de tüm bun lar gu ru ru nu za ağır gel -



di ği için ka bul et me mez lik ya par sı nız. O an da ha ta la rı nı zı dü zelt -

me nin ne ka dar ha ya ti önem de ol du ğu na sa mi mi ola rak ka na at

ge tir di ği niz için her tür lü öğü de açık olur su nuz. Da ha duy du ğu -

nuz an da si zin hay rı nız için söy le nen bu söz le re ca nı gö nül den

uyar, kar şı nız da ki ki şi ye ise bu yap tık la rı ne de niy le çok bü yük bir

min net tar lık du yar ve hat ta on dan si ze ye ni öğüt ler ver me si ni ta -

lep eder si niz.

Na sıl bu ör nek te ki gi bi ce hen ne min ke na rın da olun du ğun da o

an da söy le nen her ke li me, her söz ka çı rıl ma ya cak bi rer fır sat sa,

ay nı şe kil de dün ya ha ya tın da Al lah'a ça ğı ran, Ku ran ah la kı nı ya şa -

ma yı ha tır la tan her söz de ka çı rıl ma ma sı ge re ken fır sat lar dır.

Dün ya da he nüz va kit var ken Ku ran ah la kı nın ya şan ma sı için ve ri -

len her öğüt, hay ra ve iyi li ğe yö ne lik her çağ rı ve he sap gü nü ne

kar şı ya pı lan her uya rı, in san la rın azap tan ko run ma sı na ve cen ne -

ti ka zan ma sı na ve si le ola cak tır:

Al lah "… son ra on la rı ce hen ne min çev re sin de diz üs tü

çök müş ola rak bu lun du ra ca ğız." (Mer yem Su re si, 68) ve "Son -

ra, tak va sa hip le ri ni kur ta rı rız ve zul me den le ri diz üs tü çök -

müş ola rak bı ra kı ve ri riz." (Mer yem Su re si, 72) ayet le riy le, tüm

in san la rın her an ce hen nem le yüz yü ze ge le bi le ce ği ni ve an cak

iman eden le rin ce hen nem den kur ta rı la ca ğı nı ha ber ver miş tir. 

İş te son suz bir azap me ka nı olan ce hen nem den kur tu lu şa ve -

si le olan yol lar dan bi ri de ayet ler le ve hadis-i şeriflerle ya pı lan

öğüt ve ha tır lat ma lar dır. Bu ne den le Al lah'a iman et me ye, Ku -

ran'a uy ma ya ve gü zel ah la ka da ir ya pı lan her da ve te he men ica -

bet et mek her ke sin ken di ya ra rı na ola cak tır. Pey gam ber Efen di -

miz Hz. Mu ham med (sav) de bir ha di sin de şöy le bu yur muş tur:
... Adiyy ibn Ha tim şöy le de miş tir: Pey gam ber (sav) ate şi zik ret ti
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de on dan Al lah’a sı ğın dı ve yü zü nü on dan çe vir di. Son ra yi ne ate -
şi ya ni ce hen ne mi zik ret ti, on dan sı ğın dı ve yü zü nü dön dü rüp çe -
vir di. “Siz ler tek hur ma nın ya rı sı ile, bu nu da bu la ma yan gü zel bir
söz le de ol sa ateş ten ko ru nu nuz” bu yur du. (Sa hih-i Bu ha ri, Cilt
13, S. 6013)

Bu ko nu da do ğal bir sa mi mi yet ve tes li mi yet ya ka la mak için bi -

raz ön ce ör nek ola rak ver di ği miz ce hen ne min ke na rın da ki in sa -

nın ko nu mun da ol ma ya ge rek yok tur. Bu du ru ma gel me den in -

san duy du ğu her gü zel söz ve da ve te uy ma ya ka rar ver me li dir.

İş te bu ki tap ta da gü zel sö zün ta ri fin den çok, gü zel sö ze uy ma -

nın öne mi ve gü zel sö ze uy mak tan ka çan la rın dün ya da ve ahi ret -

te uğ ra dık la rı ka yıp lar Ku ran ayet le ri ve hadisler doğ rul tu sun da

an la tı la cak tır. Zi ra şu an dün ya üze ri ne ya şa mak ta olan mil yar lar -

ca in san için ce hen ne me git me ve son su za ka dar azap tan aza ba

sü rük len me teh li ke si var dır. Ki şi nin ken di si ni Al lah'a ça ğı ran her

gü zel sö ze uy ma sı, bu azap tan kur tu lu şu için ha ya ti bir önem ta -

şı mak ta dır. İn san, gü zel sö ze uy du ğu tak dir de dün ya da ve ahi ret -

te gü zel bir ha yat la ya şa ya bi le cek ken, uy ma dı ğı tak dir de Al lah'ın

aza bı ile kar şı kar şı ya ge le cek tir. O acı azap gü nü ayet ler de şu şe -

kil de ta rif edi lir:

On la rı, yak laş mak ta olan gü ne kar şı uyar; o za man yü -
rek ler gırt lak la ra da ya nır, yut ku nur du rur lar. Za lim ler
için ne ko ru yu cu bir dost, ne sö zü ye ri ne ge ti re bi lir bir
şe fa at çi yok tur. (Al lah,) Göz le rin ha in lik le ri ni ve gö -
ğüs le rin sak la dık la rı nı bi lir. Al lah hak ile hük me der.
Oy sa O'nu bı ra kıp tap tık la rı hiç bir şe ye hük me de mez -
ler. Şüp he siz Al lah, işi ten dir, gö ren dir. (Mü min Su re si,
18-20)
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GÜ ZEL SÖZ, AL LAH'A           
ÇA ĞIR MAK TIR

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)

Ger çek gü zel sö zün, Al lah'ın di ni ne ça ğı ran, ahi re ti ha tır la tan,

ce hen nem den sa kın dı rıp cen ne te özen di ren ki şi nin sö zü ol du ğu -

nu ön ce ki bö lüm de an lat mış tık. Şu nu da be lirt me li yiz ki, bu da vet

Al lah'ın tüm vic dan lı in san la ra ver di ği önem li bir so rum lu luk tur.

Al lah, "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)

aye tiy le bu so rum lu lu ğu in san la ra bil dir miş tir. Fa kat in san la rın

bü yük bir bö lü mü, di ğer in san la rı Yüce Al lah'a iman et me ye da -

vet et me nin ken di le ri ne ve ril miş bir so rum lu luk ol du ğu nu, çev -

re le rin de ki ki şi le ri gü zel sö ze da vet et me nin bir iba det ol du ğu nu

dü şün mez ler. Ya ni bu so rum lu lu ğun bi lin cin de de ğil dir ler. 

Bunun en açık göstergesi günümüzde güzel ahlakın insanlar



arasında yoğun bir şekilde yaşanmaması ve insanların yeterli

müdahalesi olmadığı için de bu durumun giderek yaygınlaşması-

dır. Günümüzde, pek çok toplumda, kötü ahlak gösterenler, gay-

rimeşru yollara sapanlar, insanlar arasında ahlaksızlığın yayılması

için çaba sarf edenler, merhameti, şefkati, yardımseverliği ve say-

gıyı bir zayıflık belirtisi olarak görenler çoğunluk durumuna gel-

mişlerdir. Ve bu kişilerle iç içe yaşayan insanlar doğruyu bilseler

de onlara doğruluğu, güzel ahlakı tavsiye etmek yerine ya ger-

çeklere gözlerini kapamakta ya da "bana zarar vermeyen bin yıl

yaşasın" gibi çarpık bir mantık içinde olayların dışında kalmayı

tercih etmektedirler.    

An cak şu nu be lirt me li yiz ki, tüm bu say dık la rı mız "ke sin bir bil -

giy le" iman et me yen ve Al lah'tan kor kup sa kın ma yan ki şi ler için

ge çer li dir. Çün kü sa lih mü min ler "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, 114) aye tiy le de bildirilen bu şe ref li

so rum lu lu ğun ken di le ri ne ve ril miş önem li bir gö rev ol du ğu nun

bi lin cin de dir ler. Bu ne den le çev re le rin de ki her ke si, ya kın la rı nı,

ai le le ri ni ve ula şa bil dik le ri tüm in san la rı Al lah'a iman et me ye,

kor kup sa kın ma ya ve gü zel ah la kı ya şa ma ya da vet eder ler. İna -

nan la rın her an gü zel ola na da vet et me özel lik le ri Ku ran'da şöy -

le bil di ril miş tir:

Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li -
le ri dir ler. İyi li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na -
ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re -
sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın ken di le ri ne rah met
ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah, üs tün ve güç lü dür,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Tev be Su re si, 71)
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Bu ayet ten de an la şıl dı ğı gi bi, iman eden her in san dün ya ha ya -

tı bo yun ca sü rek li gü zel ah la kı an lat mak la, biz zat ken di si ya şa -

mak la ve in san la ra gü zel lik le ri tav si ye edip, on la rı kö tü lük ler den

sa kın dır mak la yü küm lü dür. Gü zel bir ha yat is te yen in sa nın gü zel -

lik le ri teş vik et me si, iyi lik is te ye nin iyi li ği yay mak için ça ba har ca -

ma sı, vic dan lı dav ra nış lar gör mek is te yen ki şi nin vic dan lı ol ma yı

tav si ye et me si, zul me ra zı ol ma ya nın za lim le ri uyar ma sı, kı sa ca sı

doğ ru luk is te yen in sa nın di ğer in san la rı da doğ ru ya da vet et me si

şart tır. Bu da ve ti ya par ken akıldan çı karıl ma ma sı ge re ken en

önem li hususlardan bi ri ise, hi da ye ti ve re cek ve gü zel sö zü kar şı

ta raf ta et ki li kı la cak ola nın an cak Al lah ol du ğu dur.  

Hi da ye ti Ve re cek Olan Al lah'tır

İman eden le rin çev re le rin de ki ki şi le re yap tık la rı çağ rı el bet te

her za man ay nı gü zel lik le ve iç ten bir ica bet le kar şı lık bul ma ya bi -

lir. Da ve ti ya pan ki şi ba zı za man lar il gi siz ta vır lar la kar şı la şa bi lir,

ba zı za man lar da alay cı gü lüm se me le rin he de fi ola bi lir, ba zı za -

man lar da da ken di ni sal dır gan ve öf ke li in san la rın kar şı sın da bu -

la bi lir. Çün kü her in sa nın doğ ru yo la da ve te ver di ği kar şı lık ken -

di vic da nıy la, Al lah kor ku suy la ve sa mi mi ye tiy le doğ ru oran tı lı

olur, do la yı sıy la çok bü yük fark lı lık lar gös te rir. 

Ör ne ğin bir mü mi nin teb li ği kar şı sın da bir ki şi der hal iman

eder ken, di ğer bir ki şi in kar, alay ve sal dır gan ta vır lar la kar şı lık

ve re bi lir. Baş ka bir ki şi vic da nı nı kul la nıp, ha ya tı nı Al lah'ın ra zı

ola ca ğı şe kil de ge çir me ye ka rar ve rir ken, di ğer ki şi ise in kar cı lar -

dan olup, gü zel sö ze kö tü lük le kar şı lık ver me yö nün de ka rar ala -

bi lir. An cak bu in kar, da ve ti ya pan kim se yi hiç bir şe kil de umut -

suz lu ğa ya da üzün tü ye dü şür mez. Bu ra da önem li olan Ku ran'a

39Harun Yahya (Adnan Oktar)



uy ma ya da vet eden ki şi nin, kar şı laş tı ğı tep ki ler ne olur sa ol sun

her za man için Al lah'ın ra zı ola ca ğı ah la kı gös ter me si, gü zel ah la -

kın dan ke sin lik le ta viz ver me me si, te vek kül lü dav ran ma sı dır.

Çün kü yer yü zün de ki kü çük bü yük her olay Al lah'ın yaz dı ğı ka der

doğ rul tu sun da ge liş mek te dir. Ve iman et me ye da vet edi len bir

ki şi ye hi da ye ti ve ren de Al lah'tır.

Bu ne den le mü min ler, in kar cı la rın dav ra nış la rı ile il gi li ola rak

hiç bir sı kın tı duy maz lar. Ku ran'da bu ko nuy la il gi li pek çok ör nek

ve ril miş tir. Al lah Pey gam be ri miz (sav)'e "Şim di on lar bu sö ze

(Kur'an'a) inan ma ya cak olur lar sa sen, on la rın pe şi sı ra esef

ede rek, ken di ni kah re de cek sin (öy le mi)?" (Kehf Su re si, 6)

aye tiy le Ku ran'a da vet et ti ği in san la rın iman et me me le ri nin on da

bir sı kın tı oluş tur ma ma sı ge rek ti ği ni bil dir miş tir. Bir baş ka ayet te

ise; "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) şek lin de bil di ril -

miş tir. Do la yı sıy la bir in sa nın yap tı ğı da vet, söy le di ği gü zel söz ler,

an lat tı ğı her ay rın tı an cak Al lah'ın di le me siy le kar şı da ki ki şi üze -

rin de et ki eder.

İman eden ki şi nin tek so rum lu lu ğu Ku ran'a da vet et mek tir. İn -

kar cı la rın in kar da di ret me le rin den ve bu yap tık la rı ne de niy le ce -

hen nem aza bı nı hak et me le rin den, da ve ti ya pan la rın hiç bir yü -

küm lü lü ğü yok tur. Rab bi miz "Şüp he siz Biz se ni bir müj de ci ve

bir uya rı cı ola rak, hak (Kur'an) ile gön der dik. Sen ce hen ne -

min hal kın dan so rum lu tu tul ma ya cak sın." (Ba ka ra Su re si,

119) aye tiy le bu ger çe ği Pey gam ber Efen di miz (sav)'e de bil dir -

miş tir. 
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Ta rih Bo yun ca Bü tün El çi ler Ka vim le ri ni 
Gü zel Sö ze Ça ğır mış lar dır

Her dö nem de gön de ril miş olan el çi ler ula şa bil dik le ri bü tün in -

san la ra Al lah'ın ayet le ri ni teb liğ et miş ve çağ rı da bu lun muş lar dır.

Bü tün el çi ler in san la rı gü zel sö ze ça ğı rır ken Ku ran'da Pey gam be -

ri miz (sav)'le il gi li ola rak bil di ril di ği gi bi, "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 İm -

ran Su re si, 159) aye tin de ki, te va zu lu, mer ha met li ve şef kat li tav -

rı be nim se miş ler dir. Yıl lar ca sa bır la ka vim le ri nin so ru la rı nı ya nıt -

la mış, on la ra bil me dik le ri ni öğ ret miş ve Al lah'ın ayet le ri ni açık la -

mış lar dır. Pey gam ber le rin ol ma dı ğı dö nem ler de ise bu gö re vi

Yüce Al lah'ın sa lih kul la rı üst len miş ve on lar da Al lah'ın ayet le ri

doğ rul tu sun da, pey gam ber le rin üs tün ah la kı nı ken di le ri ne ör nek

ala rak, on la rın aç tı ğı yo lu iz le miş ler dir. 

Ge rek el çi le rin ge rek se mü min le rin bu te va zu lu yük sek ah la kı -

na kar şı lık in kar cı la rın tav rı hep tam ter si yön de ol muş tur. Çağı -

rıl dık la rı şey le re uy mak ye ri ne in kar cı lar son de re ce say gı sız,

alay cı, hat ta sal dır gan bir üs lup la kar şı lık ver miş ler dir. Bu na kar -

şı lık mü min le rin tav rın da ve üs lu bun da hiç bir de ği şik lik ol ma mış,

yi ne Al lah'ın ken di le ri ne tav si ye et ti ği gi bi sö zün en gü ze li ni se çe -

rek ko nuş ma ya ve iti dal li ta vır lar ser gi le me ye de vam et miş ler dir.

Çün kü kö tü lü ğe kar şı gü zel söz ve ta vır gös ter mek, Al lah'ın kul -

la rı na em ri dir. Al lah Ku ran'da mü min kul la rı na her ke se kar şı bu

şe kil de dav ran ma la rı nı em re der ken, on la ra bu nun hik met le ri ni

de şöy le açık la mış tır:

Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy le.
Çün kü şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he siz şey -
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tan in sa nın açık ça bir düş ma nı dır. (İs ra Su re si, 53)
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)

Kuran'da elçiler ve müminlerle kendi kavimleri arasında geçen

konuşmalarda da bu anlattıklarımızın pek çok örneğini görebili-

riz. Hz. Nuh (as)'ın kavminin tepkisi ve buna karşılık Nuh

Peygamber (as)'ın her zaman güzel sözle onları uyarıp korkut-

ması bu örneklerden sadece bir tanesidir. Hz. Nuh (as)'ın hik-

metle ve güzel sözle insanları Allah'ın dinine davet ettiği konuş-

malarından biri Kuran'da şöyle bildirilmiştir: 

An dol sun, Biz Nuh'u kav mi ne gön der dik. (On la ra:)
"Ben si zin için an cak apa çık bir uya rıp-kor ku tu cu yum."
"Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin. Ben si ze (ge le cek
olan) acı bir gü nün aza bın dan kor ka rım" (de di). (Hud
Su re si, 25-26)
De di ki: "Ey Kav mim, gö rü şü nüz ne dir söy le yin? Eğer
ben Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve Rab -
bim ba na Ken di Ka tın dan bir rah met ver miş de (bu,) si -
zin göz le ri niz den sak lı tu tul muş sa? Siz bu nu is te mi yor -
ken biz si zi bu na zor la ya cak mı yız?" "Ey Kav mim, ben
siz den bu na kar şı lık bir mal is te mi yo rum. Be nim ec rim,
yal nız ca Al lah'a ait tir. Ben iman eden le ri ko va cak de ği -
lim. On lar ger çek ten Rab le ri ne ka vu şa cak lar. An cak
ben si zi, ca hil lik et mek te olan bir ka vim gö rü yo rum.
"Ey kav mim, ben on la rı ko var sam, Al lah'tan (ge le cek
aza ba kar şı) ba na kim yar dım ede cek? Hiç dü şün mez
mi si niz?" "Ben si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de -
mi yo rum, gay bı da bil mi yo rum. Me lek ol du ğu mu söy le -
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mi yo rum ve göz le ri ni zin aşa ğı lık gör dük le ri ne, Allah
ke sin ola rak bir ha yır ver mez de de mi yo rum. Ne fis le -
rin de ola nı Al lah da ha iyi bi lir. Bu du rum da (bu nun ak -
si ni ya par sam) ger çek ten o za man za lim ler de nim (de -
mek)dir." (Hud Su re si, 28-31)

Ka vim le ri nin az gın lı ğı na ve laf tan an la maz lı ğı na rağ men pey -

gam ber le rin sa bır la on la rı Al lah'ın di ni ne da vet et me le ri nin

önem li ne den le ri var dır. Pey gam ber ler ve be ra ber le rin de ki mü -

min ler ce hen nem aza bı nı ayet ler de tas vir edil di ği şek liy le çok iyi

bi len ve bu na ke sin bil giy le iman eden in san lar dır. Hz. Nuh (as)'ın

ayette bildirilen yu ka rı da ki söz le rin de de bir ör ne ği ni gör dü ğü -

müz gi bi, mü min ler gaf let için de ki in san la rı uyar mak ve on la rı şid -

det li azap tan uzak laş tır ma ya ve si le ola bil mek için, çe tin bir mü ca -

de le yü rü tür ler. An cak tüm ça ba la rı na rağ men in kar da di re nen,

an lat tık la rı na uy ma yan in san la ra kar şı da yi ne Rab bi miz'in em ret -

ti ği tav rı gös te rir ler. Al lah, "Sen af (ve ya ko lay lık) yo lu nu be -

nim se, (İs lam'a) uy gun ola nı (ör fü) em ret ve ca hil ler den

yüz çe vir." (Araf Su re si, 199) aye tiy le mü min le re ca hil lik ya pan

in san lar dan uzak la şa bi le cek le ri ni bil dir miş tir. 

An cak şu nu da be lirt me li yiz ki, ina nan lar in kar cı lar dan yüz çe -

vi rir ken bi le üs lup la rı son bir çağ rı şek lin de dir ve yi ne on la rın

kalp le ri ni yu mu şat ma ya ve vic dan la rı na et ki et me ye yö ne lik tir.

Bu ko nu da Ku ran'dan ve re bi le ce ği miz bir ör nek şöy le dir:

"Ey kav mim, ne olu yor ki ben si zi kur tu lu şa ça ğı rı yor -
ken, siz be ni ate şe ça ğı rı yor su nuz.
Siz be ni Al lah'a (kar şı) in kar et me ye ve hak kın da bil gim
ol ma yan şey le ri O'na şirk koş ma ya ça ğı rı yor su nuz. Ben
ise si zi, üs tün ve güç lü olan, ba ğış la yan (Al lah')a ça ğı rı -
yo rum.
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İm ka nı yok; ger çek ten si zin be ni ken di si ne ça ğır mak ta
ol du ğu nuz şe yin, dün ya da da, ahi ret te de çağ rı da bu -
lun ma (yet ki si, gü cü, de ğe ri ve ba ğış la ma)sı yok tur.
Şüp he siz, bi zim dö nü şü müz Al lah'adır. Öl çü yü ta şı ran -
lar, on lar ate şin hal kı dır lar. İş te si ze söy le dik le ri mi ya -
kın da ha tır la ya cak sı nız. Ben de işi mi Al lah'a bı ra kı yo -
rum. Şüp he siz Al lah, kul la rı pek iyi gö ren dir." (Mü min
Su re si, 41-44)

Mü min le rin in kar cı la rın çir kin ta vır la rı na kar şı lık her se fe rin de

af fe di ci, ba rış çı ve gü zel bir üs lup la in san la ra yak la şı yor ol ma la rı -

nın en önem li ne de ni ise Rab bi miz'in böy le bir ah lak tan ra zı ve

hoş nut ola ca ğı nı bil me le ri dir. Mü min ler baş ka hiç bir kar şı lık bek -

le me den sa de ce Al lah'ın rı za sı nı ve hoş nut lu ğu nu ka zan mak için

bu iba det le ri ni ye ri ne ge ti rir ler.

Mü min ler Kar şı lık Bek le me den Al lah'a Ça ğı rır lar
Al lah'ın uya rı cı ola rak gön der di ği pey gam ber ler ve on la rın yo -

lu nu iz le yen mü min ler, ta rih bo yun ca in san la rı he sap gü nü ne kar -

şı uya rıp kor ku ta cak ve cen ne tin son suz gü zel li ği ni müj de le ye cek,

ahi re te ha zır lık yap ma ya yö nel te cek, din ahlakının sunduğu güzel

ahlakın ya şan ma sı nı teş vik ede cek gü zel söz ler söy le miş, çağ rı lar -

da bu lun muş lar dır. Her ko nu da ol du ğu gi bi, in san la rı Al lah'a ça -

ğır ma ko nu sun da da vic dan la rı nı so nu na ka dar kul lan mış ve ko -

şul lar ne olur sa ol sun gaf let için de hak din den uzak la şan ve so nu

ce hen nem le bi ten bir yol da iler le yen bazı in san la rı Al lah'a da vet

et mek ten vaz geç me miş ler dir. İn san la rın her tür lü di ren me le ri ne,

ki bir li dav ra nış la rı na rağ men on la rı doğ ru yo la ilet me nin yol la rı nı

ara mış, bu ko nu da cid di bir ça ba gös ter miş ler dir.

An cak bu ra da çok önem li bir nok ta yı be lirt mek te ya rar var dır:
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Mü min ler Al lah'ın bu em ri ni ye ri ne ge ti rir ler ken kar şı la rın da ki in -

san lar dan ken di le ri için hiç bir kar şı lık bek le me miş ler dir. On lar

için Al lah'ın iyi li ği em ret me, kö tü lük ten men et me em ri ni ye ri ne

ge ti rir ken önem li olan, kar şı la rın da ki in san la rın bun dan hoş nut

kal ma sı de ğil, Al lah'ın ken di le rin den ra zı ol ma sı dır. Bu yüz den gü -

zel söz söy le ye rek Al lah'ın yo lu na da vet eden vic dan lı in san la rın

bek le dik le ri hiç bir mad di çı kar, dün ye vi bir ta lep ol ma mış tır.

Amaç yal nız ca Al lah'ın em ret ti ği bir iba de ti ye ri ne ge tir mek ve

sa lih kul lar dan ola bil mek tir. İna nan la rın, di ğer in san la rı Ku ran'a

ve Al lah'ın yo lu na da vet eder ken gös ter dik le ri bu ih las lı ça ba yı

Al lah Ku ran'da şöy le bil di rir:

Sen şid det le ar zu et sen bi le, in san la rın ço ğu iman ede -
cek de ğil dir. Oy sa ki sen bu na kar şı on lar dan bir üc ret
de is te mi yor sun. O, alem ler için yal nız ca bir 'öğüt ve
ha tır lat ma dır.' (Yu suf Su re si, 103-104)

Al lah'ın el çi le ri de gös ter dik le ri bu ha li sa ne ça ba kar şı sın da

hiç bir mad di kar şı lık bek le me dik le ri ni gön de ril dik le ri ka vim le re

de fa lar ca söy le miş ler dir. Bu ko nu da Ku ran'da ve ri len ör nek ler -

den ba zı la rı şöy le dir: 

… De ki: "Ben bu nun için siz den bir üc ret is te mi yo rum.
O (Kur'an), alem le re bir 'öğüt ve ha tır lat ma dan' baş ka -
sı de ğil dir." (Enam Su re si, 90)
Ey kav mim, ben bu nun kar şı lı ğın da siz den hiç bir üc ret is -
te mi yo rum. Be nim üc re tim, be ni ya ra tan dan baş ka sı na
ait de ğil dir. Akıl er dir me ye cek mi si niz? (Hud Su re si, 51)
"Ger çek şu ki, ben si ze gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi -
yim. Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at edin.
Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi yo rum." (Şu a -
ra Su re si, 143-145)
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Bu ra ya ka dar mü min le rin her tür lü şart ve ko şul da yıl ma dan

in san la rı gü zel sö ze ça ğır dık la rın dan ve bu nun kar şı lı ğın da hiç bir

bek len ti le ri nin ol ma dı ğın dan bah set tik. An cak bu ra da çok önem -

li bir nok ta nın ha tır lan ma sın da fay da var dır. Mü min le rin tek so -

rum lu lu ğu in san la ra sa de ce öğüt ver mek tir. Ba ka ra Su re si'nin

256. aye tin de de bil di ril di ği gi bi "Din de zor la ma (ve bas kı)

yok tur…" İn san lar bu öğüt ve çağ rı la ra olum lu ce vap ve rir ler se

ken di le ri ka zanç lı çı kar lar; ama eğer in kar da di re tir, bu sa mi mi

çağ rı la ra olum suz ce vap ve rir ler se o za man da ken di le ri za ra ra

uğ rar lar.  Al lah bu ger çe ği in san la ra şöy le ha tır la tır:

Ar tık sen, öğüt ve rip-ha tır lat. Sen, yal nız ca bir öğüt ve -
ri ci-bir ha tır la tı cı sın. On la ra 'zor ve bas kı' kul la na cak
de ğil sin. An cak kim yüz çe vi rir ve in kar eder se Al lah,
onu en bü yük azap ile azap lan dı rır. Şüp he siz on la rın
dö nüş le ri Bi ze dir. Son ra on la rı he sa ba çek mek de el -
bet te Bi ze ait tir. (Ğa şi ye Su re si, 21-26)

Mü min ler gü zel söz le ve öğüt le in san la rı Al lah'ın yo lu na ça ğı -

rır ken bu nu bir iba det ola rak ya par lar. Bu ne den le de Al lah Ka -

tın da in san la rın iyi lik le ri ne, gü zel lik le ri ne ve ha yır la rı na ve si le ola -

cak her şe yi açık ça söy ler, bun dan da iba det haz zı du yar lar. On -

lar baş ka la rı nın kur tul ma la rı na ve si le ol ma ya ça lı şır lar ken, Al lah

bu ih las lı ça ba la rı do la yı sıy la ken di le ri ni kur ta ra ca ğı nı ayet le rin de

müj de ler: 

Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, (İs lam
uğ run da) se ya hat eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler,
iyi li ği em re den ler, kö tü lük ten sa kın dı ran lar ve Al lah'ın
sı nır la rı nı ko ru yan lar; sen (bü tün) mü'min le ri müj de le.
(Tev be Su re si, 112)
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SAYIN ADNAN OKTAR’IN ALLAH

YOLUNA GÜZEL SÖZLE DAVET ETMENİN

ÖNEMİ KONUSUNDAKİ SÖZLERİ

ADNAN OKTAR: ... Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

Nahl Suresi, 125. ayet, “Rabbinin yoluna,” yani Kuran ahlakına,

Kuran’a, “hikmetle”, kısa ve özlü söz hikmet. Lafı uzatmadan,

hikmet budur. Güzel, etkileyici. “... ve güzel öğütle çağır,” güzel

öğütle, bağırıp çağırarak değil. Böyle bir kısım yobaz takımının,

insanları nefret ettiren üslubu ile değil. “... ve onlarla en güzel

bir biçimde mücadele et.” Bak, güzel, güzel, güzel hep güzel,

görüyor musun ayette? “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel

öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et.”

En güzel biçim nedir? Kan akıtmadan, olay çıkartmadan, üzmeden.

Hz. Mehdi (as)’ın yolu, Hz. Mehdi (as)’ın yapacağı mücadele şekli.

“Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hida-

yete ereni de bilendir.” Bu yine, ayet çok açık Mehdiliğe hitap

ediyor, çünkü Allah’ın Hadi isminin tecellisidir Mehdi (a.s.).

"Hidayete ereni de bilir." Hidayete Allah tarafından hususi erdirilen

anlamına gelir Mehdi, bir anlamı da. “Eğer ceza verecekseniz,

size verilen cezanın misliyle ceza verin.” Yani şahıslara ceza

verirken, abartıya kaçmayın diyor Allah. “Fakat eğer sabreder-

seniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır.” Yani

affederseniz, sabrederseniz daha hayırlıdır sizin için diyor Allah.

“Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar
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için hüzne kapılma” Üzüntüyü yasak ediyor Allah, görüyorsun.

Üzülmek yok, haram. “... ve kurmakta oldukları hileli-düzen-

lerden dolayı sıkıntıya düşme.” Demek ki hileli düzen olabilir,

oyun oynanabilir Müslümana. Bak, Allah diyor ki: “Sıkıntıya

düşme.” Muhkem ayet. Eğer sıkıntıya düşersen harama girmiş

olursun. Sıkıntıyı Müslüman kabul etmeyecek. Sıkıntıya düşmeye-

cek, hüzne de kapılmayacak, üzülmeyecek, içine kapanmayacak.

Bunları yapma diyor Allah. “Şüphesiz Allah korkup-sakınan-

larla ve iyilik edenlerle beraberdir.” İyi olun diyor Allah. Güzel

tavırlar gösterin ki mutluluk, güzelliğin kökeni budur. Cennette de

bu şekilde olacaktır, inşaAllah. “Eğer iyilik ederseniz,” diyor

Cenab-ı Allah İsra Suresi’nde 7. ayet, “Eğer iyilik ederseniz,”

şeytandan Allah’a sığınırım, “kendinize iyilik etmiş olursunuz.

Eğer kötülük ederseniz o da sizin aleyhinizedir.” Kendi ken-

dinize kötülük edersiniz diyor. Mesela kindar olursa insan, huzur-

suz olur, canı yanar, tansiyonu çıkar, azap duyar, neşesi kaçar.

Ama affeder, şefkatli olursa ve severse insan, neşesi yerine gelir,

rahat olur, kafası açılır. “Sonunda vaad geldiği zaman,”

Allah’ın vaad ettiği zaman. Bu aynı zamanda Mehdi (as)’ye bakı-

yor. Çünkü ebcedine bakıyoruz, 2019. (Sayın Adnan Oktar’ın TV

KAYSERİ, SAMSUN AKS TV ve GAZİANTEP OLAY TV

Röportajından, 30 Aralık 2009)
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GÜ ZEL SÖ ZE UY MAK

Ki on lar, sö zü işi tir ler ve en gü ze li ne uyar lar.
İş te on lar, Al lah'ın ken di le ri ni hi da ye te 

er dir di ği kim se ler dir ve on lar, 
te miz akıl sa hip le ri dir. 

(Zü mer Su re si, 18) 

Gü zel Sö ze An cak Al lah'a ve Ahi ret Gü nü ne
İna nan lar Uyar

Dün ya da ya şa nan ha yat, in san lar dan han gi le ri nin iyi, han gi le ri -

nin kö tü dav ra nış lar da bu lun duk la rı nın be lir len me si için Al lah ta -

ra fın dan ya ra tıl mış bir de ne me sü re si dir. Bu sü re bo yun ca in san -

lar pek çok ha ta ya pa bi lir, ku sur lu dav ra nış lar da bu lu na bi lir ler.

İman eden in san la rın ama cı bu ha ta la rın dan, ku sur la rın dan, ek sik -

lik le rin den bir an ön ce arı na rak Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak ve cen -

ne te ya kı şır bir ah la ka ulaş mak tır.

Sa mi mi ve vic dan lı in san lar her tür lü kö tü lük ten ve ek sik lik ten

arın ma yı iç ten ar zu et tik le ri için ken di le ri ni Al lah'a yak laş tı ra cak

her öğü dü ca nı gö nül den din ler ler. Mü min ler için gü zel sö ze uyup

uy ma mak bir ter cih ko nu su de ğil dir. Çün kü bu ter cih te bir yan -

da cen net le di ğer yan da ce hen nem le son la na bi le cek ebe di bir ha -

yat söz ko nu su dur. Bun dan ha ber dar olan ve Al lah'tan kor kan,

ahi re te ke sin bil giy le iman eden mü min ler son suz ahi ret ha yat la -



rı nı teh li ke ye so ka bi le cek her tür lü ta vır ve söz den şid det le sa kı -

nır, ahi ret gü nün de ken di le ri ne fay da sağ la ya cak tüm öğüt ve ha -

tır lat ma la ra he men uyar lar. Müs lü man la rın bu özel li ği Ku ran'da

şöy le bil di ril miş tir:

On lar, ken di le ri ne Rab le ri nin ayet le ri ha tır la tıl dı ğı za -

man, onun üs tün de sa ğır ve kör ler ola rak ka pa nıp kal -

ma yan lar dır. (Fur kan Su re si, 73)

Ken di le ri ne ya pı lan ha tır lat ma la ra ve ve ri len öğüt le re kar şı gu -

rur yap mak, bü yük len mek, kar şı çık mak in kar cı la ra has bir ta vır -

dır. Mü min ler ise yu ka rı da ki ayet te de bil di ril di ği gi bi, Al lah'ın

ayet le ri doğ rul tu sun da ya pı lan bir ha tır lat ma yı işit tik le rin de dik -

kat le din ler ve he men ita at eder ler. İman eden bir in san ken di si -

ne ula şan her ha tır lat ma nın, ken di si ni son suz ce hen nem aza bın -

dan ko ru mak için ya pıl dı ğı nı dü şü ne rek tam bir tes li mi yet le kar -

şı lık ve rir. Mü min le rin bu tes li mi yet le ri ni ifa de eden söz le ri, Ku -

ran'da şöy le ha ber ve ril miş tir:

"Rab bi miz, biz: "Rab bi ni ze iman edin" di ye ima na çağ -

rı da bu lu nan bir ça ğı rı cı yı işit tik, he men iman et tik.

Rab bi miz, bi zim gü nah la rı mı zı ba ğış la, kö tü lük le ri mi zi

ört ve bi zi de iyi lik ya pan lar la bir lik te öl dür." (Al-i İm -

ran Su re si, 193)

Ayet te açık ça gö rül dü ğü gi bi, as la gu rur yap ma dan ken di le ri ne

söy le nen her gü zel sö ze uyan lar, sa mi mi ve vic dan lı mü min ler dir.

Al lah "Sen öğüt ve rip-ha tır lat; çün kü ger çek ten öğüt le-ha -

tır lat ma, mü min le re ya rar sağ lar." (Za ri yat Su re si, 55) aye -

tiy le de bu ger çe ği ha ber ver miş tir. Öğüt ve ha tır lat ma nın kim le -

re fay da sağ la yıp, kim le rin in ka rı nı ar tı ra ca ğı baş ka ayet ler de de

şu şe kil de bil di ri lir:
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Şu hal de, eğer 'öğüt ve ha tır lat ma' bir ya rar sağ la ya -
cak sa, 'öğüt ve rip ha tır lat.' Al lah'tan 'İçi tit re ye rek kor -
kan' öğüt alır-dü şü nür. 'Mut suz-bed baht' olan on dan
ka çı nır. Ki o, en bü yük ate şe yol la na cak tır. Son ra onun
için de o, ne ölür, ne ya şar. Doğ ru su, te miz le nip arı nan
fe lah bul muş tur; Ve Rab bi nin is mi ni zik re dip na maz kı -
lan. (A'la Su re si, 9-15)

Na zi at Su re si'nde ise an cak he sap gü nün den kor kan ki şi le rin

uya rı la rı din le ye ce ği, "Sen, yal nız ca on dan 'içi tit re ye rek kor -

kan lar' için bir uya rı cı sın." (Na zi at Su re si, 45) aye tiy le bildiril-

miştir. Bu ra dan da an lı yo ruz ki, mü min le rin gös ter dik le ri te va zu -

lu ve tes li mi yet li tav rın te me lin de, Al lah'a ve ahi re te olan iman

ya tar. Mü min ler ahi re ti ya şam la rı nın her anın da dü şü nür, ora da

or ta ya çı ka cak bir ha ta nın in sa nı Al lah'ın hu zu run da utan dı ra ca ğı -

nı ve te la fi si ol ma yan bir piş man lı ğa sü rük le ye ce ği ni unut maz lar.

Ku ran ayet le rin den ce hen nem aza bı nın şid de ti ni öğ ren dik le ri için

Al lah'ın rı za sı na ters dü şe cek, O'nun aza bı nı hak ede cek her ta -

vır dan şid det le ka çı nır, ha ta ve ek sik lik le rin den hız la kur tul mak

is ter ler. Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği mü min ah la kı nı en gü zel ve en

ek sik siz şe kil de ya şa ya bil mek için müt hiş bir şevk le ça ba için de -

dir ler. Al lah bir aye tin de, bu şevk le ken di le ri ne ve ri len her öğüt

üze rin de dü şü nen ve gü zel sö ze he men uyan mü min le ri te miz

akıl sa hip le ri ola rak ni te len dir miş tir:

"Ki on lar, sö zü işi tir ler ve en gü ze li ne uyar lar. İş te on -
lar, Al lah'ın ken di le ri ni hi da ye te er dir di ği kim se ler dir
ve on lar, te miz akıl sa hip le ri dir." (Zü mer Su re si, 18) 

Ayet te de gö rül dü ğü gi bi, mü min le rin en be lir gin özel lik le rin -

den bi ri, hak ola nı fark et tik le ri an da he men ona yö nel me le ri dir.

Kuş ku suz bu, bir öğüt ve ha tır lat ma kar şı sın da ve ri le bi le cek en
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gü zel tep ki dir. Sa lih mü min ler de pey gam ber le rin çağ rı la rı na he -

men ica bet et miş ler ve bu ta vır la rıy la ör nek ol muş lar dır.

Ör ne ğin Pey gam be r Efendi miz (sav) dö ne min de mü min ka dın -

lar Allah’ın te set tür ko nu sun da ki em ri ni bü yük bir şevk ve is tek -

le kar şı la mış lar, he men ita at et miş ler di. Te set tür le il gi li ayet le rin

in di ği dö nem de Müs lü man ka dın la rın gü zel ta vır la rıy la il gi li ola rak

şun lar ri va yet edi lir:
Hz. Ayşe (ra)'dan ri va yet edil miş tir: “Ba şör tü le ri ni ya ka la rı nın üs -
tü ne koy sun lar” aye ti ni in zal edin ce har ma ni ye le ri ni yır ta rak
onun la ör tün müş ler dir.” (İbn-i Ke sir, Ha dis ler le Ku ran-ı Ke rim Tef -
si ri, cilt:11, s. 5880)

On lar dan son ra ge len Müs lü man lar da ay nı şevk ve ka rar lı lık la

bu em ri ye ri ne ge tir miş ler dir. Ken di si ne ha tır la tı lan lar üze rin de

dü şü nen ve tes li mi yet gös te ren bir ki şi nin bu tav rı nın açık bir üs -

tün lük ol du ğu nu Al lah, "Pe ki, sa na Rab bin den in di ri le nin ger -

çek ten hak ol du ğu nu bi len ki şi, o gör me yen (a'ma) gi bi mi -

dir? An cak te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-dü şü ne bi lir ler."

(Rad Su re si, 19) aye tiy le de ha ber ver miş tir. Ayet ten an la şıl dı ğı

gi bi, doğ ru la rı gö rüp öğüt ala bi len in san lar gö re bi len ki şi ler, doğ -

ru yu gö re me yen ler ise kör ler ola rak ni te len di ril miş tir. Kuş ku suz

gö re bi len in san ol mak var ken -ma ne vi an lam da- kör olan lar dan

ol ma yı hiç kim se is te mez.

İş te bu yüz den vic dan lı bir in san için, ha ta sı nın dün ya day ken

uya rıl ma sı ve üs te lik bu nun Al lah'ın ayet le riy le ko nu şan ve öğüt

ve ren bir mü min ta ra fın dan ya pıl ma sı çok bü yük bir ni met tir. Vic -

dan lı in san bu na kar şı lık hiç bir ma ze ret öne sür mez ya da nef si ni

te mi ze çı kar ma ya ça lış maz. Çün kü, "… ne fis -Rab bi min ken di -

si ni esir ge di ği dı şın da- var gü cüy le kö tü lü ğü em re den dir."
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(Yu suf Su re si, 53) aye tin de bil di ril di ği gi bi, nef si nin arın ma sı nı is -

te me ye ce ği nin far kın da dır. 

Gün lük ha yat ta in san lar bu ko nuy la il gi li pek çok ör nek le kar -

şı la şır lar. Ör ne ğin bir ki şi ha ta ya dü şe rek, bir olay da kar şı sın da ki

ki şi yi kı rı cı ve sert bir ta vır gös te re bi lir ve ya nın da ki bir mü min

ona bu tav rı nın gü zel ol ma dı ğı nı, her ne şart al tın da olur sa ol sun

gü zel bir ta vır gös ter me si nin Al lah'ın em ri ol du ğu nu ha tır la ta bi -

lir. İş te bu du rum da ne fis dev re ye gi rip öğüt ve ri len ki şi ye as lın -

da gös ter di ği tav rın doğ ru ol du ğu nu söy le ye bi lir ve ya ben ze ri tel -

kin ler de bu lu na bi lir. İş te böy le bir du rum da Al lah'a iman eden bir

in san, nef si nin bu özel li ği ni bil di ği için onun öne sür dü ğü ba ha ne -

le rin hiç bi ri ne ku lak ver mez. Dai ma vic da nı na baş vu ra rak doğ ru -

yu gö rür ve bu doğ ru ya uyar. Hat ta ken di si hak lı bi le ol sa, nef si -

ne sa hip çık maz, onu ko ru ma ya ça lış maz. Gös ter di ği tav rın çok

da ha gü ze li, çok da ha mü kem me li ol du ğu nu dü şü nür ve bir da ha -

ki se fe re da ha iyi si ni yap ma ya ni yet eder. İman eden bir in san,

ahi ret te nef sin öne sür dü ğü ma ze ret le rin hiç bir ge çer li li ği ol ma -

ya ca ğı nı; her za man nef si bir ke na ra bı ra ka rak ve ri len gü zel öğü -

de ica bet et me nin ka zanç sağ la ya ca ğı nı çok iyi bi lir. Çün kü he sap

gü nü Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, "Za lim le re ken di ma ze ret le ri -

nin hiç bir ya rar sağ la ma ya ca ğı gün" (Mü min Su re si, 52)dür. 

Mü min ler bu sa ye de, ya ni he sap gü nün den çe ki nip bir bir le ri nin

sö zü ne uy ma la rı sa ye sin de, her ko nu da hem bir bir le ri nin ek sik -

le ri ni ta mam lar, hem de çok bü yük bir hız la ge li şir, mü kem mel

bir ah lak ve ta vır bü tün lü ğü ne doğ ru yol alır lar. Bir mü mi nin fark

et me di ği ni di ğe ri gö rür ve ta mam lar. En önem li si ise hiç bir mü -

mi nin ken di si ne ha tır la tı lan ko nu lar da en ufak bir di renç gös ter -

me me si dir. Ku ran'da bil di ril di ği gi bi mü min ler, "... yap tık la rı
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(kö tü şey ler de) bi le bi le ıs rar et me yen ler dir." (Al-i İm ran

Su re si, 135)

İman eden in san bir öğüt le kar şı laş tı ğın da, ca hi li ye in san la rın da

gö rü len ki bir, gu rur gi bi ne fis ten kay nak la nan en gel le ri ara ya sok -

maz. İyi li ği em re den de bu na uyan da, Al lah'ın rı za sı nı ara dık la rı,

O'ndan kor kup sa kın dık la rı için te red düt et me den gü zel sö ze

tes li mi yet gös te rir ler. Bu üs tün ah lak, Al lah'ın yal nız te va zu lu, yu -

mu şak baş lı, ita at kar bir ah la ka sa hip olan mü min kul la rı na na sip

et ti ği bir ni met tir. Mü min ler de bu kar şı lık lı dost luk ve kar deş li -

ğin, te va zu ve ih la sın ge tir di ği ni met ler den so nu na ka dar fay da la -

nır lar. 

Ay rı ca şu nu da be lirt me li yiz ki, mü min ler bir bir le ri ne yal nız ca

ek sik ya da ha ta lı ol duk la rı ko nu lar da ha tır lat ma da bu lun maz lar.

Or tak he def le ri Rab bi miz'in rı za sı nın en faz la sı nı ka zan mak tır.

Ah lak la rı, ma ne vi de rin lik le ri, ih las la rı za ten gü zel dir; an cak on lar

yal nız ca gü zel le ye tin mez, da ha iyi si nin, da ha gü ze li nin ol ma sı için

ça ba har car ve bir bir le ri ni de bu şe kil de yön len di rir ler. Ve bir

mü min her ne ko nu da olur sa ol sun bir öğüt le kar şı laş tı ğın da

mut la ka kar şı sın da ki ki şi nin sö zü ne tam bir tes li mi yet le uyar.

Çün kü mü min le rin her teş his le ri nin ve gös ter dik le ri her çö zü -

mün Ku ran'a da ya lı ol du ğu nu ve ken di cen ne ti için bir ka zanç ola -

ca ğı nı bi lir.

Mü min le rin bu ko nu da di ğer ki şi le re fay da lı ol ma la rı nı sağ la yan

en bü yük et ken ler den bi ri si de, baş tan be ri söz et ti ği miz gi bi bir -

bir le ri nin rı za sı nı de ğil, dai ma Al lah'ın rı za sı nı ara ma la rı ve hak kı

açık lık la söy le mek ten çe kin me me le ri dir. Bu, da ha ön ce be lirt ti ği -

miz gi bi kar şı la rın da ki ki şi nin nef si ne ters dü şe cek bir ko nu da ol -

sa böy le dir. Önem li olan söy le ye cek le ri şe yin o ki şi ye fay da ver -
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me si, ha ta sı nı dü zelt me si ne, Al lah'a ya kın laş ma sı na ve si le ol ma sı -

dır. Ahi re ti açı sın dan ne ha yır lı ise onu çe kin me den açık söz lü -

lük le di le ge ti rir ler. Fa kat bu nun la bir lik te bu açık söz lü lü ğün ar -

dın da son de re ce in ce dü şün ce li, kar şı sın da ki ne say gı lı, sev gi ve

şef kat do lu bir an la yış da var dır. Ör ne ğin bir ki şi nin Ku ran'a gö -

re ek sik ya da ha ta lı bir yö nü nü uyar ma dan ön ce na sıl söy ler ler -

se da ha et ki li ve ya pı cı ola bi le cek le ri ni dü şü nür ler. Ki şi nin şev ki -

ni art tı rı cı bir ko nuş ma yap ma yı, ama bu nun ya nın da ko nu nun

ehem mi ye ti ni de vur gu la ma yı unut maz lar. Kı sa ca kar şı la rın da ki

ki şi yi "sö zün en gü ze li" ile uya ra bil mek için ön ce den dü şü nüp, ta -

sar lar ve ona fay da ver me ye çok bü yük bir ti tiz lik gös te rir ler. 

Kuş ku suz böy le bir has sa si ye ti ve iç ten ça ba yı Al lah'ın rı za sı nı

ara yan mü min ler den baş ka hiç kim se gös ter mez. Ör ne ğin ca hi li -

ye in san la rı şah si çı kar la rı söz ko nu su ol ma dı ğı sü re ce as la kar şı -

la rın da ki ki şi nin bir ku su ru nu, ek si ği ni dü zelt me ye ça lış maz lar.

Di ğer in san la rın ek sik le ri, ku sur la rı, ahi ret te bun lar dan do la yı du -

ya cak la rı utanç ve piş man lık on la rı hiç il gi len dir mez. Çün kü on lar

yal nız ca ken di dün ye vi men fa at le ri nin pe şin de dir ler. Eğer her han -

gi bir ne den le bi ri ne öğüt ver me le ri ge re kir se de ge nel lik le ya pı -

cı ol ma, gü zel söz söy le me ko nu sun da bir ça ba sarf et mez; ağız -

la rı na gel di ği gi bi ko nu şa rak kar şı ta ra fa sı kın tı ve rir ler. Ama ço -

ğun luk la da pek kim se ye ka rış ma ma yı ter cih eder ler. Çün kü bir

in sa na eleş ti ri yap mak, ona öğüt ver mek, yap tı ğı yan lı şı bı ra kıp

doğ ru ola na uy ma sı nı söy le mek as lın da zor bir iş tir, çün kü kar şı -

da ki ki şi nin gös te re bi le ce ği muh te mel olum suz tep ki le ri gö ze al -

mak ge re kir.

İş te mü min ler, ön ce ki bö lüm ler de de tay lan dır dı ğı mız gi bi, her

tür lü zor lu ğu gö ze ala rak ve hiç bir kar şı lık bek le me den, ken di le -
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ri ne Ku ran'da em re dil di ği için iyi li ği em re der ve kö tü lük ten men

eder ler. Al lah mü min le rin bu yö nü nü Ku ran'da şöy le ha ber ver -

miş tir:

Siz, in san lar için çı ka rıl mış ha yır lı bir üm met si niz; ma -
ruf (iyi ve İs lam'a uy gun) ola nı em re der, mün ker olan -
dan sa kın dı rır ve Al lah'a iman eder si niz… (Al-i İm ran
Su re si, 110)

Bu na kar şı lık Al lah Ku ran'a uyan in san lar için öğüt ver me yi ko -

lay laş tır mış ve mü min kul la rı için bir ni met ha li ne dö nüş tür müş -

tür. Al lah bir aye tin de Pey gam be ri miz (sav)'e, mü min le rin öğüt

ver me ko nu sun da ra hat ol ma la rı ge rek ti ği ni ve za ten Ku ran'ın

bu nun için in di ril di ği ni bil di re rek on la rı des tek le miş tir:      

(Bu,) Bir Ki tap'tır ki onun la uyar man için ve mü'min le -
re bir öğüt ol mak üze re sa na in di ril di. Öy ley se bun dan
do la yı göğ sün de bir sı kın tı ol ma sın. (Araf Su re si, 2)
On lar ki, yer yü zün de ken di le ri ni yer leş ti rir, ik ti dar sa -
hi bi kı lar sak, dos doğ ru na ma zı kı lar lar, ze ka tı ve rir ler,
ma'ru fu em re der ler, mün ker den sa kın dı rır lar. Bü tün
iş le rin so nu Al lah'a ait tir. (Hac Su re si, 41)

İş te tüm bu ayet le ri bi len mü min ler hiç bir kar şı lık bek le me den,

yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak için öğüt ver dik le ri gi bi, ken di -

le ri ne öğüt ve ren, on la rı doğ ru ya da vet eden Müs lü man la ra da en

gü zel şe kil de ica bet eder ler. 

İn kar cı lar Gü zel Sö ze Uy maz lar

İn kar eden ler gü zel sö ze, ya ni Al lah'a ve O'nun hak ki ta bı Ku -

ran'a, el çi le rin yo lu na çağ rıl dık la rın da bu çağ rı ya uy maz lar. Mü -

min le rin Al lah'a iman edip, gü zel ah lak gös ter me le ri için yap tık la -

rı da vet le re "On la rı hi da ye te ça ğı rı sa nız si ze uy maz lar. On -
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la rı ça ğı r sa nız da, sus kun dur sa nız da si ze kar şı (tu tum la rı)

bir dir." (Araf Su re si, 193) aye tin de de bil di ril di ği gi bi, olum suz

kar şı lık ve rir ler. Ken di le ri ne söy le nen her söz de, ya pı lan her da -

vet te hep bir kö tü lük ve art ni yet arar lar. Da ve ti ya pan ki şi nin

bun dan bir men faa ti ol du ğu nu dü şü nür, ço ğu za man in kar la rı na

ma ze ret ola rak da bu nu gös te rir ler. 

Oy sa ön ce ki bö lüm de de üze rin de dur du ğu muz gi bi, gü zel sö -

ze da vet eden Müs lü man la rın bun dan hiç bir dün ye vi çı kar la rı

yok tur; on la rın tek ama cı Al lah'ın teb liğ em ri ni ye ri ne ge tir mek -

tir. Böy le ih las lı bir çağ rı ya olum suz kar şı lık ver mek yal nız ca ki şi -

nin ken di si ne za rar ve re cek bir tu tum dur. Ama in kar cı lar bu ger -

çe ği kav ra ya maz, söz ko nu su ola nın ken di son suz ya şam la rı ol du -

ğu na akıl er di re mez ler. Hat ta ken di le ri ne ya pı lan çağ rı la rı ka bul

et me mek le ka zanç ta ol duk la rı nı dü şü nür, bun dan se vinç du yar -

lar. Ama bu, son de re ce çar pık bir an la yış tır ve ya pa na za rar ge -

ti re cek tir. Bir ayet te ken di le ri ne ya pı lan uya rı la ra mu ha le fet

eden le rin so nu şu şe kil de bil di ri lir:

Kim ken di si ne 'dos doğ ru yol' apa çık bel li ol duk tan son -

ra, el çi ye mu ha le fet eder se ve mü'min le rin yo lun dan

baş ka bir yo la uyar sa, onu dön dü ğü şey de bı ra kı rız ve

ce hen ne me so ka rız. Ne kö tü bir ya tak tır o!.. (Ni sa Su -

re si, 115)

Pe ki ne den in san lar ken di le ri ni için de bu lun duk la rı ka ran lık

ruh ha lin den kur ta ra rak dün ya da ve ahi ret te gü zel bir ha yat la ya -

şa ta cak, ha ta la rın dan, ek sik le rin den arın dı ra cak, iyi li ğe, gü zel li ğe

ve hep sin den önem li si Al lah'ın rı za sı na ile te cek söz le re uy maz lar?

Bu nun la il gi li bir çok ne den söy le ye bi li riz. Ön ce lik le Al lah ve ahi -

ret kor ku la rı nın ol ma ma sı, ken di le ri ni ek sik lik ler den, ha ta lar dan
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müs tağ ni gör me le ri, ki bir le ri, ve ri len öğüt le rin "... Se nin ken di -

le ri ni ça ğır dı ğın şey, müş rik le re ağır gel di... " (Şu ra Su re si,

13) aye tin de de be lir til di ği gi bi, gu rur la rı na ağır gel me si... 

İler le yen say fa lar da in kar eden le rin Al lah'a ça ğı rıl dık la rın da ne -

den ica bet et me dik le rin den bi raz da ha de tay lı bah se de ce ğiz.

“VİCDANLARINA UYMAYAN İNSANLAR
GÜZEL SÖZE TABİ OLMAZLAR”

ADNAN OKTAR: Eğer gerçekten Allah’ın ruhunu taşıyorsa bir

insan, zaten aklı şuuru açık oluyor. Fakat insanların birçoğu ölü.

Ölü olan kişilerden dolayı insanlar çok şaşırıyorlar. Mesela en

makul bir şeyi bile anlatamıyor insanlar onlara. Mesela ale-

nen, göz göre göre ahlaksızlık yapıyor, vicdansızlık yapıyor.

İnsanlar da şaşırıyor, “Bu ne biçim adam?” diyor. Halbuki ölü

olduğu için onu yapıyor o. Allah onlar için “gözleri görmez”,

şeytandan Allah’a sığınırım, “Kulakları işitmez, kalp gözleri de

kördür” diyor Allah. “Sen onları diri zannedersin onlar ölüdür-

ler” diyor. Tam bir cesetten bahsediyor Allah. Muhkem ayet

bunlar, açık, anlamı açık. Yani mahluk, anlamıyor. Allah kalp gözü-

nü de kör etmiş. İnsanlar da onlardan insanlık adına, Allah

adına, Kuran adına bir güzellik bekliyorlar. Hiç bir şekilde öyle

bir şey çıkmaz. Mesela morarıyor anlatacağım diye onlara, derdini

bir türlü anlatamıyor. Taşa anlatır gibi. Etkilenmez öyle insanlar, hiç

bir şey olmaz. 

SUNUCU: Evet. Neden peki kendimizi tanımaktan, daha doğru-

su Allah’ı tanımaktan ya da Allah’ı bilmekten korkuyoruz? 
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ADNAN OKTAR: Aleyhine bir şey olacak zannediyor. Eğlencesi

kaçacak, mutluluğu kaçacak, neşesi kaçacak zannediyor. Hâlbuki

bilakis bir kere en büyük zevki elde eder. Derin sevmeyi elde

eder. Dünyadaki en büyük zevktir. Nefs zevkidir. En büyük nefs

zevkini kazanmış olur. Ne bu bir lokantada yemek yemeye

benzer, ne bir turistik geziye benzer, ne bir müzik dinlemeye

benzer; bütün zevklerin çok çok üstünde kıyaslanmayacak bir

boyuttur. Zevk boyutudur. Bir altıncı histir. Bunu kazanır

mümin. Ki bu zevki kazanan için 24 saat çok zevklidir, her şey-

den çok zevk alır. Ufacık bir şey bile onda derin zevk meydana geti-

rir. Ama öbür insanlar her şey var, parası da var, yiyeceği, içeceği var,

zenginliği var ama bir türlü mutlu olmuyor. Yiyecekleri onu rahatsız

eder yani onu ölüme götüren kolesterol yükleri olarak görür onları,

öyle başına bela gibi görür. Evinin her an yanmasından, evinin elinden

alınmasından, ekonomik yönden açmaza girip batmaktan… Bu tarz

korkulardan bir türlü yakasını kurtaramaz. Çocuğunu okula gönderir

mesela onun derdinde olur. Acaba arabamı çarptı? Bir şey mi oldu?

Kendisinin bayağı dertleri olur. İşte gözüne bir şey olur; acaba gözüm-

de kanser mi başladı? Dudağında bir şey meydana gelir; acaba kan-

ser mi başladı? Bir yerine bakar ur mu acaba? Yok apandistim mi

çıktı? Her gün bir endişe ve acı içerisindedir. Bir tek kendi adına değil,

ailesi adına da acı ve korku içersindedir. Ve dolayısıyla sinirleri çok

bozuk oluyor. Sürekli ya sigara içiyorlar yahut hırçın ve saldırgan olu-

yorlar veyahut uyuşturucuya başlıyorlar, bütün dünyada biliyorsunuz

çok yaygın. Amerika’da ana konudur. Uyuşturucu içmeyen, kokain,

esrar içmeyen insan çok çok nadirdir. Devlet yöneticilerinden tutun,

halkın en zeminde uç kısımlarına kadar da bu yaygındır. (Sayın Adnan

Oktar’ın Kanal 35’deki Röportajından, 14 Şubat 2009)
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Al lah'a ve Ahi re te İman Et me dik le ri İçin

Çev re niz de gör dü ğü nüz her han gi bir ki şi ye "Al lah'tan kor ku -

yor mu sun?" di ye sor sa nız, bu ki şi nin ve re ce ği ce vap bü yük bir

ih ti mal le "evet" ola cak tır. Fa kat bir in sa nın Al lah'tan kor kup

kork ma dı ğı nın tam ola rak an la şıl ma sı için, bu nu sa de ce söz le ifa -

de et me si ye ter li de ğil dir. Ki şi nin ger çek ten kor kup kork ma dı ğı -

nı, ya ni kal bin de ki ni bi len sa de ce Al lah'tır. An cak mü min ler de

bu nu onun hem söz le rin den hem de dav ra nış la rın dan an la ya bi lir -

ler. Bu ne den le söz ko nu su ki şi nin Al lah'ı ra zı et mek için yap tık -

la rı ile bu ko nu da söy le di ği söz le ri nin doğ ru oran tı lı ol ma sı ge re -

kir. Eğer bir ki şi Al lah'a olan kul luk gö rev le ri ni tam ola rak ye ri ne

ge tir mi yor sa, O'nun sı nır la rı nı aş mak tan çe kin mi yor sa ya da ken -

di si ne Al lah'ın ayet le ri ha tır la tıl dı ğı za man bun la ra uy mu yor sa, bu

ki şi nin Al lah'tan kork tu ğu na inan mak müm kün de ğil dir. 

Al lah Ku ran'da ken di le ri ne ve ri len öğüt ten yüz çe vi ren in san -

la rın du ru mu nu şöy le ha ber ver miş tir:

Bu na rağ men, bun la ra ne olu yor ki öğüt ten yüz çe vi rip
du ru yor lar? San ki on lar, ürk müş ya ban eşek le ri gi bi dir ler;
Ars lan dan kor kup-kaç mış lar. Ha yır; her bi ri, ken di si ne
açıl mış sa hi fe le rin ve ril me si ni is ter. Ha yır; on lar şüp he -
siz ahi ret ten kork mu yor lar. Ger çek (şu ki), o (Kur'an,)
el bet te bir öğüt tür. Ar tık kim di ler se, öğüt alıp-dü şü -
nür. (Mü des sir Su re si, 49-55)

İş te yu ka rı da ki ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi, in kar cı la rın öğüt -

ten yüz çe vir me le ri nin, hat ta kaç ma la rı nın se be bi Al lah'tan ve

ahi ret ten kork ma ma la rı dır. An cak bu in san lar şu nu bil me li dir ler:

Yüz çe vir dik le ri her öğüt ten, duy maz lık tan gel dik le ri her gü zel

söz den he sap gü nü so ru la cak lar ve ha yat la rın da hiç kar şı laş ma -
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dık la rı bir azap la kar şı lık gö re cek ler dir. Ken di le ri ne an la tı lan

ger çek le ri her an la maz lık tan gel dik le rin de, doğ ru yo la ya pı lan

çağ rı ya uy ma dık la rın da ce hen ne me bir adım da ha yak laş mak ta -

dır lar. Al lah bu in san la ra dün ya da be lir li bir sü re ta nır ve "bel ki

öğüt alıp dü şü nür ler" di ye uya rı cı lar gön de rir. Bu sü re, ço ğu za -

man Al lah kor ku su ve ahi ret inan cı ol ma yan in san la rı al da tır. Da -

ha ya şa ya cak çok se ne le ri nin ol du ğu nu dü şün dük le ri için ken di -

le ri ne ha tır la tı lan la ra uy maz lar ve bun da da hiç bir sa kın ca gör -

mez ler. Hat ta son de re ce say gı sız ve is yan kar ifa de ler de bu lu -

nur, öy le ki "... söy le dik le ri miz den do la yı Al lah bi ze azap

et se ya..." (Mü ca de le Su re si, 8) di ye cek ka dar ile ri gi der ler. Bu

söz le ri sarf ede cek ka dar Al lah kor ku sun dan ve ahi ret ger çe ğin -

den uzak in san la rın mü min le rin çağ rı la rı na ica bet et me le ri de za -

ten müm kün de ğil dir.

Bu in san lar gü zel sö ze uy ma mak la ne ka dar bü yük bir kay ba

uğ ra dık la rı nı an cak ölüm le bir lik te an la ya cak lar dır. An cak o za -

man ger çek an lam da Al lah kor ku su nu tüm ben lik le riy le his se de -

cek ler dir. Ce hen ne min aza bı nın şid de ti ni ise içi ne gi rip de onu

tat tık la rın da öğ ren miş ola cak lar dır. Ku ran'da bu in san la ra ce hen -

nem de şöy le ses le ni le ce ği ha ber ve ril miş tir:

İn kar eden ler ate şe su nu la cak la rı gün, (on la ra şöy le de -

nir:) "Bu ger çek de ğil miy miş" On lar: "Rab bi miz'e an -

dol sun, evet (öy le dir)" der ler. (Al lah da:) "Öy ley se in -

kar et tik le ri niz den do la yı aza bı ta dın" de di. (Ah kaf Su -

re si, 34) 
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Vic dan la rı na De ğil, Ne fis le ri ne Uy duk la rı İçin

İn kar eden le rin Al lah yo lu na çağ rıl dık la rın da, bu çağ rı ya ica bet

et me me le ri nin ne den le rin den bir ta ne si de vic dan la rı nı göz ar dı

edip ne fis le ri ne uya rak ha re ket et me le ri dir. İn san zor bir du rum -

la kar şı kar şı ya kal dı ğın da, önem li bir ka rar ver me si ya da iyi ile

kö tü ara sın da bir se çim yap ma sı ge rek ti ğin de için den iki ay rı se -

sin gel di ği ni his se der. Bu ses ler den bir ta ne si ona gü ze li ve doğ -

ru yu gös te rir ken, di ğe ri kö tü ve yan lış ola na yön len di rir. Her in -

san için de bu se si duy muş tur. Ör ne ğin ih ti yaç için de olan bir ki -

şi ye yar dım et mek ge rek ti ğin de için den bir ses elin den ge le nin en

faz la sı nı bu ki şi ye ver me si ni söy ler ken, di ğer ses eğer ona bu yar -

dı mı ya par sa, ken di si nin ih ti yaç için de ka la ca ğı nı, bu nu yap ma nın

ona kal ma dı ğı nı ve da ha pek çok ku run tu yu ku la ğı na fı sıl da mış tır.

İş te bu ses ler den doğ ru yu ve gü ze li gös te ren vic dan dır ve vic dan

Al lah'ın se si dir. Ne fis ise kö tü lük le ri fı sıl dar ve şey ta nın se si dir. 

Al lah Şems Su re si'nde ki şi nin, nef sin kö tü lü ğü em re den yö nün -

den sa kın ma sı nı şöy le em re der:

Nef se ve ona 'bir dü zen için de bi çim ve re ne', Son ra ona
fü cu ru nu (sı nır ta nı maz gü nah ve kö tü lü ğü nü) ve on dan
sa kın ma yı il ham ede ne (an dol sun). Onu arın dı rıp-te -
miz le yen ger çek ten fe lah bul muş tur. Ve onu (is yan la,
gü nah la, bo zul ma lar la) ör tüp-sa ran da el bet te yı kı ma
uğ ra mış tır. (Şems Su re si, 7-10)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, Al lah in sa na nef sin ya nın da, nef sin

kö tü lük le rin den sa kın ma duy gu su nu da ver miş tir. İş te vic dan ay -

nı za man da bu sa kın ma is te ği dir ve ki şi yi dai ma Al lah'ın ra zı ola -

ca ğı, be ğe ne ce ği ta vır la ra yö nel tir. İn san bu se se ku lak ve rip uy -

du ğu tak dir de Al lah'ın ra zı ola ca ğı ve gü zel lik ler le do lu ter te miz
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bir ha yat ya şar. Vic dan in sa na gü zel sö ze uy ma sı nı, Al lah'a tes lim

ol ma sı nı, Al lah'ın sı nır la rı na ti tiz lik gös ter me si ni fı sıl dar ken, ne fis

ise kö tü lük le ri ve in ka rı, öğüt ten yüz çe vir me yi em re der. Eğer

bir in san vic da nı na uy mu yor sa nef si ne uyu yor de mek tir ki, bu in -

san bü yük bir zi yan da dır. Çün kü Al lah bir aye tin de nef sin kö tü -

lü ğe yö nel ten yö nü nü Hz. Yusuf (as)'ın sözleriyle şöyle tanıtır:

"(Yi ne de) Ben nef si mi te mi ze çı ka ra mam. Çün kü ger -
çek ten ne fis, -Rab bi min ken di si ni esir ge di ği dı şın da- var
gü cüy le kö tü lü ğü em re den dir. Şüp he siz, be nim Rab -
bim, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir." (Yu suf Su re si, 53)

Vic dan, Al lah'ın dün ya da in sa na, nef sin kö tü lük le rin den sa kın -

mak için ba ğış la dı ğı en bü yük ni met ler den bi ri si dir. Çün kü in san

tüm ha ya tı bo yun ca tür lü de ne me ler den ge çi ri lir. Kar şı sı na çı kan

olay lar da, ya pı lan çağ rı lar da, ve ri len öğüt ler de, iyi ile kö tü ola nı

ayırt et mek ve bir ta kım ter cih ler yap mak du ru mun da ka lır. Yap -

tı ğı bu ter cih ler, ver di ği tep ki ler ve ka rar lar onun son suz ahi ret

ha ya tın da ki ye ri ni be lir le ye cek tir. İş te vic dan, in san ne ya par sa

yap sın, ne re de olur sa ol sun, han gi du rum la kar şı la şır sa kar şı laş sın

kal sın her şart ve ko şul da ken di si ne Al lah'ın be ğe ne ce ği en doğ -

ru ve gü zel olan tav rı gös ter me yi em re der. Ki şi is te se de is te me -

se de, hat ta vic da nı nın se si ni bas tır ma ya ça lış sa da vic dan yi ne

sus maz, mut la ka hak kı in sa na fı sıl dar. Ki şi ye dü şen ise bu gü zel

se se uy mak ve Al lah'ın yo lu na da vet eden le re, iyi li ği em re den ve

kö tü lük ten sa kın dı ran la ra ica bet ede rek Al lah'a tes lim ol mak tır.  

Her in san Al lah'ın doğ ru yo lu na, gü zel ah la ka, hak di ne uy ma -

ya, iba det et me ye, yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı ara ma ya, ahi re te yö -

ne lik ha zır lık yap ma ya, dün ye vi hırs lar dan sıy rıl ma ya da vet edil di -

ğin de bu nun doğ ru lu ğu nu vic da nen bi lir. Ama di ni in kar eden ler
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bü yük bir ha ta ola rak vic dan la rı nın se si ni duy maz lık tan ge lir, ne -

fis le ri nin ken di le ri ni sü rük le di ği kö tü lük le re uya rak ya şam la rı nı

sür dü rür ler. 

Ör ne ğin Al lah'ın var lı ğı nı in kar et me ya nıl gı sı na düş müş, ate ist

bir in san dü şü ne lim. İş te bu in san vic da nı nın se si ne ku la ğı nı tı ka -

mış, nef si nin oyu nu na gel miş bir in san dır. Çün kü her in san çev -

re sin de ki ya ra tı lış de lil le ri ni gö re bi le cek, ev ren de var olan hiç bir

şe yin te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı nı, tü mü nün üs tün kud ret sa hi bi

bir Ya ra tı cı ta ra fın dan var edil di ği ni an la ya bi le cek bir vic da na ve

an la yı şa sa hip tir. Bu in sa na bir ağaç res mi gös ter sek ve "bu re sim

ye re dö kü len bo ya la rın te sa dü fen ka rış ma sıy la oluş tu, bi linç li bir

şe kil de ya pıl ma dı" de sek bu na as la inan maz. Ama bel ki ay nı in san

ak lı nı, man tı ğı nı, vic da nı nı bir ke na ra bı ra ka rak ger çek bir ağa cın

te sa dü fen mey da na gel di ği ni, ya ra tıl ma dı ğı nı id di a ede bil mek te -

dir. İş te bu, ger çek le ri söy le yen vic da na uy ma ma nın, nef si ne uya -

rak in kar da di ret me nin apa çık bir ör ne ği dir. 

Ni te kim bu gün çev re mi ze bak tı ğı mız da bu çar pık man tı ğı ıs -

rar la sür dü ren bir çok ki şi nin var lı ğı ile kar şı la şı rız. Bu in san la ra

iman et me le ri için ya pı lan çağ rı lar da so nuç suz kal mak ta dır. Ken -

di le ri ne gös te ri len de lil le re inan ma mak ta di re ten bu ki şi ler, vic -

dan la rı nı din le me dik le ri için gü zel sö ze ica bet et me mek te dir ler.

Ama bu in san lar unut ma ma lı dır ki, he sap gü nü dün ya day ken ken -

di le ri ne yö nel ti len çağ rı la ra uy ma dık la rı ve ken di le ri ni ya rat mış

olan Allah'ın son suz kud re ti ni tak dir ede me dik le ri için bü yük bir

piş man lı ğa ka pı la cak lar dır. 
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“SAMİMİ İNSAN HER KOŞULDA 
VİCDANINA UYAR”

SUNUCU: Evet. Peki nefislerden bahsettik şirk koşmaktan bah-

settik. Nefis mücadelesini nasıl sağlıyoruz biz? Ya da nasıl sağlayamı-

yoruz? Nerede nefsimize müdahale edemiyoruz? Nerede ediyoruz? 

ADNAN OKTAR: Evet insanın çıkarlarıyla, mantığıyla vicdanı

çatıştığında eğer insan çıkarlarını tercih ederse, mantığını tercih eder-

se bu nefs demektir. Nefsini tercih ediyor demektir. Biz daima hak-

tan yana doğrudan yana olmak durumundayız. Mesela bir

insan var acı çekiyor ve rahatsız, bizim bunu kurtarma

imkanımız var ama bu bize pahalıya mal olacak. İnsanlar bun-

dan kaçınıyorlar. Mantık olarak düşünüyor “zaten az bir

param var şimdi, gidip onu ona mı veriyim?” diyor. Ver tabi o

paranı ona, Allah sana daha fazlasıyla verir. O adama o parayı

vermiyor. Allah bu sefer o parayı ona hastane parası yaptırıyor. Kat

kat fazlasını harcıyor. Hiç ummadığı yerlere harcar. Ve ahirette de

nasibi olmaz. Yani her şeyde Allah’ın rızasının en çoğunu seçmek

lazım. Dost seçerken, arkadaş seçerken, evlenirken, meslek seçerken,

bir yere giderken, bir şey yaparken hep Allah’ın rızasının en çoğunu

arayarak hareket etmek lazım. O zaman sürekli bir bereket ve güzel-

lik olur. Aksinde bir uğursuzluk, bereketsizlik bir tersliktir gider. Ve dik-

kat ederseniz insanlar hep bir boğuşma içindedir hep “Tüh”, “Aksilik”

“Battım”, “Yandım”, “Ölüyorum”, “Benden daha dertlisi var mı

acaba?”, “Bütün ömrüm işte dertlerle belalarla geçiyor” der.

Hakikaten de Allah süründürür. Ama dürüst samimi olan insanlar,

hep Allah rızası için hareket edenlerin yolu hep açıktır, hep

mutlu olurlar, hep güzel yolda gitmiş olurlar. (Sayın Adnan

Oktar’ın Kanal 35’teki Röportajından, 14 Şubat 2009)
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Ken di le ri ni Di ğer İn san lar dan 
Üs tün Gör dük le ri İçin

İn kar cı in sa nı gü zel sö ze uy mak tan ve iman eden le rin yo lu nu

iz le mek ten alı ko yan en bü yük en gel ler den bi ri gu ru ru ve ki bi ri -

dir. Al lah'ın "Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük -

len me do la yı sıy la bun la rı in kar et ti ler…" (Neml Su re si, 14)

aye tin de de bil dir di ği gi bi ki bir, in ka rın en önem li ne den le rin den

bi ri dir. Gu rur ve ki bir de yin ce ise ak la he men şey tan gel me li dir.

Zi ra şey tan Al lah'ın hu zu run dan bu yüz den ko vul muş tur. Al lah

bu ola yı Ku ran'da şöy le bil di rir:

An dol sun, Biz si zi ya rat tık, son ra si ze su ret (bi çim-şe -
kil) ver dik, son ra me lek le re: "Adem'e sec de edin" de -
dik. On lar da İb lis'in dı şın da sec de et ti ler; o, sec de
eden ler den ol ma dı.
(Al lah) De di: "Sa na em ret ti ğim de, se ni sec de et mek -
ten alı ko yan ney di?" (İb lis) De di ki: "Ben on dan ha yır lı -
yım; be ni ateş ten ya rat tın, onu ise ça mur dan ya rat tın."
(Al lah:) "Öy ley se or dan in, ora da bü yük len men se nin
(hak kın) ol maz. He men çık. Ger çek ten sen, kü çük dü -
şen ler den sin." (Araf Su re si, 11-13)

Ayetlerde görüldüğü gibi, Hz. Adem (as)'a secde etmek şeyta-

nın kibirine ağır gelmiş ve büyük bir akılsızlıkla kendisinin Hz.

Adem (as)'dan daha üstün olduğunu iddia etmiştir. Cennetten

kovulmasının nedeni budur. İşte dünyada da şeytanın yoluna uyan

kişilerin durumu buna benzerdir; onlar da şeytanın telkinlerine

açık oldukları için güzel söze uymazlar, çağırıldıkları şeylere kibir-

le ve küstahça karşılık verirler. Örneğin böyle bir kişiye hatalı bir

tavrı hatırlatılarak, Kuran'a göre doğru olanın ne olduğu söylen-

se, bu onun kibirine ağır gelecektir. Dolayısıyla da bu hatırlatma-
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ya uymayacak, hatalı tavrını kesinlikle düzeltmeyecektir. Allah

başka bir ayette büyüklük gururunun, yani enaniyetin insanları

nasıl günaha sürüklediğini şöyle haber verir:

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)   

Bir baş ka aye tin de ise Al lah bu in san la ra çağ rıl dık la rı şey le rin ağır

gel di ği ni bil di rir ki, bu nun da te me lin de ay nı se bep yat mak ta dır:

... 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)

Ku ran'da in kar cı la rın doğ ru yo la uy ma mak için öne sür dük le ri

ma ze ret ler den bi ri nin de, ken di le ri ne öğüt ve ren, iyi li ği em re den

ki şi le rin ken di le ri gi bi et ten ke mik ten in san lar ol ma la rı ol du ğu

ha ber ve ril miş tir. Bu zih ni yet her dö nem de ya şa yan in kar cı lar

için ge çer li dir. Al lah in kar cı la rın bu il kel man tı ğı nı pek çok aye tin -

de ha ber ver miş tir:

De di ler ki: "Siz, bi zim ben ze ri miz olan bir be şer den
baş ka sı de ğil si niz, Rah man (olan Al lah) da her han gi bir
şey in dir miş de ğil dir. Siz, yal nız ca ya lan söy lü yor su -
nuz." (Ya sin Su re si, 15)
Kav min den, ile ri ge len in kar cı lar: "Biz se ni yal nız ca bi -
zim gi bi bir be şer den baş ka sı gör mü yo ruz; sa na, sığ gö -
rüş lü olan en aşa ğı lık la rı mız dan baş ka sı nın uy du ğu nu
gör mü yo ruz ve si zin bi ze bir üs tün lü ğü nü zü de gör mü -
yo ruz. Ak si ne, biz si zi ya lan cı lar sa nı yo ruz" de di. (Hud
Su re si, 27)
Bu nun üze ri ne, kav min den in ka ra sap mış ön de ge len ler
de di ler ki: "Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be şer den baş -
ka sı de ğil dir. Si ze kar şı üs tün lük el de et mek is ti yor.
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Eğer Al lah (öne sür dük le ri ni) di le miş ol say dı, mu hak -
kak me lek ler in di rir di. Hem biz geç miş ata la rı mız dan
da bu nu işit miş de ği liz." (Mü mi nun Su re si, 24)

Ayet ler de de bil di ri len bu sap kın an la yı şa gö re, bir ki şi nin di -

ğer bir ki şi yi ima na da vet ede bil me si için di ğer in san lar dan üs tün

ba zı özel lik le ri nin ol ma sı, ha ta dan ve ku sur dan mü nez zeh bir var -

lık ol ma sı ge rek mek te dir. İn kar cı la rın bu sap kın dü şün ce le ri ne

kar şı lık el çi le rin ver dik le ri ce vap ise Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

Re sul le ri on la ra de di ler ki: "Doğ ru su biz, si zin gi bi yal -
nız ca bir be şe riz, an cak Al lah kul la rın dan di le di ği ne lü -
tuf ta bu lu nur. Al lah'ın iz ni ol mak sı zın si ze bir de lil ge -
tir me miz bi zim için ola cak şey de ğil dir. Mü'min ler, an -
cak Al lah'a te vek kül et me li dir ler." (İb ra him Su re si, 11)

Ena ni ye tin bir baş ka yö nü ise kar şı ta ra fın ken di sin den da ha

akıl lı ola bi le ce ği ni, da ha isa bet li ka rar lar ala bi le ce ği ni ka bul et me -

mek, her za man ken di ak lı nın da ha üs tün ol du ğu nu dü şün mek tir.

"Ak lı nı be ğen mek" ola rak ni te len di re bi le ce ği miz bu kö tü özel li ğe

sa hip olan in san lar her za man çok bü yük bir ka yıp için de dir ler.

Her şey den ev vel bu ki şi ler iyi ve gü zel de ol sa baş ka fi kir le re ka -

pa lı dır lar. En ufak bir tav si ye ye, öğü de bi le ta ham mül le ri yok tur.

Ken di akıl la rı nı be ğen dik le ri için hak olan her tür lü çağ rı ya ku lak -

la rı tı ka lı ve de göz le ri ka pa lı dır. Oy sa Al lah "... Biz di le di ği mi -

zi de re ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi nin üs tün de da -

ha iyi bir bi len var dır." (Yu suf Su re si, 76) aye tiy le in san la rı bu

yan lış dü şün ce den sa kın dır mış tır.  

İş te bu yüz den bir ki şi nin çev re sin de ki in san la rın ken di sin den

da ha akıl lı ola bi le ce ği ni dü şü ne rek her tür lü fik re, eleş ti ri ye, uya -

rı ya da tav si ye ye açık ol ma sı ge re kir. An cak bu ra da söz ko nu su

fi kir ler, uya rı ve tav si ye ler de mu hak kak Ku ran'a uy gun ol ma lı dır.
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Çün kü ca hi li ye in san la rı nın bir bir le ri ne ya pa cak la rı eleş ti ri ler ken -

di ba tıl kıs tas la rı ve ken di kö tü ah lak la rı doğ rul tu sun da ola cak ve

gü zel yo la ilet me ye cek tir. An cak Al lah'ın in san la ra in dir di ği ye ga ne

doğ ru luk kıs ta sı olan Ku ran'a uyan in san la rın çağ rı la rı in sa na fay da

ve rir. Çün kü mü min ler olay la rı Ku ran ahlakıyla de ğer len di re bi len,

te miz akıl sa hi bi in san lar dır. Teş his le ri, olay la ra ba kış açı la rı ve yo -

rum la rı hep Ku ran man tı ğı üze ri ne ku ru lu ol du ğun dan son de re ce

isa bet li dir. Ay nı şe kil de bir bir le ri ne gös ter dik le ri çı kış yol la rı,

prob lem ler kar şı sın da üret tik le ri çö züm ler de öy le dir. Bu du rum -

da mü min le rin her söy le di ği ne, an lat tık la rı na, uya rı ya da tav si ye le -

ri ne ra hat lık la tes lim ol mak en akıl cı ha re ket ola cak tır.

An cak ken di ak lı nı ye ter li gö ren ve için de bu lun duk la rı du rum -

dan mem nun olan ki şi ler ken di le ri ni ge liş tir me ih ti ya cı his set mez -

ler. Bu ne den le doğ ru yu ve gü ze li bu la maz, ken di kur duk la rı kü -

çük bir dün ya için de, ha ta la rı, ek sik lik le ri ve ku sur la rıy la ya şa ma -

yı ka bul le nir ler. İş te bu in san lar gu rur ve ki bir le ri yü zün den bü -

yük bir kay ba uğ rar lar. İyi ve gü zel olan, ken di le ri ni mut lu ede -

cek, ra hat et ti re cek ger çek le ri, -üs te lik vic dan la rı da ka bul et me -

si ne rağ men- sırf ena ni yet le ri ne de niy le ka bul et mez ler. An cak

ce hen nem aza bı nı ta dın ca bu gu rur ve ki bir le ri son bu lur. Ar tık

Al lah'a bo yun bük müş, tes lim ol muş ola rak son su za dek yal va rır -

lar, ama ora da ken di le ri ne "(Aza bı) Tad; çün kü sen, (ken din -

ce) üs tün, onur luy dun." (Du han Su re si, 49) şek lin de ses le ni lir.

İn kar cı lar Gü zel Sö ze Kö tü lük le Kar şı lık Ve rir ler

De di ler ki: "Her hal de biz, siz ler den do la yı uğur suz lu ğa
uğ ra dık. Eğer (bu söy le dik le ri ni ze) bir son ver me ye cek
olur sa nız, an dol sun, si zi ta şa tu ta ca ğız ve mut la ka biz -
den ya na si ze acı bir azap do ku na cak tır." De di ler ki:
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"Uğur suz lu ğu nuz, si zin le dir. Si ze öğüt ve ril di di ye mi
(uğur suz lu ğa uğ ra dı nız)? Ha yır, siz öl çü yü ta şı ran bir
ka vim si niz." (Ya sin Su re si, 18-19)

Yu ka rı da ki ayet ler de ken di le ri ne uya rıp kor kut mak için el çi ler

gön de ri len bir şe hir hal kı nın ken di le ri ne ve ri len öğüt le re kar şı

gös ter dik le ri çirkin tep ki ha ber ve ril mek te dir. Bu ör nek te gö rül -

dü ğü gi bi in kar cı lar, ken di le ri ni gü zel söz le hak di ne da vet eden

mü min le ri açık ça teh dit et mek te dir ler. Ve bu teh dit le ri nin tek

se be bi, mü min le rin ken di le ri ni Al lah'a ve O'nun di ni ne uy ma ya

da vet et me le ri dir. Bun dan do la yı bü yük bir kin ve öf ke ye ka pı lır -

lar. Öy le ki, bu kin ve öf ke le ri ki mi za man ba kış la rı na da hi yan sır.

Al lah Ku ran'da in kar cı la rın bu hal le ri ni şöy le ha ber ve rir:

O in kar eden ler, zik ri (Kur'an'ı) işit tik le ri za man, se ni
ne re dey se göz le riy le de vi re cek ler di. "O, ger çek ten bir
de li dir" di yor lar. Oy sa o (Kur'an), alem le re bir zikr
(öğüt, ha tır lat ma, hü küm ve üs tün bir şe ref)den baş ka
bir şey de ğil dir. (Ka lem Su re si, 51-52)

Al lah'ın yu ka rı da ki ayet ler de de bil dir di ği gi bi, in kar cı lar, sırf

ken di le ri ni hak ola na ça ğır dık la rı, ahi re ti ve he sap gü nü nü ha tır -

lat tık la rı için Al lah'ın el çi le ri ne bu de re ce kin le nir ler. Oy sa bu ve

ben ze ri tep ki ler an cak on la rın hak kar şı sın da ki aciz lik le ri nin ve

ça re siz lik le ri nin bir gös ter ge si dir. Hak ka kar şı ge ti re bi le cek le ri

hiç bir açık la ma ol ma dı ğı için bu tür yön tem ler le mü min le ri sus -

tur ma ya ça lı şır ken, ger çek le ri gör mez den ve an la maz lık tan gel -

me ye ça lı şır lar. İna nan lar ise bu tep ki ler den hiç bir şe kil de et ki -

len mez, Al lah'ın ken di le ri ne em ret ti ği şe kil de ay nı gü zel üs lup la

di ni teb liğ et me ye de vam eder ler.

Kuran'da bildirilen Hz. İbrahim (as)'ın, ba ba sı nı Al lah'a kul luk

et me ye ça ğı rı şı ve ba ba sı nın bu çağ rı ya uy mak ye ri ne ver miş ol -
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du ğu tep ki her iki ta ra fın üs lu bu ara sın da ki zıt lı ğı yan sıt ma sı açı -

sın dan önem li bir ör nek tir:

Ha ni ba ba sı na de miş ti: "Ba ba cı ğım, işit me yen, gör me -
yen ve se ni her han gi bir şey den ba ğım sız laş tır ma yan
şey le re ni ye ta pı yor sun? "Ba ba cı ğım, ger çek şu ki, ba -
na, sa na gel me yen bir ilim gel di. Ar tık ba na ta bi ol, se -
ni düz gün bir yo la ulaş tı ra yım." "Ba ba cı ğım, şey ta na
kul luk et me, kuş ku suz şey tan, Rah man (olan Al lah)a
baş kal dı ran dır." "Ba ba cı ğım, ger çek ten ben, sa na Rah -
man ta ra fın dan bir aza bın do ku na ca ğın dan kor ku yo -
rum, o za man şey ta nın ve li si olur sun." (Ba ba sı) De miş -
ti ki: "İb ra him, sen be nim ilah la rım dan yüz mü çe vi ri -
yor sun? Eğer (bu tu tu mu na) bir son ver me ye cek olur -
san, an dol sun, se ni ta şa tu ta rım; uzun bir sü re ben den
uzak laş, (bir yer le re) git." (İb ra him:) "Se lam üze ri ne ol -
sun, se nin için Rab bim den ba ğış lan ma di le ye ce ğim,
çün kü, O, ba na pek lü tuf kar dır" de di. "Siz den ve
Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız dan ko pup-ay rı lı yo rum ve
Rab bi me du a edi yo rum. Umu lur ki, Rab bi me du a et -
mek le mut suz ol ma ya ca ğım." (Mer yem Su re si, 42-48)

Hz. İbrahim (as) gibi üstün ahlaklı, Allah'ın Kuran'da yumuşak

huylu olarak zikrettiği seçkin bir peygambere karşı, kendi babası-

nın bu derece düşmanca bir tutum takınmasının tek bir sebebi

vardır: Hz. İbrahim (as)'ın onu bir olan Allah'a kulluk etmeye

çağırması, yani güzel söze uymaya davet etmesi... Hz. İbrahim (as)

bunu yaparken babasına karşı son derece saygılı ve güzel hitaplar

kullanmış, fakat buna karşılık babası öfke dolu cevaplarla ona kar-

şılık vermiştir. Ama buna rağmen Hz. İbrahim (as)'ın üslubu hiç

değişmemiş, Allah'ın emrettiği şekilde cahillik etmekte olan baba-

sından güzellikle ayrılmıştır. 
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Gü zel Sö zü Duy maz lık tan Ge len ler

Önceki sayfalarda anlattığımız gibi, müminlerin sözüne uyma-

yanlar arasında türlü tepkiler gösterenler, saldırgan bir üslup

takınanlar, yüz çevirenler, kin ve öfkeye kapılıp şiddetle söyle-

nenleri reddedenler olduğu gibi bir de tüm öğütleri duymazlıktan

gelen, tepkisiz olanlar da vardır. Allah Kuran'da bu insanları da

bize tanıtmıştır. Bunlar ayette bildirildiği gibi, "kalpleri (her

türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlar..."dır. (Hac Suresi, 53)

Müminlerin samimi ve hikmetli anlatımları bu kişiler üzerinde hiç-

bir etki oluşturmaz. Bu tep ki siz lik le ri nin ne de ni ni ise Al lah Ku -

ran'da şöy le açık la mış tır:

... Kalp 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)
On lar dan se ni din le ye cek ler var dır. Ama hiç duy ma yan
-sa ğır la ra -üs te lik hiç akıl la rı er mi yor sa- sen mi du yu ra -
cak sın? Ve sa na ba ka cak olan lar var dır. Ama kör olan -
la rı -üs te lik ba si ret le ri de yok sa- sen mi doğ ru yo la ulaş -
tı ra cak sın? Şüp he siz Al lah, in san la ra hiç bir şey le zul -
met mez. An cak in san lar, ken di ne fis le ri ne zul me di yor -
lar. (Yu nus Su re si, 42-44) 
De ki: "Ben si zi yal nız ca vahy ile uya rıp-kor ku tu yo rum.
An cak sa ğır olan lar, uya rıl dık la rın da çağ rı yı işit mez -
ler." (En bi ya Su re si, 45)

Gö rü nür de göz le ri gö ren, ku lak la rı işi ten bu in san lar as lın da

Ku ran'a gö re bir an lam da kör ve sa ğır dır lar. Özel lik le Al lah "Yal -

nız göz ler kör ol maz, an cak si ne ler de ki kalp ler kö re lir."

(Hac Su re si, 46) aye tiy le bu in san la rın kalp le rin de ki ma ne vi kör -
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lük ten bah se der. Bu, as lın da din ahlakını red de den in san la ra

Allah'tan ve ril miş çok bü yük bir be la dır. Bü yük len me le ri ne, in -

kar la rı na kar şı lık ola rak Al lah bu kim se le rin akıl la rı nı ve an la yış la -

rı nı ta ma men el le rin den al mış tır. Bu yüz den ken di le ri ne an la tı lan -

la rı din le me le ri ne rağ men bir tür lü akıl er di re mez ler. Al lah in kar -

cı la rın bu hal le ri ni bir baş ka ayet te de şöy le bil di rir:
On lar dan se ni din le yen ler var dır; oy sa Biz, onu kav ra -
yıp an la ma la rı na (bir en gel ola rak) kalp le ri üze ri ne kat
kat ör tü ler ve ku lak la rın da bir ağır lık kıl dık. On lar, han -
gi 'apa çık-bel ge yi' gör se ler, yi ne ona inan maz lar...
(Enam Su re si, 25)

İş te bun dan do la yı Al lah ayet le rin de mü min le rin, bu in san la rı

gü zel ah la ka ça ğır ma la rı nın ölü bir in sa na çağ rı da bu lun mak tan

pek bir far kı nın ol ma dı ğı nı ha ber ve rir:

Çün kü ger çek ten sen, ölü le re (söz) din le te mez sin ve
ar ka sı nı dö nüp ka çan sa ğır la ra da çağ rı yı işit ti re mez sin.
Ve sen kör le ri düş tük le ri sa pık lık tan çe kip hi da ye te er -
di ri ci de ğil sin; sen an cak, ayet le ri mi ze iman eden le re
(söz) din le te bi lir sin, iş te Müs lü man olan lar bun lar dır.
(Neml Su re si, 80-81)

Bir in sa nın bak tı ğı nı gö re me me si, işit ti ği ve gör dü ğü şey le ri

kav ra ya ma ma sı, kı sa ca sı kalp gö zü nün ka pa lı ol ma sı baş lı ba şı na

çok bü yük bir kar şı lık tır. An cak in kar cı lar için de ol duk la rı bu du -

ru mun ken di le ri nin aley hin de ol du ğu nu kav ra ya maz ve sal dır gan,

in kar da di re ten, ena ni yet li üs lup la rı nı sür dü rür ler. Ku ran'da doğ -

ru yo la da vet edi len bu in san la rın bü yük bir gaf let için de bü yük -

len me yi sür dür dük le ri şöy le ha ber ve ril miş tir:

De di ler ki: "Bi zi ken di si ne ça ğır dı ğın şe ye kar şı kalp le -
ri miz bir ör tü için de dir, ku lak la rı mız da bir ağır lık, bi -
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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)

Ken di le ri ni na sıl bir so nun bek le di ği nin şu u ru na var ma dan sarf

et tik le ri bu söz le rin de de gö rül dü ğü gi bi, in kar eden ler ger çek

an lam da bir kör lük ve gaf let için de dir ler. Kuş ku suz her in sa nın

yu ka rı da ki ayet ler de ha ber ve ri len ki şi ler den ol mak tan, on la rın

du ru mu na düş mek ten cid di an lam da kor kup sa kın ma sı ge re kir.

Çün kü bu du ru ma dü şen in san bü yük bir kav ra yış ek sik li ği için de

ha ya tı nı sür dü re cek tir. Al lah'ın ayet le ri ni din le yip ica bet et me di -

ği için Ku ran ah la kı nı ya şa ya ma ya cak, Al lah'ın emir ve tav si ye le ri -

ni ye ri ne ge ti re me ye cek tir. Ya pı lan ha tır lat ma la ra, ve ri len öğüt -

le re yüz çe vir di ği için de in kar için dey ken bir gün ölüm le kar şı la -

şa cak tır. İn kar cı la rın ölüm le kar şı laş ma an la rın da ki azap la rı ayet -

ler de şöy le ta rif edil mek te dir:

Me lek le ri, on la rın yüz le ri ne ve ar ka la rı na vu ra rak: "Ya -
kı cı aza bı ta dın" di ye o in kar eden le rin can la rı nı alır ken
gör me li sin. Bu, el le ri ni zin ön ce den tak dim et ti ği iş ler
yü zün den dir. Yok sa şüp he siz Al lah kul la ra zul me di ci
de ğil dir. (En fal Su re si, 50-51)

İn san lar o gün le kar şı laş ma dan ön ce ha tır la ma lı dır lar ki, he sap

gü nü or ta ya at tık la rı ma ze ret ler ken di le ri ni kur ta ra ma ya cak tır.

Çün kü in kar da di ren me le ri, şey ta nın yo lu na uy ma la rı ve gü zel

sö ze uy ma ma la rı ken di se çim le ri dir. Yu ka rı da ki ayet te de bil di ril -

di ği gi bi, Al lah kul la rı na zul me di ci de ğil dir. Bu ger çek baş ka ayet -

ler de de şöy le bil di ril miş tir:

Ken di si için bir uya rı cı ol mak sı zın, Biz hiç bir ül ke yi yı kı -
ma uğ rat mış de ği liz. (On la ra) Ha tır lat ma (ya pıl mış tır);
Biz zul me di ci de ği liz. (Şu a ra Su re si, 208-209)
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ÖLÜ OLANLAR DOĞRUYU İŞİTMEZLER

SUNUCU: Kalplerin mühürlenmesi ne demektir, kalbi mühürle-

nen insan iman etmek ya da etmemek ikileminde hangi noktada,

hangi çizgide yer alır?

ADNAN OKTAR: O insanlar cehennemden getirilmiş insanlar.

Cehennemden gelmiş insanlar. Peygamberimiz (sav) de çok tatlı ve

çok sevimli, mübarek, öyle insanlarla karşılaşıyor. Onlara canı gönül-

den anlatıyor. Diyor ki Allah da, şeytandan Allah’a sığınırım,

“Neredeyse kendini helak edeceksin, onlar iman etmiyorlar

diye”, diyor. Peygamberimiz (sav) var gücüyle anlatıyor, iman etsinler

diye. Onlar da boş boş bakıyorlar, böyle anlamsız gözlerle. Halbuki o

zaten cehennemden gelmiş, iman etmeyecek, onun için Allah onu uya-

rıyor. Bak “Neredeyse kendini helak edeceksin” o kadar ruhu

güzel ki, o kadar sevgi dolu ki, çok acı duyuyor onların iman etmeme-

sinden, cehenneme gitmesinler diye, bu sefer de kendini geriyor. Çok

üzüyor kendisini, o da sağlığını bozacak hale geliyor. Allah da nere-

deyse kendini helak edeceksin diyor Peygamberimiz (sav)'e. Onun için,

öyle insanlar zaten özel yaratılmışlardır, cehennem için özel yaratılmış

bir topluluk vardır, bunlar zaten oranın ekibi, yani oradaki toplantıla-

rından geliyorlar bunlar. Orada zaten, faal halde onlar zaten şu an. Ve

hiçbir şekilde anlamayacak şekilde yaratılmıştır. Gözü görmez, diyor

Allah, kulakları işitmez diyor, onlar diyor hayvanlar gibidir,

hatta hayvanlardan da aşağıdadırlar, diyor yani sözü anlamama

yönünde. Bir de kalp gözleri de kördür diyor. Sen onları canlı

zannedersin diyor Allah. Şeytandan Allah’a sığınırım, onlar ölüdür,

diyor fakat Müslümanların bunu bilemeyeceğini, yani adam zombi gibi,

ama yaşıyor zannediyor insanlar. Fakat ölü o, ben daha önce de söy-

lemiştim. Ölü insan olur fakat fark etmezler. Yani birçok insan ölüdür

aslında ölü insan vardır. Mesela, birçok insan da cindir, insanlar bil-



mezler. Şeytan da vardır. İnsanlar içinde gezer. “İns şeytan” insan şek-
linde şeytan vardır, bilemezler. Ölü insanları da bilemiyorlar. Onun için
ölüye anlatıyor, o da duvar gibi etkilenmiyor. (Sayın Adnan Oktar’ın
Kanal 35’deki Röportajından, 7 Ocak 2009)

Gü zel Sö ze Uy ma yan lar Şey ta nın Yo lu na Uyar lar

Ön ce ki bö lüm ler de de bah set ti ği miz gi bi, Al lah her dö nem de

mü min kul la rı ara cı lı ğı ile in san la rı Ku ran ah la kı na ve Ken di rı za -

sı na uy ma ya ça ğır mış tır. Fa kat sa mi mi ola rak iman eden ler dı şın -

da in san la rın bü yük ço ğun lu ğu bu çağ rı ya uy ma mış ve ken di le ri -

nin iyi li ği için söy le nen bu söz le re kö tü lük le, is yan la, in kar la ve

alay la kar şı lık ver miş ler dir. Bu nun en açık ör nek le ri ni Ku ran'da

ge çen pey gam ber kıs sa la rın da ve mü min ler le ca hi li ye in san la rı

ara sın da ki ko nuş ma lar da gör mek müm kün dür. 

Bu ra da önem li bir hususa dik kat çek mek te ya rar var dır. Ku -

ran'da ha ber ve ri len ler geç miş dö nem ler de ya şa mış in kar cı la rın

ver dik le ri kö tü tep ki ler dir. An cak on lar la il gi li bil di ri len le ri okur -

ken bu ta vır la rın geç miş te kal dı ğı nı, bir da ha ya şan ma ya ca ğı nı dü -

şün mek ha ta olur. Ay nı ta vır bo zuk luk la rı bu gün de, geç miş te ki -

le re ben zer bir şe kil de sür dü rül mek te dir ve ge le cek te de sür dü -

rü le cek tir. Bu yüz den geç miş ka vim ler le il gi li kıs sa la rı okur ken

her in sa nın bun lar dan ken di si ne de pay çı kar ma sı, geç miş te ya pıl -

mış ha ta la rı tek rar et me mek için on la rın uğ ra dık la rı son dan ib ret

al ma sı ge rek mek te dir. 

Ay rı ca ken di si ne ve ri len öğüt le re uy ma yan bir ki şi, geç miş ka -

vim ler le il gi li bil di ri len ayet ler de ör nek ve ri len ifa de le re ba ka rak

"ben bu söz le ri söy le mi yo rum, de mek ki Ku ran'da bah se di len bu
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in san lar dan de ği lim" di ye de dü şün me me li dir. Çün kü asıl önem li

olan söy le nen söz le rin ar dın da ki ba kış açı sı ve dü şün ce şek li dir.

Bu gün in san lar dan ki mi le ri tı pa tıp Ku ran'da ha ber le ri ve ri len ki şi -

ler le ay nı söz le ri sarf ede bi lir ken, ki mi le ri de fark lı ke li me ler ve

fark lı ta vır lar la ay nı zih ni ye ti sür dü rü le bil mek te dir. Çün kü ya şa nan

dö nem de ğiş se de doğ ru yo la uy ma yan, öğüt ten yüz çe vi ren, bü -

yük le nen in kar cı zih ni yet de ğiş me mek te dir. Ara dan yüz yıl la rın geç -

me si Ku ran'da bil di ri len ger çek le ri de ğiş tir mez. Ni te kim Ku ran'da

Nuh (as)’ın kav mi nin ya lan la ma sı gi bi, on la rın ar dın dan ge len bir -

çok kav min de ben zer bir tav rı sür dür dü ğü şöy le bil di ril miş tir:

Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la dı ve ken di le -
rin den son ra (sa yı sı çok) fır ka lar da. Her üm met, ken di
el çi le ri ni (sus tur mak için) ya ka la ma ya yel ten di. Hak kı,
onun la yü rür lük ten kal dır mak için, 'ba tı la-da ya na rak'
mü ca de le ye gi riş ti ler. Ben de on la rı ya ka la yı ver dim. Ar -
tık Be nim ce za lan dır mam na sıl mış? (Mü min Su re si, 5)

Oy sa bu ka vim le re gön de ri len el çi ler ve on la ra uyan Müs lü -

man lar, bu in san la rı alev li ate şin aza bı ile açık ça uyar mış lar dır.

Ken di ba tıl din le ri ni Al lah'ın di ni ne ter cih eden ki şi le rin hem dün -

ya da hem de ahi ret te hüs ra na ve aza ba uğ ra ya cak la rı nı ha ber

ver miş ler dir. Çün kü bu in san la rın uy duk la rı yol Al lah'ın yo lu de -

ğil, şey ta nın yo lu dur. Şey tan ise in san la rı kur tu lu şa de ğil, ce hen -

nem ate şi ne ça ğı rır. Al lah bu ger çe ği bir aye tin de şöy le bil di rir:

Ger çek şu ki, şey tan si zin düş ma nı nız dır, öy ley se siz de
onu düş man edi nin. O, ken di gru bu nu, an cak çıl gın ca
ya nan ate şin hal kın dan ol ma ya ça ğı rır. (Fa tır Su re si, 6)

Mü min ler bu in san la rı Al lah'ın rı za sı na, rah me ti ne ve cen ne ti -

ne ça ğı rır ken on lar ken di le ri ne an la tı lan la ra uy ma mak la ve yüz

çe vir mek le za ten şey ta nın bu da ve ti ne uy muş olur lar. Yok sa ki -
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me so rul sa "ben Ku ran'a uy mu yo rum ve şey ta nın çağ rı sı na uyu -

yo rum" şek lin de bir şey el bet te söy le mez; hat ta böy le bir şe yi şid -

det le red de der. Ama in kar cı lar ka bul et se ler de et me se ler de gü -

zel sö ze uy ma mak la fii len bu ter ci hi yap mış olur lar. 

İna nan la rın cen ne te ve Al lah'ın mağ fi re ti ne ça ğır ma sı nı din le -

me yip, şey ta nın çağ rı sı na uyan lar ve onun va at et ti ği uzun emel -

le re al da nan lar ise ahi ret te tam bir hüs ra na uğ rar lar. Pe şin den

git tik le ri şey tan on la rı ya rı yol da bı ra ka cak tır. Al lah şey ta nın yo -

lu na uyan in san la rın ahi ret te na sıl bir du ru ma dü şe cek le ri ni bir

baş ka aye tin de şöy le ha ber ve rir:

İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su,
Al lah, si ze ger çek olan va'di va'det ti, ben de si ze va ad -
de bu lun dum, fa kat si ze ya lan söy le dim. Be nim si ze
kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok tu, yal nız ca si zi ça ğır dım,
siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se be ni kı na ma yın, siz
ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur ta cak de ği lim, siz de be ni
kur ta cak de ğil si niz. Doğ ru su da ha ön ce be ni or tak koş -
ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek şu ki, za lim le re acı bir
azap var dır." (İb ra him Su re si, 22)  

En baş ta be lirt ti ği miz im ti han or ta mı nın bir ge re ği ola rak her

in san dün ya da hem şey ta nın hem de mü min le rin çağ rı sı ile mu ha -

tap olur. Ama se çi mi ni ne yön de ya pa ca ğı ki şi nin ken di si ne kal -

mış tır. İn san unut ma ma lı dır ki, her kes son suz ha ya tı nı bu ter ci hi -

ne uy gun bir şe kil de ya şa ya cak tır. Şey ta nın çağ rı sı na uyan lar ce -

hen nem eh lin den ola cak, gü zel sö ze ica bet eden ler ise son suz

cen net le kar şı lık gö re cek ler dir. Öğüt alıp dü şün mek ve gü zel sö -

ze uy mak her in sa nın ken di si ne kal mış tır:

... On lar, ate şe ça ğı rır lar, Al lah ise Ken di iz niy le cen ne -
te ve mağ fi re te ça ğı rır. O, in san la ra ayet le ri ni açık lar.
Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (Ba ka ra Su re si, 221)
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GÜ ZEL SÖZ SÖY LE MEK

… 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 verir...
(İb ra him Su re si, 24-25)

Bu ra ya ka dar ger çek gü zel sö zün Al lah'ın yo lu na ya pı lan çağ rı

ol du ğun dan, bu çağ rı ya uyan ve uy ma yan in san la rın ta vır la rın dan

söz et tik. An cak tüm bun la rın ya nı sı ra Al lah Ku ran'da in san la rın

bir bir le ri ne gü zel söz ler söy le me le ri ni, gü zel hi tap lar da bu lun ma -

la rı nı da em ret miş tir. Bu, Ku ran ah la kı nın bir ge re ği dir. Al lah'ın

bu em ri ni bü yük bir ti tiz lik le uy gu la yan mü min ler bir bir le ri ne bu

an lam da gü zel söz ler söy ler ler. Bir bir le ri ne kar şı en gü zel hi tap

şe kil le ri ni kul la nır, bir bir le ri ni ono re eder ler. Ör ne ğin mü min ler

bir bir le ri ne kar şı as la kö tü la kap lar kul lan maz lar. Çün kü Al lah bir

aye tin de mü min kul la rı na bu çir kin tav rı şöy le ya sak la mış tır:

Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et -
me sin, bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar
da ka dın lar la (alay et me sin), bel ki ken di le rin den da ha
ha yır lı dır lar. Ken di ne fis le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır -
ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la -
kap lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa sık lık ne kö tü bir
isim dir. Kim tev be et mez se, iş te on lar, za lim olan la rın
ta ken di le ri dir. (Hu cu rat Su re si, 11) 



İn san la rın bir bir le ri ne gü zel söz ler le hi tap et me le ri ko nu sun da

Ku ran'da ve ri len bir baş ka ör nek ise, mü min le rin an ne-ba ba la rı -

na kar şı kul la na cak la rı üs lu bu öğ re ten ayet ler de gö rü le bi lir. Bu

ko nu da ki bir ayet şöy le dir:    

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) 

Gö rül dü ğü gi bi, Al lah Ku ran'da mü min le re gü zel söz söy le me -

le ri ni em re der ken, sö zün en gü ze li ni na sıl söy le ye cek le ri ni ve bu -

nun in ce lik le ri ni de öğ ret miş tir. Ni te kim yu ka rı da ki ayet te an ne

ba ba ya kar şı kul la nı la cak üs lup için ve ri len ör nek bu nun en açık

gös ter ge le rin den bi ri dir. Ca hi li ye top lu mu in san la rı da an ne ba -

ba la rı na ge nel lik le say gı lı ifa de ler le hi tap eder ler. Ama çı kar la rıy -

la ça tı şan, ne fis le ri nin ho şu na git me yen bir or tam la kar şı la şır lar -

sa bu ta vır la rı nı bir an da de ğiş ti re bi lir ler. An cak Ku ran ah la kı nı

ya şa yan bir mü min an ne, ba ba sı na "öf" bi le de me ye cek ka dar in -

ce bir say gı an la yı şı na sa hip tir. Ve bu an la yı şı nı tüm ya şa mı bo -

yun ca, her şart al tın da sür dü rür. Çün kü bu, Al lah'ın bir em ri,

O'nun rı za sı nı ka zan mak için gü zel bir yol dur.

Şunu da belirtmeliyiz ki, müminler Allah'ın emri gereği sadece

kendi aralarında güzel sözlerle konuşmazlar. Muhatap oldukları

herkese en güzel şekilde hitap ederler. Bunun en çarpıcı örnek-

lerinden biri de Allah'ın Hz. Musa (as)'a, Firavun'a tebliğe gider-

ken kullanmasını emrettiği üsluptur. Firavun, kuşkusuz tarihin

gelmiş geçmiş en zalim ve şedid inkarcılarından biridir. Buna kar-

şılık Allah Hz. Musa (as)'a şöyle buyurmuştur: 
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"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)

Kuş ku suz Hz. Musa (as)'ın Fi ra vun gi bi di ne ve Müs lü man la -

ra kar şı düş man olan bir in sa na bi le yu mu şak söz söy le me si,

mü min le rin bu ko nu da ki tav rı nın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni yan sıt -

ma sı açı sın dan ol duk ça önem li bir ör nek tir. Bu ör nek ten de an -

la şıl dı ğı gi bi mü min ler, in san la rı Al lah'a ça ğı rır ken en gü zel söz -

le ri se çe rek ko nuş ma ya ça lı şır lar. 

Al lah Ku ran'da gü zel sö zün ne ka dar be re ket li ol du ğu nu ve

her za man in san la ra ha yır ge ti re ce ği ni şöy le bir ör nek le bil dir -

miş tir.

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. Kö tü (mur dar) söz ise, kö tü
bir ağaç gi bi dir. Onun kö kü ye rin üs tün den ko pa rıl -
mış, ka ra rı (ye rin de dur ma, tu tun ma im ka nı) kal ma -
mış tır. Al lah, iman eden le ri, dün ya ha ya tın da ve ahi -
ret te sa pa sağ lam söz le se bat için de kı lar. Za lim le ri
de şa şır tıp-sap tı rır; Al lah di le di ği ni ya par. (İb ra him
Su re si, 24-27)

Bu ayet ler de de gör dü ğü müz gi bi, gü zel söz söy le yen ve ona

uyan ki şi hem dün ya hem de ahi ret ha ya tın da çok bü yük gü zel -

lik ler le, eş siz ni met ler le kar şı lık bu la cak tır. An cak bu na kar şı lık

kö tü sö zü söy le yen de, ona uyan da so nu ce hen ne me va ran ka -

ran lık bir yo la gir miş ola cak tır. Bu ne den le de iman eden le re

dü şen gü zel sö ze uyup, bu nun ge ti re ce ği ni met ler le cen net yur -

du için ça ba sarf et mek tir. 
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Şey tan Gü zel Söz den Alı koy mak İs ter

İn san la rın bü yük bir bö lü mü nü gü zel söz söy le mek ten ve gü zel

sö ze uy mak tan alı ko yan şey tan dır. Al lah bi ze Ku ran'da şey ta nın

in san la rı gü zel söz söy le mek ten uzak laş tır ma ya ça lı şa ca ğı nı ve bu

yol la ara la rı na düş man lık sok mak is te ye ce ği ni şöy le bil dir miş tir: 

Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy le.
Çün kü şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he siz şey -
tan in sa nın açık ça bir düş ma nı dır. (İs ra Su re si, 53)

Bi lin di ği gi bi, şey tan Al lah'a kar şı gel miş ve ki bi ri yü zün den Hz.

Adem (as)'ın önün de sec de et mek is te me miş tir. Da ha son ra da

ken din den aşa ğı gör dü ğü in san la rı doğ ru yol la rın dan sap tı ra ca ğı -

na da ir ye min et miş tir. Bu ne den le de Ku ran'da ki pek çok ayet -

te şey ta nın in san la rı doğ ru yol la rın dan en gel le mek için cid di bir

ça ba sarf et ti ğin den ve iman eden ler dı şın da ki tüm in san la rın bü -

yük bir bö lü mü üze rin de et ki li ol du ğun dan bah se di lir. Dün ya ha -

ya tı nı süs lü ve çe ki ci gös ter me si, in san la rın kalp le ri ne din hak kın -

da ku run tu lar ve re rek on la rı şüp he ye dü şür me si, in sa nı gu rur, ki -

bir, kıs kanç lık ve ben cil lik gi bi pek çok ah lak sız lı ğı ko lay lık la ya pa -

bi lir ha le ge tir me si şey ta nın et ki le rin den ba zı la rı dır. Şey ta nın bir

baş ka et ki si de, Al lah'a iman et me ye ve Ku ran ah la kı na uy ma ya

yö ne lik ya pı lan da vet ler kar şı sın da in san la rın bü yük lük tas la ma la -

rı nı ve tür lü ma ze ret ler öne sü re rek bun dan kaç ma la rı nı sağ la -

mak tır. Bu şe kil de on la rı doğ ru yol dan alı ko ya cak ve Al lah'a tes -

lim ol ma la rı nı en gel le miş ola cak tır.

Şey ta nın in san lar dan is te di ği, vic dan la rı nın em ret ti ği ne uy ma -

ma la rı, bu nun tam ter si ni yap ma la rı dır. Bu sin si ça ba sı nı da tür lü

şe kil ler de sür dür mek te, sez dir me den bu ah lak sız lık la rı ma kul ve

gü zel gös ter me ye ça lış mak ta dır. Bu nun so nu cun da da pek çok ki -



şi şey ta nın süs lü söz le ri ne ina nır, vic da nı nın se si ni de ğil, onun yo -

lu nu iz ler. Fa kat bu ra da bi lin me si ge re ken en önem li şey şey ta nın

iman eden ler üze rin de hiç bir et ki si nin ola ma ya ca ğı dır. Şey tan an -

cak in kar eden ler üze rin de et ki li ol mak ta dır. Al lah Nahl Su re -

si'nde bu du ru mu şu şe kil de ha ber ve rir:

Ger çek şu ki, iman eden ler ve Rab le ri ne te vek kül eden -

ler üze rin de onun (şey ta nın) hiç bir zor la yı cı-gü cü yok -

tur. Onun zor la yı cı-gü cü an cak onu ve li edi nen ler le,

onun la O'na (Al lah'a) or tak ko şan lar üze rin de dir. (Nahl

Su re si, 99-100)

Nef si ne uyup, şey ta nı ken di ne dost edi nen ler için dün ye vi

zevk ler her şe yin üs tün de dir. Me se la vic dan la rı on la ra ha ta ya pan

bi ri ne kar şı af fe di ci ol ma yı, kö tü söz söy le ye ne kar şı gü zel bir söz

söy le me yi bil dir se bi le on lar ne fis le ri ne uyup, af fet me me yi ve ya

kö tü sö ze da ha kö tü süy le kar şı lık ver me yi ter cih eder ler. Bu çar -

pık an la yış için de ters ko nuş mak, alay cı ifa de ler kul lan mak, ki bir

ve ha ka ret do lu söz ler söy le mek ade ta bir üs tün lük işa re ti dir. İş -

te bu gi bi in san lar ena ni yet le ri, ken di akıl la rı nı be ğen me le ri, bü -

yük len me le ri ve şey ta nın söz le ri ne ku lak ver me le ri ne de niy le vic -

dan la rı nın se si ni din le mez, ken di le ri ne ha tır la tı lan gü zel sö ze uy -

maz lar. Al lah bu ger çe ği şu şe kil de bil di rir:

Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me do -

la yı sıy la bun la rı in kar et ti ler. Ar tık sen, boz gun cu la rın

na sıl bir so na uğ ra tıl dık la rı na bir bak. (Neml Su re si, 14)

Bu ah lak ta olan in san lar asıl ha ya tın ahi ret ha ya tı ol du ğu na

inan maz, bu yüz den de dün ya da ken di le ri ne ve ri len sü re yi son

anı na ka dar ne fis le ri nin is tek le ri doğ rul tu sun da kul lan ma yı ter cih

eder ler. Alay cı bir tav rın so nu cun da olu şa cak nef sa ni bir tat min,
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yar dım is te yen bi ri ne kar şı ya pı lan gad dar ca bir ta vır ya da gü zel

sö ze ya pı lan bir da vet kar şı sın da ve ri len küs tah ca bir ce vap, şey -

ta nın yo lu na uyan la rın yap mak tan çe kin me dik le ri pek çok çir kin

ta vır dan sa de ce bir ka çı dır. 

Oy sa in san ya ra tı lı şı ge re ği gü zel lik ten, fe da kar lık tan, yar dım -

laş ma dan, sev gi ve say gı dan, gü zel hi tap lar dan çok bü yük zevk

alır. Asıl zor olan, in sa nın ken di nef si nin kö tü lük le ri nin izin den

git me si, ah lak sız lık yap ma sı dır. Çün kü bun la rın so nu her za man

için sı kın tı, zor luk ve hu zur suz luk tur. Bun lar dan kur tul mak için

tek çö züm ise in sa nın şey ta nın çağ rı la rı na ku lak ver me me si ve

vic da nı nın se si ni din le me si dir. 

Bu ger çe ğin bi lin cin de olan bir in san için di ğer ki şi le ri din ah -

la kı na da vet et mek de, böy le bir çağ rı ya ica bet et mek de, in san -

la ra gü zel söz ler söy le mek de kar şı lı ğı nı Al lah'tan um du ğu bi rer

iba det tir. Gü zel söz le iyi li ği em re den in san, hem ken di si ni hem

de di ğer in san la rı Al lah'a ya kın laş tı ra cak, kö tü lük ler den alı ko ya -

cak ve son suz ahi ret ha ya tı nı ka zan dı ra cak bir yol bul muş tur. Gü -

zel sö ze da vet edil mek ise bir in sa na dün ya ha ya tın da ki en gü zel

he di ye ler den bi ri nin ve ril me si gi bi dir. İş te bu ger çe ğin bi lin cin de

olan mü min ler, her za man bu da ve te bü yük bir şevk, he ye can ve

ne şey le uyar lar. 
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Peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Söz 
Söylemekle ile İlgili Sözleri

Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da
Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in yoludur. İşlerin en kötüsü
de dine aykırı olarak sonradan çıkarılandır.
(3. Buhârî, I'tisam 2, Edeb70)

... Ebu Hureyre (ra), Rasulullah (sav) şöyle buyururken işitmiştir: 
"Kul bazen içinde ne olduğu belli olmayan (yani kötülüğünü ve ne
sabit olacağını düşünmeden) bir söz söyler de, o söz sebebiyle ate-
şin içinde, Güneş’in doğduğu yer ile battığı yer arasında daha uzak
bir derinliğe kayıp gider!".
(Sahih-i Buhari, Cilt 14, S. 6405)

... Ebu Hüreyre (ra)'dan rivayet edildiğine göre: 
Resulullah (sav) şöyle buyurdu, demiştir:
'Biriniz, oruç günü olduğu zaman sakın çirkin söz söylemesin. Ve
cehaletin gereklerinden bir şey işlemesin. Eğer bir kimse ona karşı
cahilce davransa; Ben oruçlu bir adamım, desin.'
(Mace, Cilt 4, S. 592)

"... İbn-i Ömer (ra)'dan rivayet edildiğine göre; 
Resulullah (sav) şöyle buyurdu demiştir:
Bir (mü'min) kulun sırf Allah rızasını talep etmek için yuttuğu bir
öfke yudumundan Allah Katında sevap bakımından daha büyük
bir yudum yoktur."
(Mace, Cilt10, S. 462)
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GÜ ZEL SÖ ZE                        
UY MA YAN LA RIN SO NU

Al lah'tan 'İçi tit re ye rek kor kan' öğüt alır 
dü şü nür. 'Mut suz-bed baht' olan on dan 

ka çı nır. Ki o, en bü yük ate şe yol la na cak tır.
Son ra onun için de o, ne ölür, ne ya şar. 

(A'la Su re si, 10-13)

Gü zel sö ze da vet edi len, Ku ran'la ken di le ri ne öğüt ve ri len,

mü min ler ta ra fın dan he sap gü nü nün yak la şa rak gel mek te ol du -

ğuy la uya rı lıp kor ku tu lan ve o gün her yap tık la rın dan he sa ba çe -

ki le cek le ri ha tır la tı lan in san lar, bun dan son ra ar tık ça ğrıl dık la rı

doğ ru yo la uy mak la so rum lu dur lar. Uy ma dık la rı tak dir de ahi ret -

te te la fi ede me ye cek le ri bir piş man lık ve azap la kar şı laş ma la rı ka -

çı nıl maz ola cak tır. Çün kü uya rı lan in san ar tık ne yin doğ ru ne yin

yan lış ol du ğu nu öğ re nen, do la yı sıy la da bun la rı uy gu la mak la yü -

küm lü tu tu lan in san dır. 

Ama ta rih bo yun ca in san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu bu so rum -

lu luk la rı nı göz ar dı et miş ler dir.  Al lah'ın ayet le ri ni işit tik le ri hal de

san ki hiç işit me miş gi bi, ha re ket et me ye de vam et mişlerdir, Ku -

ran'da bu kişilerle ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır:



"... Ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay al -
ma yı unut muş lar"dır. (Mai de Su re si, 13) 

İn san lar ken di le ri ni Al lah'ın di ni ne ça ğı ran, Ku ran ah la kı nı ya -

şa ma ya da vet eden kim se le rin söz le ri ne uy sa lar, Al lah ken di le ri -

ni dün ya da ve ahi ret te gü zel bir ha yat la ya şa ta cak tır. An cak on -

lar ken di le ri ni ya ra tan ve ya şa tan, tür lü ni met ler ba ğış la yan Rab -

bi mi ze kul luk et me yi ka bul et mez ler ve ken di le ri ne ha tır la tı lan la -

rı duy maz lık tan, an la maz lık tan ge lir ler. Oy sa in sa nın ya ra tı lış

ama cı Rab bi miz'e kul luk et mek tir. Bu ama cı red de den ve söz din -

le me yen in san ebe di ahi ret ha ya tın da da, dün ya da da çok zor ve

sı kın tı lı bir ya şam sü re cek tir. Çün kü bir in sa nın ger çek an lam da

hu zur lu ve mut lu ola bil me si için, ken di ya ra tı lı şı na uy gun bir ya -

şam sür me si ve vic da nen de bu nun ra hat lı ğı için de ol ma sı ge re -

kir. Ya ni kal bi ne sı kın tı ve re cek, piş man lık duy ma sı na ne den ola -

cak dav ra nış lar da bu lun ma ma lı dır. 

İn san eğer Al lah'ın Ku ran'da gös ter di ği bu yo la uy maz sa ma ne -

vi bir sı kın tı için de ya şar. Ne yap sa, ne re ye git se, ne ka dar ge niş

mad di im kan lar için de ol sa da bu ma ne vi azap tan kur tu la maz.

Ger çek ma na da mut lu ve hu zur lu ola maz. Al lah'ın ken di si için se -

çip be ğen di ği di ni ni bı ra kıp, nef si ne uy ma sı nın ce za sı nı as lın da giz -

li ve ya açık ha ya tı nın her anın da ya şar.

Al lah Ku ran'a uy ma yan, yap tık la rı kö tü lük le ri sür dü ren in san -

la rın as la iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar la bir tu tul ma ya ca -

ğı nı, yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ha yat ta da ölüm de de gö re cek le ri ni

şöy le ha ber ver miş tir:

Bu (Kur'an), in san lar için ba si ret (nu ruy la Al lah'a yö nel -
ten ayet)ler dir, ke sin bil giy le ina nan bir ka vim için de
bir hi da yet ve bir rah met tir.
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Yok sa kö tü lük le re ba tıp-ya ra alan lar, ken di le ri ni iman
edip sa lih amel ler de bu lu nan lar gi bi kı la ca ğı mı zı mı
san dı lar? Ha yat la rı ve ölüm le ri bir mi (ola cak)? Ne kö -
tü hü küm ve ri yor lar. (Ca si ye Su re si, 20-21)

Kuş ku suz böy le in san lar dan olu şan top lum lar da da gü zel bir

ha yat sür mek müm kün ol maz. Al lah pek çok aye tin de ken di le ri -

ne ve ri len öğüt le ri din le me ye ya naş ma yan, gü zel sö ze da vet edil -

dik le rin de bun dan yüz çe vi ren, Al lah'ın hoş nut ola ca ğı bir ya şam

sür dür me yi ka bul et me yen top lum la rı zor lu bir azap la uya rır. Bu

ayet ler den ba zı la rı şu şe kil de dir:
"Ey kav mi miz, Al lah'a da vet ede ne ica bet edin ve O'na
iman edin; gü nah la rı nız dan bir kıs mı nı ba ğış la sın ve si zi
acı bir azap tan ko ru sun. Kim Allah'a da vet ede ne ica bet
et mez se, ar tık o, yer yü zün de (Al lah'ı aciz bı ra ka cak de -
ğil dir ve onun O'ndan baş ka) ve li le ri yok tur. İş te on lar,
apa çık bir sa pık lık için de dir ler." (Ah kaf Su re si, 31-32)
Ona ayet le ri miz okun du ğun da, san ki işit mi yor muş ve
ku lak la rın da bir ağır lık var mış gi bi, bü yük lük tas la ya rak
(müs tek bir ce) sır tı nı çe vi rir. Ar tık sen ona acı bir azap
ile müj de ver. (Lok man Su re si, 7)     

Ken di le ri ne dün ya da ya pı lan çağ rı la ra ica bet et me yen, in kar la -

rı nı sür dü ren in san la rın pek ço ğu, an cak kı ya met sa ati nin gel me -

sin den son ra ken di le ri ne söy le nen le rin ne ka dar önem li ol du ğu -

nu an la ya cak ve dün ya ha yat la rın da gü zel sö ze uy ma dık la rı için

piş man ola cak lar dır. An cak bu nun bir fay da ver me ye ce ği açık tır;

bu du rum bir ayet te şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Ar tık on lar, kı ya met-sa ati nin ken di le ri ne apan sız gel me -
sin den baş ka sı nı mı göz lü yor lar? İş te onun işa ret le ri gel -
miş tir. Fa kat ken di le ri ne gel dik ten son ra öğüt alıp-dü -
şün me le ri on la ra ne yi sağ lar? (Mu ham med Su re si, 18)
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Al lah'ın aye tin de bil dir di ği gi bi, azap bir in sa na gel dik ten son ra

ar tık ne yap sa kur tu luş yok tur. Ha yat la rı bo yun ca en de rin gaf let

için de olan in san lar bi le ölüm me lek le ri yan la rı na gel di ğin de yap -

tık la rı ha ta nın far kı na va ra rak bü yük bir piş man lık du yar lar. Hiç -

bir in san o an, gaf let için de ge çir di ği bir ömür için 'ne iyi et tim,

ba na an la tı lan la ra uy ma dım, nef si min is te di ği gi bi ya şa dım, ye dim,

iç tim, gez dim, eğ len dim...' de mez, di ye mez. İs ter se bu ki şi, ko yu

bir din düş ma nı ya da bir ate ist ol sun, yi ne de bun la rı söy le ye -

mez. Çün kü bu ki şi ler ar tık ömür bo yu göz ar dı et tik le ri nin ger -

çek li ği ne biz zat ya şa ya rak şa hit lik eder ve ken di le ri ne an la tı lan la -

rı din le me dik le ri için ta rif siz bir piş man lık du yar lar. Dün ya da gü -

zel sö ze uy ma yıp da ter cih et tik le ri hiç bir şe yin de ğe ri ol ma dı ğı -

nı ise da ha me lek le ri gör dük le ri ilk an dan iti ba ren an lar lar. Bu in -

san la rın ahi ret te ki du ru mu Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir:

Me lek le ri gö re cek le ri gün, suç lu-gü nah kar la ra bir müj -
de yok tur. Ve o gün (me lek ler on la ra) der ler ki: "(Si ze
se vinç li ha ber) Ya sak tır, ya sak." On la rın yap tık la rı her
işin önü ne geç tik, böy le ce onu sa v urul muş toz zer re le -
ri kı lı ver dik. (Fur kan Su re si, 22-23)

Şu nu da unut ma mak ge re kir ki, as lın da her in san ne yin doğ ru,

ne yin yan lış ol du ğu nu an la ya bi le cek bir ka pa si te ye sa hip tir. Ken -

di si ne ya pı lan da ve ti ge ri çe vi ren, öğüt le ri ve ha tır lat ma la rı duy -

maz lık tan ge len her in san bu çağ rı la ra uy ma sı ge rek ti ği ni, kur tu -

lu şun an cak bu şe kil de müm kün ola ca ğı nı bil mek te dir. Ama bu in -

san lar dün ya ha ya tı na yö ne lik bir hırs için de ol duk la rı, ahi re ti ve

he sap gü nü nü uzak gör dük le ri, ne fis le ri ne uyup Al lah'ın ayet le ri -

ni din le me dik le ri için in kar et mek te dir ler. 

Ni te kim yu ka rı da ki ayet le rin de va mın da Al lah in san la rın bu
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ger çek ler den ha ber dar ol duk la rı hal de gü zel sö ze uy ma dık la rı nı,

piş man lık için de na sıl di le ge tir dik le ri ni şöy le bil di rir:

O gün, zul me den, el le ri ni (hınç la) ısı ra rak (şöy le) der:
"Ah keş ke, el çiy le bir lik te bir yol edin miş ol say dım," "Vah
ya zık lar ba na, ne olur du da fi la nı dost edin me sey dim."
"Çün kü o, ger çek ten ba na gel dik ten son ra be ni zi kir den
(Kur'an'dan) sap tır mış ol du. Şey tan da in sa nı 'ya pa yal nız
ve yar dım sız" bı ra kan dır." (Fur kan Su re si, 27-29)

Ölüm me lek le ri nin um ma dık la rı bir an da yan la rı na gel me siy le

piş man lı ğa ka pı lan in san lar için bu da ha bir baş lan gıç tır. On lar ha -

yat la rı bo yun ca ken di is tek ve tut ku la rı nı, ar ka daş la rı nı, eş ve

dost la rı nı, mal la rı nı, mülk le ri ni, iş le ri ni, ka ri yer le ri ni, şan ve şöh -

ret le ri ni Al lah'ın rı za sı na ter cih et miş ler, ken di le ri ni doğ ru yo la

ça ğı ran mü min le rin sö zü ne uy ma mış lar dır. He sap gü nün de ise

dün ya da Al lah'ın rı za sı na ter cih et tik le ri her şey den tek tek sor -

gu ya çe ki le cek ler dir:  

De nir ki: "Or tak la rı nı zı ça ğı rın." Böy le lik le ça ğı rır lar,
ama ken di le ri ne ce vap ver mez ler ve aza bı gö rür ler. Hi -
da yet bul muş ol sa lar dı ne olur du.
O gün (Al lah) on la ra ses le ne rek: "Gön de ri len (el çi le re)
ne ce vap ver di niz?" der. Ar tık o gün, ha ber ler on lar için
kö rel miş tir; bir bir le ri ne de so ra maz lar. (Ka sas Su re si,
64-66)

El çi le rin ve ina nan la rın da vet le ri ne ica bet et me ye rek in kar

eden ler, he sap gü nün de ken di le ri ni kah re den piş man lık la be ra ber

bü yük bir ça re siz lik içi ne de dü şer ler. An cak bu, bir in sa nın dün -

ya ha ya tın da his set ti ği ça re siz lik ile kı yas la na ma ya cak ka dar şid -

det li sı kın tı ve ren bir ça re siz lik tir. 

Dün ya şart la rın da in sa nın ken di si ni en ça re siz gi bi dü şün dü ğü



du rum lar da, en kö tü şart lar da bi le mut la ka bir çı kış yo lu bul ma

ih ti ma li var dır.  Dün ya da ya şa nan her zor luk ve sı kın tı en azın dan

ge çi ci dir. Ama ahi ret te ki ebe di aza bı ta dan in kar cı lar için hiç bir

çı kış yo lu, kur tu luş umu du yok tur.

Dün ya da öğüt ten ka çan lar ve fır sat var ken bu nu de ğer len di re -

me ye rek Al lah'ın ra zı ol du ğu kul la rın dan ola ma yan lar, he sap gü -

nü Al lah'ın hu zu run da sor gu lan dık tan son ra da ya nıl maz azap lar

ya şa ya cak la rı ce hen ne me sevk edi le cek ler dir. Ayet te bil di ril di ği -

ne gö re, da ha ce hen ne me var ma dan aza bın kor ku su in kar cı la rın

yü rek le ri ni sa ra cak tır ve on lar na sıl bir aza ba gi re cek le ri ni an la -

ya cak lar dır. Ate şin içi ne atıl dık la rın da ise bu ra da bu lu nan ce hen -

nem bek çi le riy le ara la rın da şöy le bir ko nuş ma ge çe ce ği ha ber ve -

ril miş tir:

İçi ne atıl dık la rı za man, kay na yıp-fe ve ran eder ken onun
kor kunç ho mur tu su nu işi tir ler. Öf ke si nin-şid de tin den
ne re dey se pat la yıp par ça la na cak. Her bir grup içi ne
atıl dı ğın da, bek çi le ri on la ra so rar: "Si ze bir uya rı cı gel -
me di mi?" On lar: "Evet" der ler. "Bi ze ger çek ten bir
uya rı cı gel di. Fa kat biz ya lan la dık ve: "Al lah hiç bir şey
in dir me di, siz yal nız ca bü yük bir sap mış lık için de si niz,
de dik." Ve der ler ki: "Eğer din le miş ol say dık ya da akıl
et miş ol say dık, şu çıl gın ca ya nan ate şin hal kı ara sın da
ol ma ya cak tık." Böy le ce ken di gü nah la rı nı iti raf et ti ler.
Çıl gın ca ya nan ate şin hal kı na (Al lah'ın rah me tin den)
uzak lık ol sun. (Mülk Su re si, 7-11)

İn kar eden ler dün ya day ken bu gün ler le kar şı la şa cak la rı nı hiç

he sa ba kat ma mış ve gu rur ve inat için de ken di le ri ne ha tır la tı lan -

la rı göz ar dı ede rek kos ko ca bir öm rü tü ket miş ler dir. Azap la

kar şı laş tık la rın da ise bir ke re da ha dün ya ya dö ne bil mek ve sa lih
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amel ler de bu lu na bil mek, ken di le ri ne ve ri len öğüt le re uya bil mek,

ya ni gü zel sö ze ica bet ede bil mek için yal va rır lar. Al lah on la rın bu

yal va rış la rı na şu şe kil de ce vap ve rir: 

İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz, bi zi çı kar,
yap tı ğı mız dan baş ka sa lih bir amel de bu lu na lım." Si ze
or da (dün ya da), öğüt ala bi le cek ola nın öğüt ala bi le ce ği
ka dar ömür ver me dik mi? Si ze uya ran da gel miş ti. Öy -
ley se (aza bı) ta dın; ar tık za lim ler için bir yar dım cı yok -
tur. (Fa tır Su re si, 37) 

Ku ran'da in kar cı la rın ya şa dık la rı bu da ya nıl maz aza ba bir an ol -

sun ara ve ril me ye ce ği de bil di ril miş tir. Ce hen nem aza bı öy le si ne

şid det li ve da ya nıl maz dır ki, in kar eden ler aza bın tek bir gün ol -

sun ha fif le til me si için şöy le du a eder ler:

Ate şin için de olan lar, ce hen nem bek çi le ri ne de di ler ki:
"Rab bi ni ze du a edin; azap tan bir gü nü (ol sun) bi ze ha -
fif let sin." (Bek çi ler:) "Si ze ken di Re sul le ri niz açık bel ge -
ler le gel mez miy di?" de di ler. On lar: "Evet" de di ler.
(Bek çi ler:) "Şu hal de siz du a edin" de di ler. Oy sa ka fir -
le rin dua sı, çık maz da ol mak tan baş ka sı de ğil dir. (Mü -
min Su re si, 49-50) 

An cak in ka cı la rın bu piş man lık la rı, du ala rı, yal var ma la rı ar tık

bo şu na dır. Çün kü ken di le ri ne dün ya da ta nı nan sü re Al lah'ın aye -

tin de bil dir di ği gi bi öğüt ala bi le cek bir in san için ye ter li dir. 

Dün ya da da vet edil dik le ri ne uy ma yan, ken di si ne gös te ri len doğ -

ru yo la uy ma yıp in kar eden ki şi ler, ce hen nem de azap tan aza ba su -

nu lur lar. Fi zik sel ola rak çek tik le ri da ya nıl maz acı la rın ya nı sı ra bir

de yap tık la rı kah re di ci ha ta nın piş man lı ğı nı ya şar lar. Tüm bun la rın

ya nın da, ken di le ri bu du rum day ken, dün ya da in san la rı di ne da vet

eden mü min le ri cen net te ni met ler için de gör mek piş man lık la rı nı
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da ha da ar tı rır. Ya şa dık la rı ça re siz lik öy le bir bo yu ta va rır ki, top -

rak ol ma yı, yok ol ma yı is ter ler, ama bu da ka bul edil mez:

Şüp he siz suç lu-gü nah kar lar, ce hen nem aza bı için de sü -
re siz ka la cak lar dır. On lar dan (azap) ha fif le til me ye cek
ve or da on lar umut la rı nı kay bet miş kim se ler dir. Biz
on la ra zul met me dik; an cak on la rın ken di le ri za lim ler -
dir. (Ce hen nem bek çi si ne:) "Ey Ma lik (bek çi), Rab bin
bi zim işi mi zi bi tir sin" di ye hay kır dı lar. O: "Ger çek şu ki
siz, (bura da) ka la cak kim se ler si niz" de di. "An dol sun, si -
ze hak kı ge tir dik, fa kat si zin bir ço ğu nuz hak kı çir kin
gö rüp-tik si nen ler di niz." (Zuh ruf Su re si, 74-78)
El le ri bo yun la rı na bağ lı ola rak, sı kı şık bir ye ri ne atıl dık -
la rı za man, ora da yok olu şu is te yip-ça ğı rır lar. Bu gün bir
yok olu şu ça ğır ma yın, bir çok (ke re) yok olu şu is te yip-
ça ğı rın. (Fur kan Su re si, 13-14)

Tüm bun la rın ar dın da in sa nın as la unut ma ma sı ge re ken bir

ger çek da ha var dır: Dün ya da in san la ra ya pı lan her ha tır lat ma, her

uya rı, ve ri len her öğüt Al lah'tan dır. Al lah in san la rı, el çi le ri ve mü -

min kul la rı ara cı lı ğı ile hak di ne da vet eder. Yi ne ina nan lar ara cı -

lı ğı ile iyi li ği em re dip kö tü lük ten men eder, gön der di ği hak Ki -

tap'la doğ ru ile yan lı şı ayırt et me fır sa tı ta nır. Eğer bu in san lar bu

da vet le re uy maz lar sa, ölüm anı gel di ğin de bu ger çek le ri an la mak

ve ha re ke te geç mek için ar tık çok geç ola cak tır:

Bi zim da ya nıl maz-aza bı mı zı gör dük le ri za man, de di ler
ki: "Bir olan Al lah'a iman et tik ve O'na şirk koş tu ğu -
muz şey le ri de in kar et tik." Ama Bi zim da ya nıl maz-
aza bı mı zı gör dük le ri za man, iman la rı ken di le ri ne hiç -
bir ya rar sağ la ma dı. (Bu,) Al lah'ın kul la rı ara sın da sü -
rüp-gi den sün ne ti dir (ka nu nu dur). İş te ka fir ler bu ra da
hüs ra na uğ ra mış lar dır. (Mü min Su re si, 84-85)
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İNKAR EDENLER İÇİN ÖLÜM MELEKLERİYLE 
KARŞILAŞTIKLARI AN BÜYÜK AZAPTIR

ADNAN OKTAR: “Müminlerin Azrail ile karşılaşmasında

mümin zaten Azrail’in güzelliğinden hipnotize oluyor. Müthiş yakışıklı

Azrail (as) yani tarif edilemeyecek derecede yakışıklı ve güzeldir,

yanındaki heyet de öyle. Heyet-i hâzirûn onlar da müthiş güzel var-

lıklardır. Dolayısıyla mümin için çok büyük bir nimettir. Ama küfür

için Azrail onlara zannedildiği gibi böyle yani kafasındaki gibi

değil çok çok şiddetli bir azap verici tavır gösterir. Ama güzelli-

ğinde yine kusur olmaz Azrail’in, yani her zaman güzeldir Azrail. Ama

verdiği acı çok şiddetlidir. Ve oradaki görevlilerin verdiği acı çok şid-

detlidir yani ona yardımcı olan meleklerin verdiği acı çok şiddetlidir.”

(Sayın Adnan Oktar’ın Çay TV’deki Röportajından, 25 Şubat 2009)

ADNAN OKTAR: “Ölünce insan bir başka boyuta geçer. Yani

bir çok boyutu vardır, birçok yaşam boyutu vardır. O boyutlardan bir

tanesidir bu bizim yaşadığımız boyut. Ölümde bambaşka bir boyuta

geçilir ve bir daha da dönülmez. O boyutta da eğer müminse her anı

her şey mükemmel ve çok rahattır. Ölümden itibaren konfor başlar bir

kere, ölürken başlıyor konfor. Sevgi, muhabbet, şefkat, her türlü rahat-

lık vardır. Ahirette de son derece rahat, önünde ışık, sağında ışık,

yanında sürücüsü, mihmandarı vardır, gayet güzeldir. Hesabı çok

kolay olur. Her zaman her yerde sevgi ve saygı göreceklerdir. Cennet

melekleri, cennettekiler onları muhabbetle karşılayacaklardır. Yani

Allah kuluna zorluk dilemez, mümin olan kuluna. Ama küfür her

yerde belayla karşılaşacaktır, yani ölümle beraber başlayacak-

tır. Sürünme tarzında yani tam bir acı, azap, rahatsızlık ve

huzursuzluk içinde olacaktır. Mezar da onu rahatsız eder,

ölürken de etrafındaki canını alanlar yine onu perişan ederler,



dirildiğinde yine perişandır, etrafındakiler ona rahatlık vermez.

Mesela kafirler de birbirine saldıracaktır orada, yani sen beni buraya

düşürdün, ben seni buraya düşürdüm şeklinde iddiaları olacak bunla-

rın. Ve orada  da sürekli kavga ve rezalet çıkacak. Ve sürekli birbirle-

rine acı verecekler. Ve cehennemin herşeyi insanları rahatsız eder.

Cehennemin meyveleri vardır şeytan başına benzer diyor Kuran’da,

yani diri diri insana bakan ve nefretle bakan meyveler. İnsanları bura-

da tedirgin etmek, rahatsız etmek ve acı vermek, azap bunun bir kay-

nağıdır. Fakat müminler bunları gördükçe hallerine şükredecekler.

Yalnız burada asıl olan, kafirleri o kadar ilgilendirmez cehennem işin

doğrusu, adamlar pişkin, arsız, orada bile kavga ediyor yani düşünün.

Pişmanlığını diyor, göz ucuyla bakarlar diyor, belli etmemeye çalışırlar

diyor, yani bu kadar adiler. Müminler çok etkilenir cehennemden,

bakıp bakıp Allah’a hamd edecekler, bakıp bakıp Allah’a şükredecek-

ler. Çünkü cehennemdeki boş yerleri de görecekler. Onlar için olmuş

olan, fakat cennete gittiği için yeri boş kalmış. Orayı görecek, müthiş

sevinecek, hoşuna gidecek. Yani Allah müminlerin hoşuna gitsin diye

de cehennemi yaratıyor. Cehennem aslında cennet ehli için çok büyük

bir nimettir. Cennetin lezzetini artıran çok büyük bir nimettir cennet

ehli için. Cennet de cehennem ehlinin azabını çok çok artıran, kat kat

artıran bir acıdır onlar için. Mesela cennet insana zevk verir değil mi,

cehennem ehline çok büyük acı verecek. Baktıkça daha şiddetli acı

duyacaklar, hasret acısını duyacaklar. Mümin de kurtuluş sevincini

duyacak, onun heyecanını duyacak inşaAllah.” (Sayın Adnan Oktar’ın

Çay TV’deki Röportajından, 4 Mart 2009)
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GÜ ZEL SÖ ZE UYAN LA RIN      
KA ZAN CI

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)

Dün ya day ken Mü min le re Ve ri len Müj de

Gü zel sö ze uy ma yan in san la rın ahi ret te ta rif siz bir piş man lık

ya şa ya cak la rı nı ve dün ya ya bir ke re da ha ge ri çev ri le bil mek ve

söz din le yen ler den ol mak için yal va ra cak la rı nı ön ce ki bö lüm de

an lat mış tık. Gü zel sö ze uyan, ken di le ri ne ve ri len öğüt le ri din le -

yen ve ahi re te ha zır lık ya pan in san lar ise, bu nun tam ter si ne her

tür lü ek sik lik ve ha ta la rın dan arın mış ola rak Al lah'ın iz niy le son -

su za ka dar gü zel bir ya şam sü re cek ler dir. Tüm ha yat la rı bo yun -

ca ken di le ri ne ve ri len öğüt le ri tu tan, uya rıl dık la rı ko nu lar da te va -

zuy la tes li mi yet gös te ren ve kor kup-sa kı na rak ha re ket eden mü -

min ler he sap gü nü gel di ğin de de Al lah'ın hu zu ru na arın mış ola rak

çı ka cak lar dır. Al lah iman eden le re bu müj de yi ayet le rin de şöy le

bil dir miş tir: 

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, öy ley se kul la rı ma
müj de ver. Ki on lar, sö zü işi tir ler ve en gü ze li ne uyar -
lar. İş te on lar, Al lah'ın ken di le ri ni hi da ye te er dir di ği



kim se ler dir ve on lar, te miz akıl sa hip le ri dir. (Zü mer
Su re si, 17-18)

Al lah baş ka ayet le rin de de Ken di si’n den kor kup sa kı nan kul la -

rı nın o gün gel di ğin de cen ne tin ka pı sın da na sıl gü zel bir kar şı lan -

ma ile kar şı la na cak la rı nı şöy le müj de ler:

Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar da, cen ne te bö lük bö lük
sev ke dil di ler. So nun da ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı
açıl dı ve on la ra (cen ne tin) bek çi le ri de di ki: "Se lam
üze ri niz de ol sun, hoş ve te miz gel di niz. Ebe di ka lı cı lar
ola rak ona gi rin." (On lar da) De di ler ki: "Bi ze olan
va'din de sa dık ka lan ve bi zi bu ye re mi ras çı kı lan Al lah'a
hamd ol sun ki, cen net ten di le di ği miz yer de ko nak la ya -
bi li riz. (Sa lih) Amel ler de bu lu nan la rın ec ri ne gü zel dir.
(Zü mer Su re si, 73-74)

Kuş ku suz bir in san için dün ya da ve ri le bi le cek en bü yük müj de -

ler; ahi ret te son su za dek Al lah'ın ra zı ol du ğu bir kul ola rak ya şam

sü re bi le ce ği, yap tı ğı gü zel dav ra nış lar la kar şı lık gö re ce ği ve cen -

ne tin ka pı sın da me lek ler ta ra fın dan gü zel söz ler le kar şı la na ca ğı

müj de le ri dir. İş te gü zel sö ze uyan in san la ra dün ya da ve ri len müj -

de ler bun lar dır. 

An cak Müs lü man la ra ve ri len müj de ler yal nız ca ahi re te yö ne lik

de ğil dir. Al lah di ni ne uyan, iba det le ri ni ye ri ne ge ti ren, her an

Ken di si'nden sa kı na rak ha re ket eden ve di ğer in san la rı da Ku ran

ah la kı na da vet eden kul la rı na dün ya da da gü zel lik ler va det miş tir.

As lın da ina nan lar için vadedilen ebe di gü zel lik ler ken di le ri ne he -

nüz dün ya day ken gös te ri lir. Cen ne te ya kı şa cak bir ah la ka ulaş -

mak için ça ba la yan mü min ler, ken di le ri ne cen ne ti ta nı ta cak, cen -

ne te olan öz lem le ri ni ve ar zu la rı nı da ha da ar tı ra cak ni met le rin

ve or tam la rın bir ben ze ri ni bu dün ya da ya şa ma ya baş lar lar. Al lah,
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"Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü'min ola rak kim sa lih bir

amel de bu lu nur sa, hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la

ya şa tı rız ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın en gü ze liy le

mu hak kak ve ri riz." (Nahl Su re si, 97) aye tiy le bu nu müj de le -

miş tir.  

İta at kar, te va zu lu, yu mu şak baş lı ve tes li mi yet li ya pı sın dan do -

la yı mü min, dün ya da ki ya şa mı bo yun ca üzün tü, sı kın tı ya da ge ri -

lim den de uzak ka lır. Al lah kal bi ne hu zur ve gü ven lik duy gu su in -

dir miş tir. İşit ti ği her uya rı nın, her ha tır lat ma nın ya da her çağ rı -

nın Rab bi miz'den ol du ğu nu dü şün me si kar şı lı ğın da, Al lah ken di si -

ni hep ha yır lar la kar şı laş tı rır. 

Dün ya da sö zün en gü ze li ni be nim se yen mü min ler ölüm anın -

da da in kar cı la rın ak si ne, me lek ler ta ra fın dan en gü zel söz ler le ve

müj de ler le kar şı la na cak, can la rı gü zel lik le alı na cak ve cen net ha -

yat la rı baş la mış ola cak tır:

Ki me lek ler, gü zel lik le can la rı nı al dık la rın da: "Se lam si -
ze" der ler. "Yap tık la rı nı za kar şı lık ol mak üze re cen ne -
te gi rin." (Nahl Su re si, 32)

Tüm bun lar Al lah'ın dün ya da tes li mi yet li kul la rı na vadettikle ri -

dir. Kuş ku suz cen net te ya şa na cak son suz ha yat, gü zel dav ra nış -

lar da bu lu nan ve gü zel sö ze uyan in san la ra Al lah ta ra fın dan ve ri -

len bü yük bir mü ka fa at ola cak tır.

Son suz Cen net Ha ya tı

Dün ya da ge çir dik le ri ya şam la rı bo yun ca cen ne te la yık ola bil -

mek için ça ba sarf eden, son suz ce hen nem aza bı na uğ ra mak tan

kor ka rak sa kı nan ve Ku ran'a uyan mü min ler Al lah'ın ken di le ri ne

va at et ti ği mü ka faa ta ar tık ka vu şa cak lar dır. Bu ra da da ha ön ce hiç -
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bir gö zün gör me di ği, hiç bir ku la ğın işit me di ği sa yı sız ni met ler

ken di le ri ne su nu la cak tır. (De tay lı bil gi için bkz. Mü min le rin Asıl Yur -

du: Cen net, Ha run Yah ya) Her şey son su za ka dar tam is te dik le ri gi -

bi ola cak tır:

... Rab le ri Ka tın da her di le dik le ri on la rın dır. İş te bü yük
fazl (ni met ve üs tün lük) bu dur. (Şu ra Su re si, 22)

Ama Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar; on lar için Al lah
Ka tın da -bir şö len ola rak- alt la rın dan ır mak lar akan -
için de ebe di ka la cak la rı- cen net ler var dır. İyi lik ya pan -
lar için, Al lah'ın Ka tın da olan lar da ha ha yır lı dır. (Al-i
İm ran Su re si, 198)
Tak va sa hip le ri ne va de di len cen net; onun al tın dan ır -
mak lar akar, ye miş le ri ve göl ge lik le ri sü rek li dir. Bu
kor kup-sa kı nan la rın (mut lu) so nu dur, in kar eden le rin
so nu ise ateş tir. (Rad Su re si, 35)

Cen ne te gi ren mü min le rin duy duk la rı en bü yük ma ne vi haz

ise; "… Al lah'tan olan hoş nut luk ise en bü yük tür. İş te bü yük

kur tu luş ve mut lu luk bu dur." (Tev be Su re si, 72) aye tin de de

bil di ril di ği gi bi Al lah'ın rı za sı dır. Al lah'ın ken di le rin den ra zı ol du -

ğu nu, ken di le ri ni sev di ği ni ve son su za ka dar Rabbimiz Al lah'ın

dos tu ola cak la rı nı bil me le ri dir. Al lah'ın rı za sı nı ka zan mış ol mak

in sa na hiç bir mad di gü zel lik le kar şı laş tı rı la ma ya cak ka dar bü yük

bir se vinç ve mut lu luk ve rir. Ni te kim bu gü zel huy lu in san la rın

kar şı la şa cak la rı gü zel son Ku ran'da şöy le ha ber ve ril miş tir:

Ey mut ma in (tat min bul muş) ne fis, Rab bi ne, hoş nut
edi ci ve hoş nut edil miş ola rak dön. Ar tık kul la rı mın
ara sı na gir. Cen ne ti me gir. (Fecr Su re si, 27-30)
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SON SÖZ

Kim iz ze ti is ti yor sa, ar tık 
bü tün iz zet Al lah'ın dır. Gü zel söz O'na 
yük se lir, sa lih amel de onu yük sel tir... 

(Fa tır Su re si, 10)

Ki tap bo yun ca gü zel sö zün Al lah'a bir da vet ol du ğun dan bah -

set tik. İş te şim di bu ki ta bı oku yan her ki şi nin bir kez da ha dü şün -

me si ve ka rar ver me si nin za ma nı dır. Bel ki bu gü ne ka dar ya pı lan

çağ rı la ra kıs men uy muş, bel ki hiç din le me den red det miş ola bi lir -

si niz. Bel ki de si ze bu gü ne ka dar böy le bir da vet hiç ya pıl ma mış -

tır. Fa kat bun lar ar tık ge ri de kal mış tır ve önem li olan bu gün ve -

ri le cek ka rar, bu gün atı la cak olan adım dır. Çün kü ya pı lan bu da -

vet, sa de ce yet miş ya da sek sen yıl lık bir öm rü de ğil, son suz ha -

ya tı et ki le ye cek çok önem li bir ka ra rın dö nüm nok ta sı dır. 

Bu ka ra rı ve rir ken hiç unut ma mak ge re kir ki, gü zel sö ze uy -

ma yan in san lar ki tap bo yun ca gör dü ğü müz gi bi ne ka dar bü yük

bir ka yıp için de ler se, ken di le ri ne ya pı lan da ve te ica bet eden in -

san lar da o ka dar bü yük bir ka zanç için de ola cak lar dır. Bu ger -

çek, dün ya ha ya tın da da ra hat lık la an la şı la bi lir, an cak far kın ne



den li bü yük ol du ğu esas ola rak ahi ret te or ta ya çı ka cak tır. Bir in -

sa nın ha ya tı bo yun ca ken di si nin gü zel iş yap tı ğı nı sa na rak ça ba la -

ma sı, ama yap tı ğı şey le rin Al lah Ka tın da hiç bir ge çer li li ği nin ol ma -

dı ğı nı öğ ren me si kuş ku suz hiç bir şey le kı yas la na ma ya cak ka dar

de rin bir hüs ran ve ha yal kı rık lı ğı na se bep olur. Ve unu tul ma ma -

lı dır ki, in sa nın bu hüs ra nı ya şa mak tan kur tul ma sı nın tek yo lu,

Ku ran'a ve onun ayet le ri ni ha tır la tan her gü zel sö ze da ha da geç

ol ma dan uy ma sı dır.       

Şim di ye ka dar bu ko nu da uzun uzun dü şün me miş ol mak ya da

cid di bir ka rar al ma mış ol mak da in sa nı ka rar sız lı ğa ya da ümit siz -

li ğe dü şür me me li dir. Çün kü önem li olan geç miş de ğil, için de bu -

lun du ğu muz an dır. Ve bel ki de şu an alı na cak bir ka rar son suz ni -

met le re açı la bi le cek bir anah tar, bir yol ola cak tır. İş te bu ra da

önem li olan vic da nın, doğ ru nun, gü ze lin ve hak ola nın sö zü nü

din le mek, nef sin her tür lü fı sıl tı sı na kar şı ku lak la rı tı ka mak tır. Va -

kit gü zel sö ze ica bet et me nin vak ti dir. 

Azap si ze ge lip çat ma dan ev vel, Rab bi ni ze yö ne lip-dö -
nün ve O'na tes lim olun. Son ra si ze yar dım edil mez.
Rab bi niz den, si ze in di ri le nin en gü ze li ne uyun; siz hiç
şu u run da de ğil ken, azap apan sız si ze ge lip çat ma dan
ev vel. (Zü mer Su re si, 54-55)
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DAR Wİ NİZM'İN 
ÇÖ KÜ ŞÜ

D ar wi nizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddet-
mek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış

bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, can-
sız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori,
evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim
tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanma-
dığını ortaya koyan 300 milyona yakın fosilin bulunmasıyla
çürümüştür. Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış
ol du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim
te ori si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa -
gan da, sa de ce bi lim sel ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo -
rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın da söy le nen ya lan la ra ve
ya pı lan sah te kar lık la ra da ya lı dır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te -
ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30
yıl dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril -
mek te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar,
Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş
ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir.
Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı



alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Darwinizm'in geçer-
sizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açık-
lamaktadırlar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek
çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma -
ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de -
niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır. 

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğre-
ti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.
Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme,
Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı
kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türle-
rini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyor-
du. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geli-
yorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor -
du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me"
idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı
uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar -
şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın -
dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce -
ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li -
şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id -
di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in -
ce le ne bi lir:
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1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as -

la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek -

te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi -

lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne

bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil -

yar yıl ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den

gel dik le ri ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da

mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger -

çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin

fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar -

dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci -

nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk

hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları

içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.
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"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me -
miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın
çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta -
çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re,
can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık
oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye -
mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir
dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı.
Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek -
len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye -
bil di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki,
et le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si -
nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı -
yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise,
bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün -
ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün -
lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu
inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de -
ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak
ta ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu ti on
and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı
uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar -
ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi -
le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 
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20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci,
ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl -
lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen
mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma -
lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo -
run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en
ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of Li -
fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su -
nu çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de -
ney le rin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan
1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du -
ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve
bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan
bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar da ev -
rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol -
ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la -
rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı.
("New Evi den ce on Evo lu ti on of Early At mosp he re and Li fe", Bul le -
tin of the Ame ri can Me te oro lo gi cal So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s.
1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan -
dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley
Mil ler, Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic
Synthe sis of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca
yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı.
San Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da,
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ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de
bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de
sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız:
Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat 1998,
s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük
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 dünyanın en
gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya geti-
rilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast -
lan tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel
ya pı ta şı olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti -
ma li; 500 ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir.
An cak ma te ma tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola -
rak "im kan sız" sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne -
tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban -
ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me -
ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne
oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız
bir ta kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le -
ne bi lir. Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler
doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş -
le me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol -
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ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo -
su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te -
si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der -
gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik
asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola -
rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol -
ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san,
ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı
so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel, The Ori gin
of Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-
dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldı-
ğını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı
reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır.

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori -
nin "ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da
ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış
ol ma sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do -
ğal se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya
ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le -
rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam
mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha -
yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar
ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi -
len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve
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güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge -
yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin
at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri -
ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve
Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü -
re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal -
mış tı. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the
First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken -
di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a
da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış
olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın -
da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar,
ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or -
ta ya  çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar -
dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça -
ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni
ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za -
man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win,
The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni -
ver sity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li -
miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son -
ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce
do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir
me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için
1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha
yay gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm,
do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu -
tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya
da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine
rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.
Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu can-
lıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organla-
rının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir
süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi
çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar

canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara

zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene
sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki
ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu
şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da -
na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın
ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek
de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı -
sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey -
da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona
bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir
dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han,
Ori gins?, Pennsyl va nia: The Ban ner Of Truth Trust, 1988)
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Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş -
ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za -
rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka -
niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de -
ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da
mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip
edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek -
si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey
ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma -
sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na
gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: 
Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu -
nun en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bü tün can lı lar bir -
bir le rin den tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za -
man la bir di ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta -
ya çık mış lar dır. Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl
sü ren uzun bir za man di li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me
iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı -
sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir
yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-
ya rı sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel -
lik le ri ni ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış
sü rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü -
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re cin de ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı -
dır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu
hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la -
rın sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol -
ma sı ge re kir. Ve bu ucu be can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil
ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde
bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe -
şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka -
nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Char les Dar -
win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard
Uni ver sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin
bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için
büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden,
Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on
Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,
neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün

doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış

ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin

yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü

olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka

böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir
süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı
ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. (Charles Darwin, The Origin
of Species, s. 172, 280) 
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Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya -
nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş
form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar -
da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak -
si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir
bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir
ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür -
ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı -
la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup -
lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re cord", Pro -
ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c. 87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge -
çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak -
ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu
can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir.
Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı
ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek
açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -
rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek
ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü -
kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol -
ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di -
le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na
gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or -
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ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra -
tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce on Tri al, New
York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir
bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin

kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı -

lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri
konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,
insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini var-
sayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan
ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edi-
lir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel
"kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus
2- Ho mo ha bi lis
3- Ho mo erec tus
4- Ho mo sa pi ens
Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu
can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka
bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox -
nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin
Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap -
sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may -
mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı -
ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To -
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wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-94; Char les E.
Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro -
unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo"
ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de -
ki can lı lar, Aust ra lo pit he cuslar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci -
ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir
ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te
bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat -
la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu -
nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin -
cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar -
win's Cur rent Bull dog: Ernst Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık
1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus >
Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin,
bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant -
ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve
Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler -
de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce, c. 207,
1980, s. 1103; A. J. Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New
York: J. B. Li pin cott Co., 1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor -
ge, c. 3, Camb rid ge: Camb rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü
çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an -
der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan
ya na bu lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di -
ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni -
ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de
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bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu
çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -
nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki,
bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı -
laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J.
Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir -
ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf
pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se -
nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo -
sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve
say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci
ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan
ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel
ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti -
ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker -
man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re
da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan
son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze -
nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -
man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav -
ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze -
nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa -
yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri -
hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim -
se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke -
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sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul
et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To -
wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan
bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim -
de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is -
ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı
bir de ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le
özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eder. Do -
la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi -
ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da
ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir -
miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos -
for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir
yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril -
sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney"
ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek
ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win for mü lü"
adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da
bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi
ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar -
da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li
gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın
içi ne, is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te -
ki nin bi le rast lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol -
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dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin -
ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le -
rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar.
Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet -
le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın -
da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol -
ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun.
An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can -
lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül -
le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la -
rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma -
tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef -
ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun -
lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar.
De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın
tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş -
tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye
bö lüp, son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko -
bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da
iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Al lah'ın
üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur. Bu nun ak si ni id dia eden ev -
rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin
or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün mek, üst te ki ör -
nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer
ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su -
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na kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti -
na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan
elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki
gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt -
rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de
gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey -
nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len
yer kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma -
dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta
ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz -
yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya -
ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el -
le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. 

Şu an da gör dü ğü nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka
bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün -
ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te -
le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu
net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis -
ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar
ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da
eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te
far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut -
lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers -
pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma -
ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç
bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük
tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni
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bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan
de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve
ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da
mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka -
niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri
si ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu,
atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na
ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip
ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran
alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün -
tü nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku -
lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe -
si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit -
re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit -
re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir.
Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma
mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi
se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar
gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men
en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir
or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm
gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni -
zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha -
kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul -
la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek -
te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet,
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se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An -
cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di -
se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de
bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin
üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de
mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra -
zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan
bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no -
lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir
in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve -
ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al -
gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci -
ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola -
ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok
bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?
Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le -

ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?
İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo -
kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da -
ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en
önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elek-
t rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim -
dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm
bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?
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El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir
hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den
iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la -
ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın
ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze,
se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de
dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki
bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç
bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü -
şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul -
gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te -
ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne
sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si
yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma -
dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si -
nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir.
Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek
çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim
te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in -
san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me -
ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken -
di sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur.
Bu çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve
Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık -
la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 
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Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te -
si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev -
rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim
ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil -
miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir
açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de -
ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün -
ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav -
ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de,
İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Ric hard Le -
won tin, "The De mon-Ha un ted World", The New York Re vi ew of Bo -
oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğru-
na 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, balıkların,
zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, bali-
naların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,
yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden
oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime
aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın
apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı
kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan
insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir
güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı,
tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen
ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.
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Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 
En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide -
olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul -
la nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra -
fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia
ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük
bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol -
du ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le -
den, bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin,
Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl -
ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon
ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu
saç ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, pro fe sör ler, kül tür lü,
eği tim li in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri -
hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin -
de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak -
lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı -
ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan
ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia
da ha yok tur. Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal -
kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İb ra him'in kav mi nin el le ri ile
yap tık la rı put la ra, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insan-
ların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim
ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın
Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anla-
yışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma
düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden
bazıları şöyledir:
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Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da,
on lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın
kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin
üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la ra dır.
(Ba ka ra Su re si, 6-7)
… Kalp 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)

Al lah Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler
bi le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or -
dan yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz
dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz"
di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma -
sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150
yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya -
cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç
in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do -
lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya -
nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la
bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu -
ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için
uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve
sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di -
ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. Ni -
te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı
kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu -
sa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek -
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te dir. Hz. Mu sa, Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz.
Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı
bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa (as), bü yü cü ler le kar -
şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le -
ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet  şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in -
san la rın göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te
dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol -
du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca -
lar"la -Hz. Mu sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni
bü yü le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz.
Mu sa'nın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayette bil-
dirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O
da fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk -
la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni
bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal -
dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak
ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek
et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun
an la şıl ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü -
müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de -
re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı
ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam
an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru -
ma dü şe cek ler dir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi
savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçek-
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leri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gele-
cekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,

ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin -

den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük
ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay -
ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of Chris ten -
dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in -
san lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev -
rim te ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det -
li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir
hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya
baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok
in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü -
şün mek te dir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden
başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, 
hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)


