






Okuyucuya

● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›-
n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yara-
t›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n
iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teori-
nin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu
önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›-
m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu ko-
nuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

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

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

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, kar-
fl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir
grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrü-
belerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve
okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm ki-
taplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak iste-
yenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n tefl-
vik edilmesidir.

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

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynak-
lara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üs-
luplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamaz-
s›n›z.
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“Biz Davud'a Süleyman'› arma¤an

ettik. O, ne güzel kuldu.

Çünkü o, (daima Allah'a)

yönelip-dönen biriydi.”

(Sad Suresi, 30)



Harun Yahya müstear ismini kullanan

yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤-

du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›.

Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤re-

nim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konu-

larda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin

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

jilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulun-

maktad›r.

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

45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

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

gamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya

isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resu-

lullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n

içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sö-

zü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir.

Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini

kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm te-

mel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak

susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve

kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir du-

as› olarak kullan›lm›flt›r. 

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

ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel

imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc›

sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n›

gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan

Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan

‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmak-

tad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹span-

yolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,

Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengo-

li, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzan-

ya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da

Yazar ve Eserleri
Hakk›nda



yayg›n olarak kullan›l›yor),

Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Dani-

markaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler,

yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edil-

mektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eser-

ler pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinlefl-

mesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserler-

deki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yakla-

fl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme,

itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri

okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist

felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi

olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da

ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür.

Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup

olmufllard›r.

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

maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›z-

ca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda

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

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

lerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de,

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

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

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

keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve

zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n ede-

bi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu

konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i

çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve sami-

miyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

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

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulma-

n›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya kon-

mas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lma-

s›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve

kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir

biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

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

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

ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesi-

le olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
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nsanlara bir rahmet ve hidayet rehberi olarak indirilen Kuran'da

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in yaflad›klar›ndan, inkar

edenlere yönelik tebli¤inden ve Allah'›n dinini yaymak için yapt›¤› büyük mücade-

leden çok önemli hikmetler aktar›l›r. Ayn› flekilde Peygamberimiz (sav)'den önce

yaflam›fl olan Hz. Musa, Hz. Yusuf, Hz. ‹sa, Hz. Yunus, Hz Lut, Hz. Nuh, Hz. fiuayb

ve Hz. Salih gibi birçok elçinin hayatlar› hakk›nda da önemli bilgiler verilir. Onlar

da, Peygamberimiz (sav) gibi, insanlar› Allah'a iman etmeye davet edip ahiret gü-

nüne karfl› uyarmakla, güzel ahlak›n toplum içinde benimsenmesi amac›yla hak di-

nin tebli¤ini yapmakla sorumlu k›l›nm›fllard›r. 

Ayetlerde elçilerin güzel ahlaklar›, samimi dualar›, zorluklar karfl›s›ndaki ta-

v›rlar› ve ihlasl› çabalar› tüm insanlara bir ö¤üt ve hat›rlatma olarak tarif edilir. Ve

Allah insanlara, bu kutlu elçilerin gösterdikleri yola uymalar›n›, onlara itaat etme-

lerini ö¤ütler. Bu hidayet önderlerinin yolunda ilerleyen, sak›nan ve davran›fllar›n›

düzeltenlerin, dünya ve ahiret hayatlar› boyunca bir korku ya da üzüntü yaflama-

yacaklar›n› müjdeler. (Araf Suresi, 35) Elçilerin gönderilme amaçlar› Nisa Suresi'nde

flu flekilde bildirilir: 

Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'›n izniyle kendisine itaat edilme-

sinden baflka bir fleyle göndermedik... (Nisa Suresi, 64) 

‹flte Kuran'da bu de¤erli ve kutlu insanlar aras›nda ad› geçen peygamberlerden

biri de Hz. Süleyman'd›r. Hz. Süleyman Hz. Nuh'un soyundan gelen, kendisine

‹‹
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Allah kat›ndan hidayet ve yüksek ilim verilen bir peygamberdir. Kuran'da Hz. Sü-

leyman ile ilgili olarak flöyle buyurulmaktad›r: 

… Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'›, Ey-

yub'u, Yusuf'u, Musa'y› ve Harun'u hidayete ulaflt›rd›k. Biz, iyilik ya-

panlar› iflte böyle ödüllendiririz. (En'am Suresi, 84)

Allah Hz. Süleyman'› ‹srailo¤ullar›'na bir uyar›c› ve korkutucu olarak gönder-

mifltir. Ve o, Allah kat›ndan vahiy alan peygamberlerden biridir: 

Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyetti¤imiz gibi, sana da vah-

yettik. ‹brahim'e, ‹smail'e, ‹shak'a, Yakub'a, torunlar›na, ‹sa'ya, Eyyub'a,

Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da

vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.

(Nisa Suresi, 163)

Kitab›n ilerleyen bölümlerinde detayl›

olarak görece¤imiz gibi, Allah Hz. Süley-

man'a büyük bir saltanat, eflsiz bir zengin-

lik, cinler ve kufllarla desteklenmifl çok

güçlü ordular ve üstün ilimler lütfetmifltir.

Yaflad›¤› topraklarda hayat› boyunca ada-

letle hükmetmifl, yüksek yöneticilik ve ha-

kimlik vasf› ile farkl› topluluklar› hizmetin-

de toplam›flt›r. Ancak kainattaki tüm ilim-

lerin, mülkün ve hükmün gerçek sahibinin alemlerin Rabbi olan Allah oldu¤unu

her zaman bilerek, her iflinde Allah'a yönelmifl (Sad Suresi, 30), O'na karfl› olan bo-

yun e¤ici ve teslimiyetli tavr›n› hayat› boyunca muhafaza etmifltir.

Bu kitab› yazmaktaki amac›m›z da, Allah'›n, birçok yönden insanlara üstün k›l-

d›¤› Hz. Süleyman'› Kuran'da tarif edilen özellikleriyle insanlara tan›tmak, Rabbi-

mizin bu seçkin kulunun örnek ahlak› üzerinde derin derin düflünmektir. Hz. Sü-

leyman'dan bahseden ayetler ö¤üt almak amac›yla incelendi¤inde, her birinin gü-

nümüze de ›fl›k tutan pek çok önemli ö¤üt ve dersler tafl›d›¤› görülecektir. 

Bu kitab›n yaz›lmas›ndaki bir di¤er amaç ise, söz konusu k›ssan›n birçok yö-

nüyle ahir zamana bak›yor olmas›d›r. Bilindi¤i gibi ahir zaman, k›yamete yak›n bir

vakitte Kuran ahlak›n›n tüm dünya üzerinde hakim olaca¤› ve insanlar aras›nda

yayg›n olarak yaflanaca¤› bir dönemdir. Geçmifl dönemlerde yaflanan ahlaks›zl›klar,

bask›lar, zulümler, adaletsizlikler ve dejenerasyon bu kutlu dönemde ortadan kal-
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kacak, her türlü s›k›nt›n›n yerini bereket, bolluk, zenginlik, güzellik, bar›fl ve huzur

alacakt›r. Teknolojide çok büyük geliflmeler yaflanacak ve bunlar tüm insanlar›n

hayr› ve rahatl›¤› için kullan›lacakt›r. 

Peygamber Efendimizden nakledilen hadislerde ahir zaman›n pek çok özelli¤i

tarif edilmektedir. Bu dönemde, Allah, Hadi (hidayet veren) s›fat›n› tafl›yan bir flahs›

(Hz. Mehdi) vesile edecek, inkarc› felsefe ve ideolojileri ortadan kald›racak ve dünya-

n›n dört bir yan›nda devam eden zulüm ve kargaflay› sona erdirecektir. Hz. Mehdi'nin

en önemli görevi, dinin Peygamberimiz (sav) dönemindeki flekliyle yaflanmas›n› sa¤-

lamak, Kuran ahlak›n› insanlar aras›nda hakim k›lmak, tüm dünyada huzuru ve ba-

r›fl› tesis etmektir. Peygamber Efendimiz (sav)'in afla¤›daki hadisinde ise Hz. Meh-

di'nin Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn ile ortak bir özelli¤ine dikkat çekilmektedir:

Mehdi t›pk› Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. (El
Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiy-il Muntazar, s. 29)

Yukar›daki hadiste, Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn dönemlerinde yaflanan

yeryüzü hakimiyetiyle, Hz. Mehdi döneminde yaflanacak olan hakimiyetin birbiriy-

le çok benzeyece¤ine dikkat çekilmektedir. ‹flte bu nedenle Hz. Süleyman ve Hz.

Zülkarneyn dönemini anlatan ayetler bu bak›fl aç›s›yla incelendi¤inde, her birinin

ahir zamana ve Alt›nça¤'a yönelik çok önemli iflaretler içerdikleri görülür. (Hz. Zül-

karneyn dönemi ile ahir zaman ba¤lant›s›n› Kehf Suresi'nden Ahir Zamana ‹flaretler

isimli kitab›m›zda okuyabilirsiniz.) Nitekim ahir zamanda bilim ve teknoloji alan›n-

da yaflanacak olan geliflmeler, ekonomik ve sosyal hayattaki ilerlemeler Hz. Süley-

man k›ssas›ndaki pek çok aç›klamayla çok büyük benzerlikler tafl›maktad›r. Ayet-

lerdeki bu anlat›mlar iman edenlerin dünya üzerinde geliflen olaylar› daha genifl bir

perspektiften de¤erlendirmelerine vesile olan, ufuklar›n› açan, çok hikmetli aç›kla-

malard›r. Bu kitab›n bir amac› da tüm insanlar› ahir zaman›n bu müjdesi üzerinde

düflünmeye ve bunun flevk ve heyecan›n› birbirleriyle paylaflmaya teflvik etmektir.  



z. Süleyman, Allah'›n Kendi kat›n-

dan mülk ve hikmetle destekledi¤i

(Bakara Suresi, 251), bir fazl verdi-

¤i (Sebe Suresi, 10) ve Zebur'u vahyetti¤i, üstün ilim sahi-

bi kulu Hz. Davud'un o¤ludur. Allah Sad Suresi'nde "Biz

Davud'a Süleyman'› arma¤an ettik..." (Sad Suresi, 30) fleklin-

de buyurmaktad›r. 

14

Andolsun, Biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik:

"Bizi inanm›fl kullar›ndan birço¤una göre üstün k›lan

Allah'a hamdolsun." dediler.

Süleyman, Davud'a mirasç› oldu...

(Neml Suresi, 15-16)

HH
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Allah, Hz. Süleyman'› -ayn› Hz. Davud gibi- ‹srailo¤ullar›'na peygamber ola-

rak göndermifltir. Onu hidayete ulaflt›rm›fl, salih kullar›ndan biri olarak saym›fl ve

di¤er peygamberler gibi alemlere üstün k›lm›flt›r. Ayetin deva-

m›nda ise Allah iman edenlere flu flekilde ö¤ütte bulunmufl-

tur:

‹flte Allah'›n hidayet verdikleri bunlard›r; öyley-

se sen de onlar›n bu hidayetlerine uy. De ki: "Ben

bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O

(Kur'an), alemlere bir 'ö¤üt ve hat›rlatma-

dan' baflkas› de¤ildir." (Enam Suresi, 90)

Hz. Süleyman da di¤er peygamberler gi-

bi insanlar›, Allah'a iman etmeye, flirk kofltukla-

r› ilahlar›ndan uzaklaflmaya, Allah'›n emir ve

tavsiyelerine uymaya davet etmifltir.

... Biz, diledi¤imizi derecelerle yükseltiriz. fiüphesiz senin
Rabbin, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. Ve ona
(‹brahime) ‹shak'› ve Yakub'u arma¤an ettik, hepsini

hidayete erifltirdik; bundan önce de Nuh'u ve onun
soyundan Davud'u, Süleyman'›, Eyyub'u, Yusuf'u,

Musa'y› ve Harun'u hidayete ulaflt›rd›k. Biz, iyilik
yapanlar› iflte böyle ödüllendiririz. Zekeriya'y›, Yahya'y›,

‹sa'y› ve ‹lyas'› da (hidayete erifltirdik.) Onlar›n hepsi
salihlerdendir. ‹smail'i, Elyasa'y›, Yunus'u ve Lut'u da
(hidayete erifltirdik). Onlar›n hepsini alemlere üstün
k›ld›k. Babalar›ndan, soylar›ndan ve kardefllerinden,
kimini (bunlara katt›k); onlar› da seçtik ve dosdo¤ru

yola yöneltip-ilettik. (Enam Suresi, 83-87)



ukar›daki ayette haber verilen Hz. Süleyman'›n duas›na Allah icabet

etmifl ve onu Kendi kat›ndan çok büyük nimetlerle ve üstün ilimlerle

desteklemifl,  ona hiç kimsenin ulaflamayaca¤› bir mülk, görkemli bir

saltanat, efli ve benzeri bulunmayan bir hakimiyet vermifltir. Hz. Sü-

leyman'›n hayat›ndan baz› bölümlerin aktar›ld›¤› ayetlerde bu zenginlikten, güç ve

iktidardan, sahip oldu¤u ilimleri kullan›fl fleklinden pek çok detay verilir. 

(Süleyman dedi ki:) Rabbim, beni ba¤›flla ve benden

sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana ar-

ma¤an et. fiüphesiz Sen, karfl›l›ks›z arma¤an edensin.

(Sad Suresi, 35)

YY

16



Harun Yahya

Hz. Süleyman'a Hüküm Verme Yetkisi Verilmifltir

Peygamberlerin hayatlar›n› inceledi¤imizde verdikleri kararlarda, çeflitli uygu-

lamalar›nda, konuflmalar›nda Allah'›n kendilerine lütfetti¤i üstün bir ilmin getirdi-

¤i ak›l ve hikmet aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Hz. Süleyman da kendisine hüküm ve

ilim verilmifl bir peygamberdir. O yaflad›¤› süre boyunca ayn› babas› Hz. Davud gi-

bi "hak ile hükmetmifl" (Sad Suresi, 26),  kendisine gelen her türlü anlaflmazl›¤› en

adil flekilde çözüme kavuflturmufltur.

Biz bunu (hükmü) Süleyman'a kavratt›k,

her birine hüküm ve ilim verdik…

(Enbiya Suresi, 79)



Hz. Süleyman

Adalet sisteminin baflar›yla yürütülmesi için herfleyden önce adil yöneticilere,

adaletle hükmeden iman sahibi insanlara ihtiyaç vard›r. Hz. Süleyman'›n dönemi de,

Allah'›n "Her ümmetin bir resulü vard›r. Onlara resulleri geldi¤i zaman, aralar›nda

adaletle hüküm verilir ve onlar zulme u¤rat›lmazlar." (Yunus Suresi, 47) ayetiyle bil-

dirdi¤i gibi, bu adalet anlay›fl›n›n gerçek anlamda yafland›¤› bir dönemdir. Ayetlerden

Hz. Süleyman'›n döneminde adil bir yarg›lama sistemi oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Dava-

lara bakan ve adaletle hüküm veren kifliler Hz. Süleyman ve Hz. Davud'dur.

Davud ve Süleyman da; hani kavmin hayvanlar›n›n

içine girip yay›ld›¤› ekin-tarlalar› konusunda hüküm

yürütüyorlard›. Biz onlar›n hükmüne flahidler idik.

(Enbiya Suresi, 78)
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Hüdhüd adl› kuflun gerekli bir zamanda ortadan kaybolmas› üzerine Hz.

Süleyman'›n söyledi¤i söz, bu konuda dikkat çekicidir: 

Hz. Süleyman'›n adil tavr›n›n bir örne¤i Hüdhüd'ün kaybol-

mas›n›n ard›ndan gösterdi¤i tutumdur. Hz. Süleyman, önce

Hüdhüd'ün kendisini savunmas›na f›rsat vermifl, onu dikkatle

dinlemifl, ani bir kararla ce-

zaland›rmam›flt›r. Onun

aç›k bir delil getirmesi-

ni beklemifltir. 

Ve kufllar› denetledikten sonra dedi ki: "Hüdhüd'ü neden

göremiyorum, yoksa kaybolanlardan m› oldu? Onu ger-

çekten fliddetli bir azabla azabland›raca¤›m ya da onu

bo¤azlayaca¤›m veya o, bana apaç›k olan bir delil ge-

tirmelidir." (Neml Suresi, 20-21)







Hz. Süleyman

Hz. Süleyman'a Kufllar›n Konuflma Dili Ö¤retilmifltir
Allah Hz. Süleyman'a kufllar›n konuflma dilini ö¤retmifl ve bu üstün ilim saye-

sinde ordusunda kufllardan oluflan bir bölük kurmas›n› sa¤lam›flt›r. Hz. Süleyman

bu vesileyle kufllarla ba¤lant› kurmufl, onlara diledi¤i flekilde hükmedebilmifltir. Bu

durum tümüyle Allah'›n Hz. Süleyman'a olan rahmetinin bir sonucudur. Bunun far-

k›nda olan Süleyman Peygamber, halk›na yapt›¤› aç›klamada bu ilmi kendisine

Allah'›n ö¤retti¤ini özellikle belirtmifltir. Bu ilmin kendisine ait bir özellik olmad›¤›-

n› ve insan›n sadece Allah'›n ö¤retmesiyle böyle bir ilme sahip olabilece¤ini vurgu-

lam›flt›r. Böylece Allah'a karfl› olan teslimiyetini ve muhtaçl›¤›n› aç›kça ifade etmifl-

tir:

Hz. Süleyman k›ssas›ndaki bu bilgiden, baz› önemli sonuçlar ç›kmaktad›r:

Kufllar›n, di¤er insanlar›n duyamad›¤› özel bir dalga boyunda, kendileri-

ne has bir konuflmalar› vard›r. Hz. Süleyman'a bu özel frekanstaki konuflmay› anla-

yabilecek bir ilim verilmifltir. Bu, teknolojik bir imkanla da olmufl olabilir.

... Ey insanlar, bize kufllar›n konuflma-dili ö¤retildi

ve bize herfleyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten

bu, apaç›k bir üstünlüktür.

(Neml Suresi, 16)



Özellikle ormanlar, otlaklar ve batakl›klar gibi, bitkilerin, görüfle engel oldu¤u yerlerde iletiflim
kufllar için çok önemli olmaktad›r. Kufllar, flark› söylemek, ç›¤l›k atmak, hafifçe vurmak ve da-
vul sesi ç›kartmak gibi yöntemlerle iletiflim kurarlar. Her türün kendine özgü flark›s› ya da flar-
k›lar› vard›r. Hatta baz› kufllar›n bir düzineden fazla ›sl›¤› ve flark›s› vard›r. Baz› kufllar da di¤er
türlerin flark›lar›n› ya da insanlar› taklit edebilirler.2

Kufllar›n ses telleri yok-
tur. Ses üretmek için bir
kuflun ses kutusu boyun-
ca titreflimler gönderilir.
Bu ses kutusuna ne
kadar çok kas ba¤l›ysa,
o kadar çok ses ç›kara-
bilir. Örne¤in bülbüllerin
çok fazla kas› vard›r ve
birçok farkl› ses ç›kara-
bilirler.1

Harun Yahya

Süleyman Peygamber, kufllar›n bu farkl› frekanslardaki

sesli iletiflimini anlamas› sayesinde onlara çeflitli emirler vermifl,

kufllar da onun bu emirlerini yerine getirmifl olabilirler. (En

do¤rusunu Allah bilir.)

Hz. Süleyman kufllar› kimi zaman haber tafl›mada,

kimi zaman da istihbarat toplamada kullanm›fl ve bu flekilde

çok önemli sonuçlar elde etmifltir. Bu ilim, onun di¤er ülkelerle
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iletiflimini kolaylaflt›rm›fl, çok zor ulafl›labilecek bölgelere rahatl›kla ulaflmas›na im-

kan vermifltir. (En do¤rusunu Allah bilir)

Bu ayetle, ahir zamanda benzeri kullan›lacak olan üstün bir teknolojinin

varl›¤›na dikkat çekiliyor olabilir. Bu k›ssada geçen kufllarla, bildi¤imiz kufllara de-

¤il, bugün kullan›lmakta olan pilotsuz uçaklara da iflaret ediliyor olmas› muhtemel-

dir.

Haf›z Osman, Sülüs Nesih K›t'a, 17. yy. "Seman›n Rabbine tevekkül ettik, 
kazan›n sebeplerine teslim olduk" yaz›l›.



Pilotsuz uçak teknolojisinde her geçen gün çok büyük geliflmeler yaflanmaktad›r. Ülkemizde
‹HA (‹nsans›z Hava Tafl›tlar›) ismiyle an›lan bu yeni teknoloji her ülkenin savunma projele-
rinde ön s›ralarda yer almaktad›r. Amerikan Hava Kuvvetleri bu yönde iki önemli program
yürütmektedir. UAV (Unmanned Aerial Vehicle - ‹nsans›z
Hava Tafl›tlar›) ve UCAV (Uninhabited
Combat Air Vehicle - ‹nsans›z Savafl Hava

Tafl›tlar›) isimleriyle
an›lan bu iki program yak›n gelecekte pilotsuz uçaklar›n daha

çok önem kazanaca¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu yeni
teknolojiyi "yeni bir ça¤" olarak tan›mlayan
Amerikan Hava Kuvvetleri yetkilileri, söz ko-

nusu teknolojinin pilotlu uçaklara göre çok büyük
avantajlar› oldu¤unu söylemektedirler.
Hem yerden kumanda edilen, hem de

daha önceden programlan›larak
kullan›labilen bu araçlar›n

baz› avantajlar› flunlar:
• ‹nsan hayat› riske at›lm›yor. Her-

hangi bir kay›p verilmeden istihbarat elde etmek ve savaflmak mümkün oluyor.
• Pilotsuz uçaklar daha küçük boyutlarda oldu¤u için yap›m maliyeti daha az oluyor.
• Boyutlar› ve sahip olduklar› teknoloji nedeniyle düflman radarlar› taraf›ndan tespit edilebil-
me ihtimalleri daha az oluyor. Örne¤in NASA'da yürütülen X-36 program›, 5-6 metre uzunlu-
¤unda ve yaklafl›k 600 kilogram a¤›rl›¤›nda uçaklar üretmeyi hedefliyor. Bu uçaklar kuman-
da merkezinde simülatörle çal›flan bir pilotla yönetiliyor. Sald›r›lara karfl› izlenecek yöntem
de araçtaki kameralardan ulaflan görüntülere göre yerdeki pilot taraf›ndan yönlendiriliyor.
• Boyutlar› ve pilotsuz olmalar› nedeniyle yüksek manevra kabiliyetine sahipler.
• Sahip olduklar› renkli ve enfraruj kameralar sayesinde en ulafl›lamayacak bölgelerde dahi
istihbarata yönelik kay›t yapabiliyorlar. Bu kay›t uydu arac›l›¤›yla an›nda kumanda merkezi-
ne ulaflabiliyor.
• Yap›lan araflt›rmalara göre pilotlu bir uçakta uçufl saatlerinin yüzde 80'i pilotun e¤itimi için
geçip, yüzde 20'si görev amaçl› olurken, insans›z uçaklar yüzde yüz görev amaçl› kullan›l›-
yor.  Bu hem zaman hem de maddi aç›dan büyük bir avantaj sa¤l›yor.

Bu avantajlar uçaks›z pilotlar›n tercih edilmesinin ilk anda akla gelen
baz› nedenleridir. Yukar›da isimlerini sayd›¤›m›z projelerin hepsi gü-

nümüzde tam olarak hayata geçirilmemifltir.
Ancak yak›n gelecekte uçak teknolojisinde

önemli bir yere sahip olacaklar›na kesin gö-
züyle bak›lmaktad›r.3

P‹LOTSUZ UÇAK TEKNOLOJ‹S‹
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Bunlar›n d›fl›nda, Hz. Süleyman di¤er ülkeler ve düflmanlar› hakk›nda is-

tihbarat elde etmek için kufllara verici yerlefltirmifl, bu flekilde hem görüntü hem de

ses kayd› elde etmifl, elde etti¤i kay›tlar› ülkesinin yönetiminde çeflitli flekillerde

kullanm›fl olabilir. 

Hz. Süleyman'›n cinler ve fleytanlar üzerinde büyük bir hakimiyeti oldu-

¤u bilinmektedir. Allah Sebe Suresi'nin 12. ayetinde "... Onun eli alt›nda Rabbinin

izniyle ifl gören bir k›s›m cinler vard›..." fleklinde bildirmektedir. Enbiya Suresi'nin

82. ayetinde ise "... Onun için denizde dalg›çl›k yapan ve bundan baflka ifl(ler) de

KUfiLARIN KEND‹ ARALARINDAK‹ ‹LET‹fi‹M D‹L‹
Kufllar›n kendi aralar›nda özel bir iletiflim dili vard›r ve bunun için seslerini çok ustaca kullan›r-
lar. Kufllar, belirli ses frekanslar›n› kullanarak iletiflim kurarlar. Bizim duymad›¤›m›z ses dalga-
lar›nda anlaflt›klar› için biz bunlar› kavrayamay›z. Kufllar, yavrular›n›, anne babalar›n›, efllerini
bu seslerle tan›r, sürülerinin toparlanmas›n› sa¤lar, tehlikelerden birbirlerini haberdar ederler.
‹letiflim frekanslar›n› de¤ifltirebilir, çok h›zl› bilgi tafl›yabilirler.4
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Hz. Süleyman

gören fleytanlardan kimseleri de (emrine verdik)..." diye buyurulmaktad›r. Bu yö-

nüyle düflünüldü¤ünde kufllardan kas›t, kufl görünümündeki cinlerden meydana

gelen bir ordu olabilir. 

Ayr›ca bir baflka ihtimal de, ayette söz edilen kufllar›n, cinler vas›tas›yla

yönlendiriliyor olmas›d›r. Ve Süleyman Peygamber de cinler vas›tas›yla kufllara is-

tedi¤i tüm iflleri yapt›rm›fl olabilir. 

Kuran, Allah'›n k›yamete kadar tüm insanlar için geçerli k›ld›¤› kitab›d›r.

Dolay›s›yla Hz. Süleyman k›ssas›nda anlat›lan olaylar›n benzerleri ahir zamanda da

yaflanacak olabilir. Bu ayetler, Allah'›n cinleri ve fleytanlar› ahir zamanda da insan-

lar›n hizmetine verece¤ine iflaret olabilir. Yine bu k›ssada iflari manada dikkat çeki-

len yüksek teknolojiden, ahir zamandaki insanlar›n çok yo¤un olarak istifade ede-

ce¤ine dikkat çekiliyor olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Ultrasonik ve transonik olarak adland›r›lan sesler insan iflitmesinin normal s›n›rlar›n›n üzerinde
olan ses dalgalar›d›r. Birçok kufl, böcek veya kemirgen, yarasa, köpek, kedi, rakun gibi memeli
bu yüksek frekanslar› duyar ve bunlarla iletiflim kurar. Ama insanlar bu sesleri duyamaz ve bu
yüzden söz konusu canl›lar aras›ndaki iletiflimi de alg›layamazlar. Ancak ayetlerde gördü¤ü-
müz gibi Allah, Hz. Süleyman'a bu sesleri alg›layabilecek bir ilim ve teknoloji vermifl olabilir.5



Günümüzde mikro kameralar sayesinde istihbarat amaçl› gö-
rüntüleme son derece kolaylaflm›flt›r. Eskiden sadece istihba-
rat örgütlerince kullan›lan ve teknolojileri kamuoyundan sak-
lanan mikro kameralar› bugün her isteyenin sat›n almas›
mümkündür. 
Kravat, kol saati, masa lambas› veya saati, kalem, gözlük,
mont, elektrik prizi, kitap, çakmak, kalemt›rafl, flapka, tafl›na-
bilir radyo, oyuncak, ça¤r› aleti, telefon, duman detektörleri,
bitki 6 gibi yerlere yerlefltirilebilen mikro kameralar sayesin-
de, hiç fark ettirilmeden görüntü al›nabilmektedir. Her geçen
gün daha da küçülen bu kameralar›n boyutlar› iki milimetre
ile birkaç santimetre aras›nda de¤iflmektedir.7 Ayn› mikro ka-
meralar› yukar›da sayd›¤›m›z cihazlara oldu¤u gibi çeflitli
hayvanlar›n üzerine yerlefltirmek de mümkün olabilmektedir. 
Bu mikro kameralar›n pek çok özellikleri vard›r. Örne¤in bu
mikro kay›t aletleriyle elde edilen görüntüler normal bir kay›t
aleti ile kaydedilenle ayn› kalitededir. Pille çal›flan bu kamera-
larla siyah-beyaz ya da renkli çekim yapmak mümkündür. Ba-
z› kameralar kesintisiz çekim yaparken, baz›lar› bulunulan or-
tamda en ufak bir hareket oldu¤unda otomatik olarak devre-
ye girmekte, hareket durdu¤unda yine otomatik olarak kapan-
maktad›r. Pille çal›flan bu mikro kameralarla saatlerce çekim
yap›labilmektedir. ‹nfrared kameralar ise yaklafl›k 150 metre-
lik bir alan›, zifiri karanl›kta kaydedebilmektedir.8

‹stihbarat amaçl› gizli dinleme cihazlar›na ‹ngilizce "bug" (böcek) denil-
mektedir. Bu böcekler, bir alana yerlefltirildi¤inde iletiflimi engelleyen
veya istihbarat› bu alandan bir baflkas›na ileten ya da götüren cihazlar-
d›r. Bu cihazlar› dinleyen kifli hedefinden birkaç yüz metre uzakta olabi-
lir, ancak istedi¤i sesleri kusursuz bir flekilde dinleyebilir. Bu dinleme
cihazlar›n›n üretimi, sat›fl› ve uygulamas› ABD'de milyarlarca dolarl›k bir
endüstri oluflturmaktad›r.9 Büyük suçlar›n araflt›r›lmas›nda, telefonlar›n
ve suç mahallinin dinlenmesinde bu cihazlar giderek daha fazla kullan›l-
maktad›r.
"Böcek" isimli dinleme cihazlar›n›n pek çok türü  vard›r. Ultrasonik
olanlar› sesi insan iflitmesinin üzerindeki bir ses sinyaline dönüfltürür.
Ultrasonik sinyal daha sonra tekrar normal ses dalgas›na dönüfltürülür.

‹ST‹HBARAT C‹HAZLARININ
KULLANIMI



Hz. Süleyman

Hz. Süleyman'›n Difli Kar›ncay› Anlamas›

Üstteki ayetten flu gibi yorumlar yap›labilir:

Difli kar›nca, vadiye gelenlerin Hz. Süleyman'›n

ordusu oldu¤unu anlamaktad›r. Burada son de-

rece fluurlu bir tan›ma vard›r. Bu vadide

bulunan kar›ncalar›n kendi aralar›nda

konuflmalar›, çevrelerinde olup bi-

ten olaylar›n tam olarak fluurunda

olmalar›, farkl› bir topluluk olabi-

leceklerine iflaret olabilir. Bu flu-

urlu davran›fl, söz konusu canl›-

lar›n cin olma ihtimalini akla ge-

tirmektedir. (En do¤rusunu

Allah bilir) 

Nihayet kar›nca vadisine geldiklerinde, bir difli

kar›nca dedi ki: "Ey kar›nca toplulu¤u, kendi

yuvalar›n›za girin, Süleyman ve ordular›, fark›nda

olmaks›z›n sizi k›r›p-geçmesin."

(Neml Suresi, 18)
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Ayr›ca burada herhangi bir kar›ncadan bahsedilmemektedir. "Kar›nca va-

disi" denen özel bir yere ve özel kar›ncalara dikkat çekilmektedir. Bu da söz konu-

su canl›lar›n cin olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

Hz. Süleyman'›n, kar›ncalar›n kendi aralar›ndaki konuflmalar›n› duyma-

s›nda da ahir zamanda bilgisayar teknolojisinde yaflanacak olan geliflmelere yöne-

lik baz› dikkat çekici iflaretler bulunuyor olabilir. 

Günümüzde "Silikon Vadisi" terimi teknoloji dünyas›n›n merkezini ifade

etmektedir. Hz. Süleyman K›ssas›'nda da bir "kar›nca vadisi"nden bahsedilmesi son

derece manidard›r. Allah bu ayetle ahir zamanda yaflanacak olan ileri bir teknoloji-

ye dikkat çekiyor olabilir.

Ayr›ca günümüzde kar›ncalar ve baz› böcek türleri yüksek teknoloji ala-

n›nda yo¤un olarak kullan›lmaktad›r. Bu canl›lar örnek al›narak gelifltirilen robot

projeleri, savunma sanayinden teknoloji alan›na kadar pek çok alanda hizmet ver-

meyi amaçlamaktad›r. Ayette bu geliflmelere de iflaret olabilir.

Hz. Süleyman

(Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve

dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdi¤in

nimete flükretmemi ve hoflnut olaca¤›n salih bir

amelde bulunmam› ilham et ve beni rahmetinle salih

kullar›n aras›na kat." (Neml Suresi, 19)



1950 y›llar›nda Amerikal› akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini biraraya getirip, dünya pazar›na girmek istemeleri
sonucunda oluflturulan ve 4000 kilometrekarelik bir zemine yay›lan Silikon Vadisi, California'daki Stanford Üniversite-
si öncülü¤ünde kurulmufltur. Dünyan›n dört bir yan›ndaki biliflim, enformasyon ve yüksek teknoloji üzerinde çal›flan
8000 flirket bu bölgede toplanm›flt›r. Konular›nda en uzman 300.000'e yak›n iyi yetiflmifl bilim adam›, mühendis ve
araflt›rmac› bu vadide yüksek teknoloji ürünlerinin gelifltirilmesi için görev almakta, teknoloji alan›nda yaflanan gelifl-
melerin büyük bölümü bu bölgede gerçekleflmektedir.10



Mini

Teknolojideki

Son Geliflme: 

Robot Kar›nca Ordusu

Kar›ncalar örnek al›narak gelifltirilen projelerin en ünlü-
sü, farkl› ülkelerde birbirinden ba¤›ms›z olarak
yürütülen "Robot Kar›nca Ordusu Projeleri"dir.
Örne¤in Virginia Polytechnic Institute ve Vir-

ginia State Üniversitesi taraf›ndan yap›lan bir
araflt›rma küçük, ucuz ve basit robotlar›n gelifl-

tirilmesini hedeflemektedir. Amaç, hepsi fiziksel
olarak birbirinin ayn›s› olan bu robotlardan bir robot

ordusu oluflturmakt›r. Proje yetkilileri bu robotlar›n kulla-
n›fll› olmalar›n›n nedenini flu flekilde aç›klamaktad›rlar: "Grup

fleklinde hareket etmeleri, koordinasyon içinde, bir tak›m gibi fi-
ziksel iflleri yerine getirmeleri ve ortaklafla karar almalar›". Bu robot
ordular›n›n tüm mekanik ve elektrik tasar›mlar› bir kar›nca toplulu¤u-

nun davran›fllar› göz önüne al›narak tasarlanm›flt›r. Böcek olan efl-
lerine benzerlikleri nedeniyle kendilerine "kar›nca ordusu" robotlar›

denmektedir.
"Kar›nca Ordusu" robot sistemi, ilk bafllang›çta bir "materyal tafl›ma
sistemi" olarak tasarlanm›flt›r. Bu senaryoya göre birçok küçük robot
ortaklafla cisimleri kald›r›p nakletmek için görevlendirilecekti. Daha
sonra farkl› görevlerde de kullan›lmalar›na karar verildi. 
Konuyla ilgili bir yay›nda, bu robotlar›n ne amaçla kullan›laca¤› flu fle-
kilde tarif edilmektedir:
"Nükleer ve tehlikeli madde temizli¤i, madencilik (malzeme ç›kartma
ve kurtarma), may›n temizleme, istihbarat ve nöbet, gezegen yüzeyleri-
nin araflt›r›lmas› ve kaz›."11

Kar›nca robot teknoloji konusunda uzman olan Israel A. Wagner tara-
f›ndan ‹srail parlamentosuna sunulmufl olan bir raporda ise, kar›nca
robot projeleri flu flekilde tarif edilmektedir:
"Kar›nca-robotlar ortak bir hedefi gerçeklefltirmek için tasarlanm›fl fi-

ziksel varl›klard›r. Bunlar›n çok s›n›rl› enerji kayna¤› kulland›klar›



ve çal›flma alanlar›n-
da birçok izler b›rakarak ileti-

flim kurduklar› görülüyor. ‹fllerin bu
robotlar aras›ndaki da¤›l›m›, ya merkezi

kontrol sa¤layan ve di¤er ajanlara talimat
gönderen bir birey taraf›ndan gerçeklefltirile-
bilir ya da bireylerin önceden itaat etmeleri

kofluluyla verilen bir görevin tamamlanma-
s› da sa¤lanabilir. 
Üçüncü bir yol ise, ifl s›ras›nda
bu ifl birli¤inin do¤al olarak

önceden karar vermeksizin
ortaya ç›kmas›. Bunlar›n kulla-

n›m amac› araflt›rma, harita ç›kartma,
bir evin zeminini temizleme, bilinmeyen bir

gezegeni keflfetme ya da bir may›n alan›n› te-
mizleme olabilir."12

Bu örneklerde de görüldü¤ü gibi günümüzde, ka-
r›ncalar›n sosyal yaflamlar› pek çok projenin temeli-
ni oluflturmakta ve kar›ncalar örnek al›narak gerçek-
lefltirilen robot teknolojileri insanlara faydalar sa¤-

lamaktad›r. ‹flte bu nedenle Hz. Süleyman k›ssas›n-
da kar›ncalara ve bunlar›n bulundu¤u vadiye dikkat
çekilmesi son derece önemlidir. Allah bu ayetle Hz.
Süleyman dönemindeki teknolojik geliflmelere dikkat
çekiyor olabilir. Örne¤in ayetlerde geçen kar›ncalar
ifadesiyle, robotlardan oluflan bir orduya iflaret edili-
yor olabilir. Hz. Süleyman, emrinde çal›flan cinlerin
ve fleytanlar›n yard›m› ile çok yüksek teknolojiye sa-
hip robotlardan oluflan bir ordu kurup, bunlar› çeflitli
görevlerde istihdam etmifl olabilir.  
Ayetlerde ayr›ca ahir zamanda robot teknolojisinde
yaflanacak olan geliflmelere, robotlar›n insan yafla-
m›nda önemli bir rol alacaklar›na, pek çok a¤›r ifli in-
sanlar›n yerine yap›p onlar›n hayatlar›n› daha konfor-
lu hale getireceklerine de iflaret ediliyor olabilir. fiüp-
hesiz en do¤rusunu Allah bilir.



Hz. Süleyman

Rüzgar›n Hz. Süleyman'›n Emrine Verilmesi

Allah, rüzgar›, Hz. Süleyman'›n emrine vermifl ve çeflitli ifllerinde bir araç

olarak kullanmas›na imkan sa¤lam›flt›r. Bu ifadeyle Hz. Süleyman döneminde ve

ayn› flekilde ahir zamanda rüzgar enerjisinin, teknolojide kullan›laca¤›na iflaret edi-

liyor olabilir. 

Hz. Süleyman'›n emrine "f›rt›na biçimindeki rüzgar›n" verildi¤inin belirtil-

mesiyle, ahir zamanda geliflecek yüksek uçak teknolojisine de dikkat çekiliyor olabilir. 

Süleyman için de, f›rt›na biçiminde esen rüzgara (boyun

e¤dirdik) ki, kendi emriyle, içinde bereketler k›ld›¤›m›z

yere ak›p giderdi. Biz herfleyi bilenleriz.

(Enbiya Suresi, 81)

Günümüzde rüzgar
türbinleri pek çok ül-
kenin elektrik gereksi-
nimini karfl›lamada
çok yo¤un olarak kul-
lan›lmaktad›r. Rüzgar
türbinleri 21. yüzy›l›n
en önemli enerji kay-
na¤› durumuna gelmifl
ve yak›tla çal›flan je-
neratörlere ucuz ve
verimli bir alternatif
oluflturmufltur.
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Uçak havaya karfl› hareket halindeyken oluflan kuvvete ae-
rodinamik kuvvet denir. Uça¤›n a¤›rl¤›, yani yer çekimi kuv-
veti, bir kütle kuvvetidir. Aerodinamik kuvvet ise uça¤›n et-
raf›ndaki hava ile temas halinde bulundu¤u yüzeylerde olu-
flur. Bu kuvvetin yüzeye dik olan bileflenine "bas›nç", yüze-
ye te¤et olan bileflenine ise "sürtünme kuvveti" denir. Top-
lam aerodinamik kuvvetin, uça¤›n hareket yönüne dik ve yu-
kar› do¤ru olan bileflenine "tafl›ma", uça¤›n hareketi yönüne
paralel ve geriye do¤ru olan bileflenine "sürüklenme", bu iki-
sine dik ve yana do¤ru olan bileflenine ise "yan kuvvet" de-
nir. Uça¤›n, düfley düzlemdeki yatay uçuflunda tafl›ma kuv-
veti, yer çekimi kuvvetine z›t yönde etki etmektedir. Bu iki
kuvvet eflit oldugunda, uçak havada sabit flekilde uçabilir.

Uçaklar›n kanatlar›, bas›nç fark› oluflturup tafl›ma meydana getirecek fle-
kilde tasarlanm›flt›r. Uçufl, kanatlar›n etraf›nda hareket eden havan›n olufl-
turdu¤u tafl›ma sayesinde gerçekleflir. Uça¤›n a¤›rl›¤›na eflit bir tafl›ma
kuvveti yakaland›¤›nda, tekerlekler yerden kesilir ve uçak havalan›r. Bu
tafl›ma kuvveti flu flekilde ortaya ç›kar:
Hava normal koflullarda dalgalar halinde, yumuflak bir ak›ma sahiptir. Fa-
kat kanad›n hareketiyle birlikte havan›n ak›fl› da de¤iflir. Hava bölünür ve
kanad›n çevresinden geçer. Kanad›n üst k›sm› kambur fleklinde bir profi-
le sahiptir. Birtak›m fiziksel kanunlar nedeniyle kanad›n üstünden geçen
hava h›zlan›r ve kanad›n üstündeki hava, kanad›n alt›ndaki havadan daha
az bas›nç uygular. Di¤er bir deyiflle alttaki hava kanad› daha fazla yukar›
kald›r›rken üstündeki hava daha az afla¤› iter. Bu bas›nç farkl›l›klar› uça-
¤›n alttan yukar› do¤ru itilmesine ve yukar›ya do¤ru çekilmesine yol açar.
Bu durumda uçak yer çekimini yener ve havada  kalmas›n› sa¤layan  tafl›-
ma kuvveti de oluflmufl olur. Ve uçak havalan›r.

a¤›rl›k

kald›rma

itme

sürükleme

kanat

kald›rma

hava

yavafl hareket eden havan›n oluflturdu¤u bas›nç

h›zl› hareket eden havan›n oluflturdu¤u bas›nç
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Ayette yer alan "… sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe)

olan rüzgara (boyun e¤dirdik)…" ifadesi ile Hz. Süleyman'›n çeflitli bölgeler aras›n-

da h›zl› bir flekilde hareket etti¤ine dikkat çekiliyor olabilir. 

Hz. Süleyman, kendi döneminde, günümüzdeki uçak teknolojisi-

ne benzer bir teknolojiyi kullan›p, rüzgarla hareket eden vas›talar

meydana getirmifl ve bunlar arac›l›¤›yla birbirine uzak mesafeleri

k›sa sürede alm›fl olabilir. fiüphesiz en do¤rusunu

Allah bilir. 

Süleyman için de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir

ay (mesafe) olan rüzgara (boyun e¤dirdik)…

(Sebe Suresi, 12)

21. yüzy›lda uçaklar, 20. yüzy›ldakilerden çok
daha geliflmifl bir teknolojiye sahip olacaklar.
Uçak flirketleri en az 800 yolcu tafl›yabilecek
ve ses h›z›n›n iki kat› h›zla hareket edebilen
uçaklar›n 21. yüzy›l›n ilk yar›s›nda insanlar›n
hizmetine sunulaca¤›n› ifade ediyorlar. Amaç
çok uzun mesafeleri hem çok daha ekonomik
bir flekilde, hem de çok çabuk alabilmek. 
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Hz. Süleyman

Elektrik Kullan›m›na ‹flaretler

Allah'›n Hz. Süleyman'›n emrine verdi¤i büyük nimetlerden biri "erimifl bak›r

madeni"dir. Bu ayeti, farkl› flekillerde yorumlamak mümkündür. 

Hz. Süleyman emrindeki fleytan ve cinleri kullanarak erimifl bak›rdan

hem dekorasyon, hem de kullan›m amaçl› genifl çanaklar, kazanlar ve heykeller

yapt›rm›fl olabilir. Nitekim bu çanak, kazan ve heykellerden ayetlerde söz edilmek-

tedir. (Sebe Suresi, 13)

Erimifl bak›r›n kullan›lmas› ile, Hz. Süleyman döneminde elektrik kullan›-

lan yüksek bir teknolojinin varl›¤›na da iflaret ediliyor olabilir. Bilindi¤i gibi bak›r,

elektri¤i ve ›s›y› en iyi ileten metallerden biridir ve bu yönüyle elektrik sanayiinin

temelini oluflturmaktad›r. Dünyada üretilen bak›r›n önemli bir bölümü elektrik sa-

nayiinde kullan›lmaktad›r. 

Hz. Süleyman döneminde yüksek miktarda üretilen elektrik, inflaat ve

ulafl›m gibi pek çok alanda kulan›lm›fl olabilir. Ayette geçen "sel gibi ak›tt›k" ifade-

si de bu kullan›m›n çok genifl alanlara yay›ld›¤›na iflaret ediyor olabilir. (En do¤ru-

sunu Allah bilir)

Ayette geçen "aynel k›tri" ifadesi baz› müfessirler taraf›ndan pet-

rol olarak yorumlanmaktad›r. Günümüzde petrol, yüksek tekno-

lojinin en temel hammaddesidir. Hz. Süleyman da petrolü,

kendi döneminin teknolojisinin iflleyiflinde çok yo¤un olarak

kullanm›fl olabilir. (fiüphesiz en do¤rusunu Allah bilir.)

... Erimifl bak›r madenini ona sel gibi ak›tt›k...

(Sebe Suresi, 12)





Sebe Suresi'nin 12. ayetinde geçen "aynel k›tri" ifadesi erimifl bak›r olarak düflünülürse, bu-
nunla günümüzdeki elektrik sanayiine iflaret ediliyor olmas› muhtemeldir. Is›y› ve elektri¤i en
iyi ileten metallerden biri olan bak›r, yüksek teknolojinin en temel maddelerinden biridir.
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Cin ve fieytanlar›n Hz. Süleyman'›n Emrine Verilmesi

Allah'›n Hz. Süleyman'a verdi¤i bir di¤er nimet de birtak›m fleytan ve cinleri

ona hizmetçi k›lmas›d›r. Hz. Süleyman, emrine verilen cin ve fleytanlar› ordusunda,

sanatsal çal›flmalar›nda ve infla faaliyetlerinde türlü görevler vererek kullanm›flt›r. 

Hz. Süleyman'›n emrine fleytanlar›n verilmesi, ona Allah'tan çok büyük bir lü-

tuftur. Çünkü fleytan yeryüzünün pek çok ilmine ve dünya üzerinde gerçekleflen

olaylar›n gizli veya aç›k  bilgilerine sahip bir varl›kt›r. Böyle bir ilme sahip olan bir

... Onun eli alt›nda Rabbinin izniyle ifl gören bir k›s›m

cinler vard›. Onlardan kim bizim emrimizden ç›k›p-

sapacak olsa, ona ç›lg›n ateflin azab›ndan tadd›r›rd›k.

(Sebe Suresi, 12)

Böylece rüzgar› onun buyru¤u alt›na verdik. Onun em-

riyle diledi¤i yöne yumuflakça eserdi. fieytanlar› da;

her bina ustas›n› ve dalg›ç olan›.

(Sad Suresi, 36-37)



varl›¤› emrinde bulundurmak, Hz. Süleyman'a hem di¤er ülkelerle olan iliflkilerinde,

hem de kendi ülkesini yönlendirmesinde çok büyük kolayl›klar sa¤lam›fl olabilir.

Hz. Süleyman bu dalg›ç fleytanlar› çok farkl› görevlerde istihdam etmifl

olabilir. fieytanlar istihbarat ya da askeri amaçl› görevler alm›fl olabilecekleri gibi,

bilimsel görevler de yapm›fl olabilirler. Örne¤in Hz. Süleyman onlar› deniz alt›nda-

ki zenginliklerin ifllenerek, insanlar›n hizmetine sokulmas› için gerekli araflt›rmala-

r›n yap›lmas› gibi görevlerde kullanm›fl olabilir. 

Bu ayetten sadece toprak üstünün de¤il, deniz

alt›n›n da ifllenmesinin önemi anlafl›lmaktad›r. Ancak

deniz alt›ndaki petrol, alt›n gibi k›ymetli madenle-

rin ç›kar›l›p ifllenmesi, insanlara faydal› ve kullan›-

l›r hale getirilmesi için çok yüksek bir teknoloji

gerekmektedir. Geçmiflte fleytanlar Hz. Süley-

man'a bu teknik deste¤i ve insan gücünü sa¤la-

m›fl olabilirler. 

Ahir zamanda ise Allah'›n insanlar›n

hizmetine verdi¤i modern teknolojik aletler, araç-

lar ve denizalt›lar sayesinde, deniz alt› zenginlikle-

rinin ortaya ç›kar›lmas› daha da kolaylaflmaktad›r.

Ayette  bu yönde bir iflaret olmas› muhtemeldir.
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Hz. Süleyman

Onun için denizde dalg›çl›k yapan ve bundan baflka

ifl(ler) de gören fleytanlardan kimseleri de (emrine ver-

dik). Biz onlar›n koruyucular› idik.

(Enbiya Suresi, 82)



Günümüzde deniz alt›ndaki yataklar, petrol araflt›rmalar›n›n önemli bir
bölümünü oluflturur. Platformlar arac›l›¤› ile aç›lan kuyular için yüzlerce
metre derine inilir.



Hz. Süleyman

Ayette ayr›ca deniz alt›nda bulunan inci, mercan gibi süs eflyalar›n›n ve

di¤er nimetlerin de¤erlendirilmesine de dikkat çekiliyor olabilir. (fiüphesiz en do¤-

rusunu Allah bilir.) 

Önceki sayfadaki ayetin sonunda Allah "... Biz onlar›n koruyucular›
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idik." fleklinde belirtmektedir. Bu ayetle, Hz. Süleyman'›n emrinde denizin derinlik-

lerinde görev yapan dalg›ç fleytanlar›n, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'›n kont-

rolünde oldu¤u bir kez daha hat›rlat›lmaktad›r. Allah, fleytanlar›n, hiçbir flekilde

Hz. Süleyman'a isyan etmelerine imkan tan›mayacak bir gücü de Kendinden bir

rahmet olarak peygamberine arma¤an etmifltir.





Gayb›n anahtarlar›Gayb›n anahtarlar›

O'nun kat›ndad›rO'nun kat›ndad›r,,

O'ndan baflka hiç kimseO'ndan baflka hiç kimse

gayb› bilmez. Karada vegayb› bilmez. Karada ve

denizde olanlar›ndenizde olanlar›n

tümünü O bilirtümünü O bilir, O,, O,

bilmeksizin bir yaprakbilmeksizin bir yaprak

dahi düflmez; yerindahi düflmez; yerin

karanl›klar›ndaki birkaranl›klar›ndaki bir

tane, yafl ve kuru d›fltatane, yafl ve kuru d›flta

olmamak üzere hepsiolmamak üzere hepsi

(ve herfley) apaç›k bir(ve herfley) apaç›k bir

kitaptad›rkitaptad›r. (Enam. (Enam

Suresi, 59)Suresi, 59)



Ona diledi¤i flekilde kaleler, heykeller, havuz

büyüklü¤ünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen

kazanlar yaparlard›...

(Sebe Suresi, 13)

Yukar›daki ayetten sanat eserlerini Hz. Süleyman'›n talimat ve yönlendirmele-

riyle, cin ve fleytanlar›n yapt›klar› anlafl›lmaktad›r. Hz. Süleyman'›n, bizzat kendi ta-

rifleriyle çok ihtiflaml› sanat eserleri yapt›rmas›, onun çok güçlü bir estetik ve sanat

anlay›fl›na sahip oldu¤una dikkat çekmektedir. 

Hz. Süleyman
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Hz. Süleyman

Tüm Nimetler Allah'›n Birer Lütfudur
Hz. Süleyman Allah'›n kendisine lütfetti¤i tüm gücü ve mülkü, Allah'›n dinini

en güzel flekilde temsil ve tebli¤ etmek, Rabbimizin eflsiz ve görkemli saltanat›n›n

herkes taraf›ndan fark edilmesine vesile olmak ve bu yolla din ahlak›n› yaymak için

kullanm›flt›r. Onun bu ak›l, ilim ve sanat gücü karfl›s›nda insanlar Allah'a iman et-

meleri için yap›lan davete daha kolay teslim olmufllard›r. Hz. Süleyman Allah'a olan

ba¤l›l›¤›n›n karfl›l›¤›n› en güzel flekilde alm›fl ve tüm dünyaca tan›nan çok büyük bir

hakimiyet elde etmifltir. Binlerce y›ldan beri Hz. Süleyman'›n güç ve iktidar›, pek çok

insan›n gözünü kamaflt›rm›fl, çeflitli romanlara, tablolara, filmlere konu olmufltur. 

Bu bölüm boyunca Hz. Süleyman'a verilen üstün ilimlerden ve çeflitli nimetler-

den bahsettik. Ancak bu konuda özellikle vurgulanmas› gereken bir husus bulun-

maktad›r. Ayetlerde tüm bu nimetleri verenin, ilimleri kavratan›n ve tüm olaylar›

yapan›n gerçekte alemlerin Rabbi olan Allah oldu¤u belirtilmektedir. Hz. Süley-

man'›n her yapt›¤› Allah'›n dilemesi ve takdiriyle gerçekleflmektedir. Örne¤in Allah

ayetinde, "Süleyman'a (hükmü) kavratt›k" fleklinde buyurmaktad›r. (Enbiya Sure-

si, 79) Bu ayetten hiçbir insan›n Allah dilemedikçe hiçbir hikmeti fark edemeyece¤i,

hüküm veremeyece¤i anlafl›lmaktad›r. Bir insan›n kendi kudretiy-

le bir olay› kavramas›, yarg›ya var›p bir hüküm vermesi kesin-

likle mümkün de¤ildir. Çünkü hükmü veren Allah't›r. O hü-

küm ve hikmet sahibi oland›r. Karar› veren kifli ise ancak

bir vesiledir. Allah diledi¤i için o karar› verebilmektedir.

Ayn› ayetin devam›nda da¤lar›n ve kufllar›n Hz. Sü-

leyman'›n babas› olan Hz. Davud ile birlikte boyun e¤dikle-

ri belirtildikten sonra "Bunlar› yapanlar Biz idik" fleklinde bil-

dirilmektedir. Hz. Davud'a giyim sanat›n› ö¤reten, rüzgara boyun

e¤diren, erimifl bak›r› Hz. Süleyman'›n emrine ak›tan Allah't›r. Allah Enbiya Sure-

si'nin 81. ayetinde "Biz herfleyi bilenleriz" fleklinde buyurmaktad›r. Hiçbir insan›n

Allah dilemedikçe bir ilme sahip olmas› mümkün de¤ildir. Kifli y›llard›r okudu¤u

ya da ö¤rendi¤i bilgiler neticesinde kendisini bilgili bir insan olarak görebilir. An-

cak ilmi verenin Allah oldu¤unu asla unutmamak gerekir. Çünkü bir insan›n her-

hangi bir ilme sahip olmas›, Allah'›n o kifliye kaderinde bir ilim vermesinin bir so-

nucudur. Meleklerin "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgimiz

yok. Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n." (Bakara Su-

resi, 32) fleklindeki sözleri, bu gerçe¤i aç›k flekilde ifade etmektedir.



Ve sizin için ona,

zorlu-savafl›n›zda sizi

korusun diye,

'(madeni) giyim-

sanat›n›' ö¤rettik.

Buna ra¤men siz

flükredenler misiniz?

(Enbiya Suresi, 80)





Allah Hz.
Süleyman'›n

ordusunu cinlerle ve
kufllarla desteklemifl,
ona yeryüzünde çok

güçlü bir iktidar
vermiflti. Onun

ordusuna hiçbir ülke
karfl› koyam›yor, bu

güçlü ordu ile
karfl›laflanlara

sadece boyun e¤mek
kal›yordu. Allah,

Enbiya Suresi'nin 80.
ayetinde bildirdi¤i

gibi, Hz. Davud'a da
zorlu savafllar

esnas›nda askerlerini
olumsuz etkilerden

korumas› için
madeni giyim

sanat›n› ö¤retmiflti.  
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Hz. Süleyman, efli ve benzeri görülmemifl, çok güçlü bir orduya sahiptir.

Bu ordu, cinlerden, kufllardan ve insanlardan oluflmaktad›r ve çok güçlü bir istihba-

rat a¤›yla desteklenmektedir.

Ayette Hz. Süleyman'›n tek bir ordusunun de¤il, ordular›n›n oldu¤undan

bahsedilmektedir. Bu ço¤ul kelime onun ordusunun gücünün ve say›ca üstünlü¤ü-

nün de bir ifadesidir. 

Hz. Süleyman'›n ordusunun en dikkat çekici yönlerinden biri ise disiplini-

dir. Cinler, kufllar ve insanlar gibi üç farkl› topluluk ayn› ordu içinde, büyük bir

Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kufllardan

ordular› topland› ve bunlar bölükler halinde

da¤›t›ld›. (Neml Suresi, 17)



Harun Yahya

57

uyumla görev almakta, ordudaki düzende en ufak bir aksakl›k yaflanmamaktad›r.

Ordusunun cinler ve fleytanlarla desteklenmesi, Hz. Süleyman'a pek çok

aç›dan üstünlük sa¤lam›flt›r. Bu varl›klar insanlar›n yapamad›klar› pek çok fleyi ko-

layl›kla yapabilirler. "... Çünkü o ve taraftarlar›, (kendilerini göremeyece¤iniz yer-

den) sizleri görmektedir..." (Araf Suresi, 27) ayetiyle bildirildi¤i gibi, kendilerini

göstermeden insanlar› görebilirler. Bu özellik, cinlere istihbarat konusunda çok bü-

yük kolayl›klar sa¤lamaktad›r. 

Ayette geçen "sa¤lam kementlerle birbirine ba¤lanm›fl" ifadesi, Hz. Süley-

man'›n, hizmetine verilmifl olan cin ve fleytanlar üzerinde çok büyük bir hakimiye-

ti oldu¤una iflaret etmektedir.

Bu bilgiler, Hz. Süleyman'›n hakimiyetinin sadece dindar ve teslim olmufl

cinleri de¤il, inkarc›lar› da kapsad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu ayetten Hz. Süley-

man'›n fleytanlar›, fleytan›n etkisi alt›ndaki insanlar› ve dinsiz kimseleri zarars›z ha-

le getirdi¤i anlafl›lmaktad›r. Dahas› onlar› ‹slam'a faydal› hale getirmifl, onlara çeflit-

li görevler vermifltir. 

Allah bu ayette, ‹slam ahlak›n›n yafland›¤› bir ortamda fleytani mizaca sa-

hip olan kötü niyetli insanlar›n topluma zarar vermelerinin engellenmesi gerekti¤i-

ne iflaret ediyor olabilir. Bu kimseleri Allah yolundaki bir hizmette görevlendirmek

ise hem olas› zararlar› engelleyecek, hem de ‹slam ad›na bir fayda oluflmas›na vesi-

le olacakt›r. 

Böylece rüzgar› onun buyru¤u alt›na verdik. Onun em-

riyle diledi¤i yöne yumuflakça eserdi. fieytanlar› da; her

bina ustas›n› ve dalg›ç olan›. Ve (kötülük yapmamalar›

için) sa¤lam kementlerle birbirine ba¤lanm›fl di¤erlerini.

(Sad Suresi, 36-38)







60

Hz. Süleyman

Bu ayetle insanlara zulmeden, kötülük yapan, yeryüzünde fitne ç›karan

fleytan karakterli kiflilerin çok s›k› bir kontrol sistemi ile denetlenmeleri gerekti¤ine

iflaret ediliyor olabilir. Bu kiflilerin halk›n aras›na kar›flarak insanlara zarar vermele-

ri engellenmelidir. 

Allah bu ayetiyle ahir zamanda suçlular›n cezaland›r›lmas›nda uygulana-

cak olan yöntemlere dikkat çekmifl olabilir. O dönemde suçlular›n topluma zarar

vermeleri engellenecek, ancak bu kifliler, çeflitli hizmetlerde çal›flt›r›larak insanlara

faydal› hale getirilecek olabilirler. 

Ayette bildirilen "sa¤lam kementler" ifadesiyle, Allah, ahir zamanda kul-

lan›lan elektronik pranga benzeri bir güvenlik sistemine dikkat çekiyor olabilir. Bu

flekilde söz konusu kiflilerin kaçmalar›, hem kendilerine hem de çevrelerindeki in-

sanlara zarar vermeleri engellenecektir. 

Bu ayetler göstermektedir ki, Hz. Süleyman, ordusunu düzenli olarak teftifl

ediyor, bir aksakl›k oldu¤unda bunu hemen fark ediyor ve gereken önlemleri al›-

yordu. Disiplini bozacak hareketlerde bulunulmas›na kesinlikle izin vermiyordu.

‹zinsiz ve habersiz olarak ortadan kaybolman›n çok önemli bir hata oldu¤u Hz. Sü-

leyman'›n yukar›daki sözlerinden anlafl›lmaktad›r. 

Kufllar› denetledikten sonra dedi ki: "Hüdhüd'ü neden

göremiyorum, yoksa kaybolanlardan m› oldu? Onu

gerçekten fliddetli bir azabla azabland›raca¤›m, ya

da onu bo¤azlayaca¤›m veya o, bana apaç›k olan bir

delil getirmelidir." (Neml Suresi, 20-21)



Hz. Süleyman, Sebe Melikesi'nden hediyeler getiren ulaklara yukar›daki flekil-

de seslenmektedir.  Bu sözlerde görüldü¤ü gibi, hiçbir flekilde hediye kabul etme-

yece¤ini belirtmifl, böylece Sebe Melikesi'nin kendisine teslim olmas› konusunda ne

kadar kararl› oldu¤unu da göstermifltir.

Bu ayetten ayr›ca, Hz. Süleyman'›n ordusunun o dönemde hiçbir ülkenin or-

dusunun karfl› koyamayaca¤› kadar üstün bir güçte oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Nite-

kim ilerleyen sayfalarda görülece¤i gibi, Sebe yöneticileri bu haberi ald›klar›nda,

teslim olmaktan baflka bir çareleri olmad›¤›n› anlam›fllard›r. Bu da, onlar›n Hz. Sü-

leyman'›n ordusunun yenilmezli¤ini bildiklerinin bir göstergesidir.

"Sen onlara dön, Biz onlara öyle ordularla geliriz ki,

onlar›n karfl› koymalar› mümkün de¤il ve Biz onlar›

oradan horlanm›fl-afla¤›lanm›fl ve küçük düflürülmüfl-

ler olarak sürüp ç›kar›r›z." (Neml Suresi, 37)

Günümüzde baflta ABD olmak üzere baz› ülkelerde suçlular› cezaland›rmada elektronik pranga siste-
mi kullan›lmaktad›r. Baz› suçlular ayaklar›na ba¤lanan bir pranga ile ev hapsinde tutulmaktad›rlar. Bu
pranga, hapishane yerine, evinde ya da kald›¤› yerin yak›n çevresindeki dar bir alan içinde hapis uy-
gulamas›na maruz kalan suçlu ve san›klara tak›lmaktad›r. Elektronik pranga, tak›lan kiflinin hareketle-
rinin 24 saat takip edilmesini sa¤lamaktad›r. Prangay› tafl›yan kifli, genellikle çap› 80 kilometreyi afl-
mayan bir alanda hareket serbestli¤ine sahiptir, ancak bu alan›n d›fl›na ç›kmaya yeltendi¤inde, gü-

venlik birimleri alarma geçmekte ve polisler hemen müdahalede bulunmaktad›rlar.13 Böylece kifli hem
günlük yaflam›n› belli s›n›rlar çerçevesinde sürdürmekte, hem de suç iflleyemeyece¤ini bilmektedir.

ELEKTRON‹K PRANGA

Harun Yahya



itab›n buraya kadar olan bölümlerinde Allah'›n

Hz. Süleyman'a verdi¤i çeflitli ilimlerden, gör-

kemli saltanat›ndan ve güçlü ordusundan bahset-

tik. Hz. Süleyman'›n Kuran'da bildirilen en önemli özel-

liklerinden biri ise, hiç flüphesiz sahip oldu¤u üstün ah-

lak›d›r. O, hayat› boyunca insanlar› Allah'›n raz›

olaca¤› din ahlak›n› yaflamaya davet ederken,

kendisi de derin iman› ve güzel ahlak›yla

tüm insanlara örnek olmufltur. 

KK
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Her ‹flinde Allah'a Yönelirdi

Hz. Süleyman'›n hayat› ile ilgili olan Kuran ayetlerinde en çok dikkat çekilen

konulardan biri, onun her yapt›¤› iflte sürekli Allah'a yönelmesi, O'na dua et-

mesi ve her iste¤ini Allah'a açmas›d›r. 

Hz. Süleyman, putperestli¤in yayg›n oldu¤u bir dönemde yaflam›fl,

ancak hiçbir zaman, hiçbir fleyi Allah'a ortak koflmam›flt›r. Sadece Allah'›n

r›zas›n› gözetmifl ve Allah'›n dinini hakim k›lmak için hiçbir insan›n ya

da varl›¤›n r›zas›n› gözetmeden ihlasla yaflam›flt›r. Puta tapan Sebe Ül-

kesi'ni imana davet ederken de onlar› Allah'a teslim olmaya davet et-

mifl, Günefl'e secde etmekten vazgeçmelerini istemifltir.

... O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a)

yönelip-dönen biriydi. (Sad Suresi, 30) 



Hz. Süleyman

Hz. Süleyman herhangi bir zorlukla, s›k›nt›yla ya da bir nimetle karfl›laflt›¤›n-

da hemen Allah'a yöneliyordu. Her konuflmas›nda Allah'› zikrediyor, her karar›n›

Allah'›n ad›n› anarak veriyordu. Allah Hz. Süleyman'› çeflitli olaylarla denemifl, o

da her seferinde çok güzel bir ahlakla karfl›l›k vermifltir. Örne¤in yukar›daki ayette

de belirtildi¤i gibi Hz. Süleyman denendi¤inde, akl›na ilk gelen Allah'a dua etmek,

O'nun ba¤›fllay›c›l›¤›na ve rahmetine s›¤›nmak olmufltur. 

Andolsun, Biz Süleyman'› imtihan ettik, taht›n›n

üstünde bir ceset b›rakt›k. Sonra (eski durumuna)

döndü. "Rabbim, beni ba¤›flla ve benden sonra hiç

kimseye nasib olmayan bir mülkü bana arma¤an et.

fiüphesiz Sen, karfl›l›ks›z arma¤an edensin."

(Sad Suresi, 34-35)
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"... Bu Rabbimin fazl›ndand›r, O'na flükredecek miyim,

yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte

oldu¤u için (bu ola¤anüstü olay gerçekleflti). Kim

flükrederse, art›k o kendisi için flükretmifltir, kim

nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir

fleye ve kimseye ihtiyac› olmayan)d›r, Kerim oland›r."

(Neml Suresi, 40)

Hz. Süleyman sadece zorluk anlar›nda de¤il, herhangi bir baflar› ya da zafer

an›nda da ayn› ahlak› göstermifl, daima tevazulu ve Allah'a karfl› aczini bilen bir kul

olmufltur. Elde etti¤i her baflar›n›n, Allah'tan bir deneme oldu¤unu hemen fark et-

mifltir. Yukar›daki ayette de bildirildi¤i gibi, baflar›lar karfl›s›nda son derece tevazu-

lu bir karfl›l›k vermifltir. Bu ihlasl› karfl›l›k, onun her türlü baflar›n›n da her türlü zor-

luk gibi Allah'tan bir deneme oldu¤unu bilmesinin bir sonucudur. 
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Sürekli Allah'a fiükreden Bir Kuldu

Allah Hz. Davud gibi Hz. Süleyman'› da daha önce hiç kimseye verilmemifl ni-

metlerle seçkin k›lm›fl, ona Allah'a flükretmesine vesile olacak lütuflarda bulunmufl-

tur. Hz. Süleyman bu nimetlere karfl› her zaman flükredici olmufl, tevazulu ve ihlas-

l› davranm›fl, her iflinde Allah'a yönelmifltir. Çünkü daha önce de belirtti¤imiz gibi,

o, bütün nimetlerin ve üstün özelliklerin Allah kat›ndan bir deneme oldu¤unu, bu

nimetlere verece¤i karfl›l›kla hesap gününde karfl›laflaca¤›n› bilen ve ona göre dav-

ranan bir kuldur.

Hz. Süleyman'›n kar›ncalar›n aralar›nda geçen konuflmay› duyduktan sonra, he-

men Allah'a yöneldi¤i ve dua etti¤i ayette bildirilmifltir. O, kendisine verilen nimetler

"... Rabbim, bana, anne ve babama verdi¤in nimete

flükretmemi ve hoflnut olaca¤›n salih bir amelde

bulunmam› ilham et ve beni rahmetinle salih

kullar›n aras›na kat." (Neml Suresi, 19)

... "Ey Davud ailesi, flükrederek çal›fl›n."

Kullar›mdan flükredenler azd›r.

(Sebe Suresi, 13)



Hz. Süleyman

68

karfl›s›nda her zaman bunlar›n gerçek sahibinin Rabbimiz oldu¤unu bilmifl, her tavr› ve

sözüyle tek hedefinin Allah'›n r›zas›n› kazanmak oldu¤unu göstermifltir. 

Allah onun bu samimi ve ihlasl› ahlak›n›n karfl›l›¤›n› en güzel flekilde vermifl ve

onu "fiüphesiz, onun Bizim kat›m›zda gerçekten bir yak›nl›¤› ve var›lacak güzel bir

yeri vard›r." (Sad Suresi, 40) ayetiyle müjdelemifltir. Bir di¤er ayette ise Rabbimiz, onu

ve babas› Hz. Davud'u, "inanm›fl kullar›ndan birço¤una göre üstün k›ld›¤›"n› (Neml

Suresi, 15) bildirmifltir.

Ayr›ca Hz. Süleyman difli kar›ncan›n, kar›nca toplulu¤una karfl› olan flefkatini gö-

rünce hemen annesini ve babas›n› hat›rlam›flt›r. Bu, insan›n, kendisine anne ve babas›

vesilesiyle gelen nimetlere karfl›l›k da (küçüklü¤ünden itibaren bak›m›, büyütülmesi,

bar›nmas›, e¤itimi gibi) bunlar›n as›l sahibi olan Allah'a flükretmesi gerekti¤ini gösteren

önemli bir derstir.
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Hz. Süleyman'›n Hayvan Sevgisi

Ayetlerden anlafl›ld›¤› gibi Hz.

Süleyman, durufllar› ve koflufllar›n-

daki zerafet ve ustal›klar› ile seyre-

denlere büyük zevk veren bu hay-

vanlar› sevmek için özel bir vakit

ay›rmaktad›r. Ve bu s›rada Allah'›

tesbih ederek yüceltmektedir. Bu

örnek bir mümin tavr›d›r: ‹manl›

bir kifli gördü¤ü güzellikler ve bu

güzelliklerin ruhunda olufltur-

du¤u derin etki karfl›s›nda

Allah'› zikreder. Bu, inananla-

r›n Allah'a olan derin sevgile-

rinin sonucunda oluflan bir et-

kilenmedir.

Hani ona akflama yak›n, bir aya¤›n› t›rna¤› üstüne

diken, öbür üç aya¤›yla topra¤› kaz›yan, ya¤›z atlar

sunulmufltu. O da demiflti ki: "Gerçekten ben, mal

(veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolay› tercih

ettim." Sonunda bu atlar (kofltular ve toz)

perdesinin arkas›na sakland›lar."

(Sad Suresi, 31-32)
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Din ahlak›n›n getirdi¤i güzelliklerden uzak olan insanlar›n ço¤u, içine kapal›,

etraf›ndaki olaylara ve varl›klara karfl› duyars›z, umursamaz bir karakter gelifltirir-

ler. Oysa Hz. Süleyman'›n tav›rlar›nda da aç›kça görüldü¤ü gibi, Müslüman, etra-

f›ndaki güzelliklere karfl› son derece duyarl›, güzellik, estetik ve sanattan zevk alan,

ince düflünceli bir insand›r. Allah'›n nimetlerinin fark›ndad›r ve bunlardan zevk al›p

flükretmeyi bilir. Allah, "De ki: 'Allah'›n kullar› için ç›kard›¤› ziyneti ve temiz r›-

z›klar› kim haram k›lm›flt›r?' De ki: 'Bunlar, dünya hayat›nda iman edenler için-

dir, k›yamet günü ise yaln›zca onlar›nd›r'..." (Araf Suresi, 32) ayetiyle, dünyadaki

nimetlerin zaten Müslümanlar için yarat›ld›¤›n› haber vermektedir.

Hz. Süleyman içinde duydu¤u sevgiyi hem sözle ifade etmekte, hem de fiilen

göstermektedir. Burada Hz. Süleyman'›n sevgisini ifade etme gücünü en aç›k flekil-

de görüyoruz. Genelde insanlar içlerinde duyduklar› sevgi, muhabbet hislerini her

zaman do¤ru ve güzel flekilde ifade edemezler. Hatta ço¤u zaman bundan çekinir-

ler. ‹nsan›n bir varl›¤a karfl› duydu¤u muhabbeti en içli flekilde gösterebilmesi

Allah'›n verdi¤i özel bir yetenektir. Allah ayetlerinde bu yetene¤i, salih kullar›ndan

biri olan Hz. Yahya'ya da verdi¤ini flöyle bildirmektedir:

(Çocu¤un do¤up büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yahya, Kitab›

kuvvetle tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Kat›m›zdan ona bir

sevgi duyarl›l›¤› ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

(Meryem Suresi, 12-13)

"Onlar› bana geri getirin" (dedi). Sonra (onlar›n)

bacaklar›n› ve boyunlar›n› okflamaya bafllad›.

(Sad Suresi, 33)
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Kuran'da Hz. Süleyman'›n

atlar›n yan› s›ra baflka hayvanlara

da ayn› sevgiyle yaklaflt›¤›na dair örnekler

anlat›lmaktad›r. Bu hayvanlardan biri kar›ncalard›r. Hz. Süleyman'›n ordusu ile bir-

likte geldi¤ini gören bir difli kar›nca, kar›nca toplulu¤una yuvalar›na girmelerini,

aksi takdirde Hz. Süleyman ve ordular›n›n "fark›nda olmaks›z›n" onlara zarar vere-

bilece¤ini söylemifltir. Difli kar›ncan›n konuflmas›nda "fark›nda olmadan" ifadesini

kullanmas›, Süleyman Peygamberin bir savafl durumunda kar›ncalara dahi zarar

vermeyecek kadar yüksek merhametine dikkat çekmifltir.

Hz. Süleyman'›n hayat›na dair örneklerin anlat›ld›¤› bu ayetlerde Müslü-

manlar için hayvan sevgisinin önemine de iflaret edilmektedir. Çünkü iman eden bir

insan Allah'›n yaratt›¤› canl›lardaki derin hikmetleri, yarat›l›fl güzelliklerini daha iyi

kavrayabilir. Nitekim hayvanlardaki ibretlerin detayl› olarak anlat›ld›¤› Nahl Sure-

si'nde "... onlarda (hayvanlarda) sizin için bir güzellik vard›r" (Nahl Suresi, 6) bu-

yurularak bu gerçe¤e dikkat çekilir. ‹flte Hz. Süleyman'da gördü¤ümüz hayvan sev-

gisi de, Allah'›n bu kusursuz yarat›fl›na du-

yulan hayranl›¤›n ifadelerinden biridir.

Kuran'da, hayvanlar›n insanlara

fayda veren yönlerinden biri de güvenlik

sa¤lamalar› olarak haber verilmifltir. Örne¤in

köpeklerin, sahiplerinin güvenli¤ini sa¤lamak

amac›yla kullan›labile-

ceklerine dair iflaret-

ler vard›r. Kehf Su-

resi'nin 18. ayetinde

Ashab-› Kehf'in köpeklerinden

bahsedilmektedir. Daha pek çok

ayette de hayvan sevgisi ve hayvanlarda-

ki yarat›l›fl delillerinin incelenmesi tefl-

vik edilmifltir. 





Hz. Süleyman'›n Allah R›zas› ‹çin Mala 
Sevgi Duymas›

Ayette görüldü¤ü gibi Hz. Süleyman, sahip oldu¤u ihtiflaml› mallar› düflünüp

Allah'› övgüyle yüceltmifl, mala olan sevgisinin kayna¤›n›n Allah'› zikretmek oldu-

¤unu vurgulam›flt›r. Buradaki manay› iyi düflünmek gerekir. Kuran'›n di¤er baz›

ayetlerinde, mal sevgisinin insanlar› sapt›rabilece¤i haber verilir. Örne¤in Adiyat

Suresi'nde flöyle buyrulur: "Gerçekten insan, Rabbine karfl› nankördür. Ve gerçek-

ten, kendisi buna flahiddir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolay› çok kat›d›r."

(Adiyat Suresi, 6-8) Mal ve mülk sevgisi insanlar›n ço¤unun kalbini kat›laflt›r›r ve

onlar› dinden uzaklaflt›r›r, çünkü ellerindeki mal› kendilerinin bir kazanc› zanneder,

bundan dolay› kibir ve "müsta¤niyet" (yeterlilik hissi, Allah'a karfl› muhtaç oldu¤u-

nu unutma) duyarlar ve daha fazla mal edinmek için h›rsa kap›l›rlar. Allah'a kulluk

etmek için yaflayacaklar›na, mal biriktirmek için yaflarlar. Bu nedenle her Müslüma-

n›n mal ve mülk h›rs›ndan uzak durmas› gerekir.

Ancak Hz. Süleyman k›ssas› bize Müslüman›n mal ve mülke gafil insanlardan

çok daha farkl› bakaca¤›n› ve bu bilinci elde ettikten sonra mal ve mülke sahip ol-

... "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi

zikretmekten dolay› tercih ettim..." (Sad Suresi, 32)
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man›n ona Allah'› zikretmesi için bir vesile olaca¤›n› göstermektedir. Kastedilen bi-

linç, tüm mal›n ve mülkün Allah'a ait oldu¤unu, O'ndan geldi¤ini ve yine O'nun di-

lemesiyle gidece¤ini bilmektir. Bunu bilen Müslüman, kendisine mal ve mülk veril-

di¤inde bundan dolay› kibirlenmez veya fl›marmaz. "Mallar elimden gidecek" kor-

kusuna da kap›lmaz. Allah'›n vermifl oldu¤u tüm imkanlara flükreder ve bu imkan-

lar› O'nun r›zas› için O'nun yolunda kullan›r. Allah kendisine büyük bir mülk, ihti-

flam ve iktidar nasip etti¤inde de, bunlar›n hepsini birer nimet ve imtihan vesilesi

olarak görür, Allah'a olan sayg›, korku ve sevgisi daha da artar.

‹flte bu nedenledir ki, Allah'a gönülden ba¤l› olan salih müminler, kendilerine

mal, mülk ve iktidar emanet edilmesi için en ehil insanlard›r. Bunlardan birisi olan

Hz. Süleyman, kimseye nasip olmayan bir iktidar› elinde tutmas›na ra¤men, her za-

man Allah'a karfl› içli ve derin bir sayg› içinde olmufl ve tüm imkanlar›yla O'nun di-

nine hizmet etmifltir.

Bu ayetten mal sevgisinin, e¤er Allah r›zas› için olursa makbul oldu¤u anlafl›l-

maktad›r. Sahip olunan zenginlikler Allah'›n r›zas›n› kazanacak ifllerde, Allah'›n

sonsuz kudretini zikretmede kullan›l›rsa, bu yap›lanlardan Allah'›n hoflnut olmas›

umulur.

Hz. Süleyman, mal›, Allah r›zas› için sevmekte ve O'nun yolunda harca-

mak için Allah'tan kendisine büyük bir mülk nasip etmesini istemektedir. Bu ayet-

le Müslümanlar›n da Allah yolunda harcamak için dünya hayat›nda benzersiz bir

"Rabbim, beni ba¤›flla ve benden sonra hiç kimseye

nasib olmayan bir mülkü bana arma¤an et. fiüphesiz

Sen, karfl›l›ks›z arma¤an edensin." (Sad Suresi, 35)
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zenginlik ve mülk isteyebileceklerine iflaret edilmektedir. 

Ayetlerden anlafl›ld›¤› gibi, Müslümanlar zenginli¤e, gösteriflli mülklere,

hayranl›k uyand›ran sanat eserlerine sahip olabilirler. Nitekim Müslüman devletler

tarih boyunca son derece görkemli sanat eserleri ortaya koymufl, zenginlikleri ve

güçleri ile tüm dünyaya nam salm›fllard›r. As›rlar boyunca ‹slam'›n bayraktarl›¤›n›

yapan Osmanl› ‹mparatorlu¤u bunun en aç›k örne¤idir. Bu büyük imparatorluktan

geride kalan eserler hala üç k›tan›n dört bir yan›n› süslemektedir. 

‹man edenlerin sahip olduklar› bu zenginli¤in hikmetlerinden biri, insan-

lar›n kalplerini ‹slam'a ›s›nd›rmada zenginli¤in büyük bir rol oynamas›d›r. Onlar›n

sahip olduklar› ihtiflaml› mülkler, din ahlak›ndan uzak yaflayan ve maddi de¤erlere

çok fazla önem veren insanlar› ilk anda psikolojik olarak etkilemifl ve dine ilgi duy-

malar›n› sa¤lam›flt›r. Bu, ilerleyen bölümlerde görece¤imiz gibi, Hz. Süleyman'›n da

Sebe Melikesi'nin ‹slam'› kabul etmesi için kulland›¤› yöntemlerden biridir.

Mahmud Celaleddin. Celi sülüs hat, "Allah'›m beni en güzel flekilde r›z›kland›r, ahlak ve
insaniyetçe be¤enilen, günahkar olmayan iyi ameller nasip eyle" yaz›l›. 
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Hz. Süleyman'a Verilen Özel Bir ‹lme ‹flaret

Bu ayetlerde Hz. Davud ve Hz. Süleyman'a verilen özel bir ilim haber veril-

mektedir. Ayetin devam›nda bu ilmin "apaç›k bir üstünlük" oldu¤unun bildirilme-

si ise, hiç kimsenin bilmedi¤i, üstün bir ilme vak›f olduklar›na bir iflaret olabilir.

Hz. Süleyman'›n, taht›n›n üzerine b›rak›lan bir cesetle denenmesi, yukar›-

"Andolsun, Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik:

"Bizi inanm›fl kullar›ndan birço¤una göre üstün k›lan

Allah'a hamdolsun."... Gerçekten bu, apaç›k bir üstün-

lüktür." (Neml Suresi, 15-16)

Andolsun, Biz Süleyman'› imtihan ettik, taht›n›n

üstünde bir ceset b›rakt›k. Sonra (eski durumuna)

döndü. (Sad Suresi, 34)
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da söz etti¤imiz ilimle ba¤lant›l› bir mucize olabilir.

Allah Hz. Süleyman'› metafizik bir flekilde, tüm

canl›lar›n yaflad›¤› madde boyutundan ç›kar›p,

ruh alemine sokmufl olabilir. Bu alemde madde

ortadan kalkm›fl, Hz. Süleyman, taht›n da,

taht›n üzerindeki cesedin de maddi var-

l›klar› olmay›p, bir hayalden ibaret ol-

duklar›n› anlam›fl olabilir. Ruh alemin-

den ç›k›p, yeniden madde boyutuna

geçti¤inde ise, bedenine kavuflmufl,

eski haline dönmüfl olabilir. 

Hz. Süleyman bu yol-

culuk esnas›nda bedenin d›fl›na

ç›km›fl ve dolay›s›yla da kendi

bedenini bir ceset olarak gör-

müfl, bunun sonucunda da

dünya hayat›n›n de¤ersiz-

li¤ini ve insan›n ne kadar

aciz oldu¤unu fark etmifl ola-

bilir. Dünyan›n birkaç on y›l

içinde sona erece¤ini, insan›n

dünya hayat›nda de¤er verdi-

¤i para, zenginlik, mal, mülk

ve tüm güzelliklerin bir hayal-

den ibaret oldu¤unu kavram›fl

olabilir. 

Dünya hayat›n›n de¤er-

sizli¤ini anlayan Hz. Süleyman,

mülkü Allah yolunda harcaman›n öne-

mini kavram›fl olabilir. Nitekim bu yolculu-

¤un hemen ard›ndan Hz. Süleyman, Allah'a, kendi-

sine büyük bir mülk vermesi için dua etmektedir. 
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Ayette geçen ifadeden, Hz. Süleyman döneminde baz› insanlar›n, Allah'›n

haram k›ld›¤› fiillerden olan sihire ra¤bet ettikleri anlafl›lmaktad›r. Onlar fleytanlar-

dan sihir ö¤renmifllerdir. Ayr›ca Babil'deki Harut ve Marut adl› meleklere ö¤retilmifl

olanlar› da -yine fleytanlardan ö¤renerek- kötü amaçlar› için kullanm›fllard›r.

Ve onlar, Süleyman'›n mülkü (nübüvveti) hakk›nda

fleytanlar›n anlatt›klar›na uydular. Süleyman inkar

etmedi; ancak fleytanlar inkar etti. Onlar, insanlara

sihri ve Babil'deki iki mele¤e Harut'a ve Marut'a

indirileni ö¤retiyorlard›...

(Bakara Suresi, 102)
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Pieter Bruegel, Babil Kulesi, 16. yy.
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Ayetten anlafl›ld›¤› gibi, Hz. Süleyman'a karfl› harekete geçen fleytan, etki-

si alt›na ald›¤› insanlar arac›l›¤›yla halk› Hz. Süleyman'›n sahip oldu¤u büyük mülk

ve zenginlik ile ilgili olarak k›flk›rtm›fl olabilir. Bunun sonucunda da insanlar Hz.

Süleyman ve sahip oldu¤u güçlü devlete karfl› örgütlenmifl, devlet aleyhinde çal›fl-

malar yapan çeflitli karanl›k örgütler kurmufl olabilirler. fieytan›n sevkiyle kurulan

bu örgütler Hz. Süleyman'›n devletini türlü flekillerde çökertmeye çal›flm›fl, bunun

için her türlü kirli yöntemi kullanm›fl olabilirler. (En do¤rusunu Allah bilir.) Nite-

kim tarihi kay›tlar, Hz. Süleyman'›n vefat›n›n ard›ndan yönetti¤i Müslüman ‹srail

Krall›¤›'n›n iç kar›fl›kl›klar nedeniyle ikiye bölündü¤ünü bildirmektedir.

fieytanlar insanlar› yoldan sapt›rmak için onlara, Harut ve Marut'tan ö¤ren-

dikleri sihirleri ö¤retmifllerdir. Oysa Harut ve Marut, sahip olduklar› bilgiyi, ö¤ren-

mek isteyenlere önce kendilerinin Allah'tan bir deneme olduklar›n› söylüyor ve in-

kara düflmemeleri için onlar› uyar›yorlard›. Ancak ondan sonra bu bilgiyi ö¤retiyor-

lard›. Bu nedenle de insanlar›n sihrin bir fitne oldu¤unu bilmeleri ve bundan flid-

detle kaç›nmalar› gerekmektedir. 

... Oysa o ikisi: "Biz, yaln›zca bir fitneyiz, sak›n inkar

etme" demedikçe hiç kimseye (bir fley) ö¤retmezlerdi.

Fakat onlardan erkekle kar›s›n›n aras›n› açan fleyi

ö¤reniyorlard›. Oysa onunla Allah'›n izni olmad›kça

hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna ra¤men

kendilerine zarar verecek ve yarar sa¤lamayacak fleyi

ö¤reniyorlard›. Andolsun onlar, bunu sat›n alan›n,

ahiretten hiçbir pay› olmad›¤›n› bildiler; kendi

nefislerini karfl›l›¤›nda satt›klar› fley ne kötü; bir

bilselerdi." (Bakara Suresi, 102)
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Babil'in Asma Bahçeleri'nden Ziggurat manzaras›.

Sihir yöntemlerine baflvuran herkes çok iyi bilmelidir ki, Allah izin verme-

den insanlar›n ö¤rendikleri ve uygulad›klar› büyülerin bir sonuç vermesi kesinlik-

le mümkün de¤ildir. Çünkü büyünün etkisini bir hikmet üzere yaratan da Allah't›r.

O'nun izni ve bilgisi olmadan hiçbir insan›n zenginlik, güç ya da baflka bir imkan›

sihir benzeri yöntemlerle elde etmesi mümkün de¤ildir. 

Allah, büyünün etkisine inanan ve bu gibi yöntemlerle kendilerine men-

faat sa¤layabileceklerine inanan insanlara, bu fleytani yöntemleri bir bela olarak

musallat edebilir. Onlar bat›l yollara sapt›klar› için, Allah onlara buna göre bir kar-

fl›l›k vermekte, büyü, bu insanlar için dünya hayat›nda bir azap haline gelmektedir.

Bu, Allah'›n hidayet yolundan sapan insanlara dünyada verdi¤i bir cezad›r. 

Ayetlerden anlafl›ld›¤› gibi, iman eden bir insan hiçbir flekilde sihirle ve

fleytanlar›n anlatt›klar›yla ilgilenmez. ‹nsanlar›n aras›n› bozmak için bu tip fleytan

k›flk›rtmas› ifllerle u¤raflmak, hak yoldan uzaklafl›p bat›l inan›fllarla vakit geçirmek

fleytan›n oyununa gelmektir. Çünkü fleytan›n amac› insanlar› do¤ru yoldan engelle-

mektir. Sihir benzeri ifllerle u¤raflanlar, fleytan›n aldatmacas›na kanm›fl kimselerdir. 

Bu gibi bat›l inan›fllar›n Kuran'da hiçbir flekilde yeri yoktur. Nitekim Allah Fe-

lak Suresi'nde flu flekilde buyurmaktad›r: 
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De ki: Sabah›n Rabbine s›¤›n›r›m. Yaratt›¤› fleylerin flerrinden, karanl›¤›

çöktü¤ü zaman gecenin flerrinden, dü¤ümlere üfüren-kad›nlar›n flerrin-

den... (Felak Suresi, 1-4)

Harut ve Marut'tan bahsedilen ayetlerde de ayn› konu anlat›lm›flt›r. Ne sihrin,

ne de Felak Suresi'ndeki ayette bildirildi¤i gibi "dü¤ümlere üfüren kad›nlar›n" hiç-

bir güçleri, etkileri yoktur. Kainattaki tek güç ve hüküm sahibi, alemlerin Rabbi olan

Allah't›r. Mümin sadece Allah'a güvenip dayan›r, sadece O'ndan medet umar, her

türlü ihtiyac›n›, s›k›nt›s›n› Allah'a açar, Allah'› dost ve vekil edinir. 

Juan de Valdes Leal,
Göz Aç›p Kapay›ncaya
Kadar, Caridad
Hastanesi, 
1670-1672, 
Seville 

AAtteeflfliinn  iiççiinnddee  oollaannllaarr,,  cceehheennnneemm

bbeekkççiilleerriinnee  ddeeddiilleerr  kkii::  ""RRaabbbbiinniizzee

dduuaa  eeddiinn;;  aazzaabbttaann  bbiirr  ggüünnüü  ((oollssuunn))

bbiizzee  hhaaffiifflleettssiinn..""  

((MMüümmiinn  SSuurreessii,,  4499))
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Bu ayetlerde ahir zamana yönelik iflaretler de olabilir. Allah, sihirden bah-

sederek, ahir zamanda sihrin ço¤alaca¤›na, fal bak›p gelece¤i okuman›n yayg›nla-

flaca¤›na iflaret ediyor olabilir. Ahir zamanda Allah'›n haram k›ld›¤› bu fitneler, ade-

ta bir geçim kayna¤› haline gelecek, büyücü ve falc›lar insanlar› sömürecek olabilir-

ler. Ahir zaman›n bu büyük fitnesi, Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde de haber

verilmifltir. Bunlardan biri flu flekildedir:

Ahir zamanda ümmetim hakk›nda en çok endifle duydu¤um, y›ld›zlara

(inanmak), kaderi yalanlamak... (Ramuz el-Ehadis, 1/1540) 

Juan de Valdes Leal,
‹htiflaml› Dünyan›n Sonu,

Caridad Hastanesi, 
1670-1672, Seville 

fifiüüpphheessiizz  ssuuççlluu

ggüünnaahhkkaarrllaarr,,  

cceehheennnneemm  aazzaabb››

iiççiinnddee  ssüürreessiizz  

kkaallaaccaakkllaarrdd››rr..

((ZZuuhhrruuff  SSuurreessii,,  7744))
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z. Süleyman ile ilgili Kuran ayetlerinin büyük bir bölümü Hz. Süley-

man ile Sebe Melikesi aras›nda yaflanan olaylarla ilgilidir. Bu ayetler-

de söz konusu iki ülkenin siyasi ve ekonomik iliflkileri hakk›nda önemli detaylar ve-

rilmifltir. Bunun yan› s›ra Hz. Süleyman'›n di¤er devletlerle iliflkisi, yönetim gücü ve

Allah'›n dinini anlatmada kulland›¤› yöntemlerden de örnekler aktar›lm›flt›r.

Derken (Hüdhüd) uzun zaman geçmeden geldi ve

(Süleyman'a) dedi ki: "Senin kuflatamad›¤›n (ö¤rene-

medi¤in) fleyi, ben kuflatt›m ve sana Saba'dan kesin

bir haber getirdim." (Neml Suresi, 22)

H
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‹ki ülke aras›ndaki iliflki Hz. Süleyman'›n ordusunda bulunan Hüdhüd'ün Se-

be Ülkesi ve bu ülkenin melikesi hakk›nda bilgi vermesiyle bafllar. Hz. Süleyman,

ordusunu teftifl etti¤i s›rada, Hüdhüd'ün kayboldu¤unu fark eder. Hüdhüd geri

geldi¤inde Hz. Süleyman'a Sebe Ülkesi hakk›nda çok önemli bilgiler verir.

Piero della Francesco, Sebe Melikesi'nin Hz. Süleyman taraf›ndan kabulü, 15. yy.



Frans II Francken, Hz. Süleyman ve Kraliçe Sebe konulu tablo, 
1606-1617
Güzel Sanatlar Müzesi, Quimper



(Sebe Melikesi) Dedi ki:(Sebe Melikesi) Dedi ki:

"Rabbim, gerçekten ben"Rabbim, gerçekten ben

kendime zulmettim; (art›k)kendime zulmettim; (art›k)

ben Süleyman'la birlikteben Süleyman'la birlikte

alemlerin Rabbi olanalemlerin Rabbi olan

Allah'a teslim oldum."Allah'a teslim oldum."

(Neml Suresi, 44)(Neml Suresi, 44)



Hz. Süleyman

"Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kad›n

buldum ki, ona herfleyden (bolca) verilmifltir ve

büyük bir taht› var." (Neml Suresi, 23)

Ayette ilk olarak bu bilginin vurgulanmas›, o dönemde bir kad›n yöneticinin

varl›¤›n›n çok al›fl›lm›fl bir durum olmad›¤›n› gösteriyor olabilir. Hüdhüd, Sebe

Melikesi'nin zenginli¤inden ve ona türlü nimetlerin ba¤›flland›¤›ndan da bah-

setmektedir. Bu zenginli¤i anlat›rken de özellikle Sebe Melikesi'nin taht›n›n bü-

yüklü¤ünü vurgulamaktad›r. Taht›n büyüklü¤ü Sebe Melikesi'nin iktidar›n›n

ve devletinin gücünü  simgeliyor olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir)

Hüdhüd, Sebe Ülkesi halk›n›n fleytan›n k›flk›rtmalar›na uyup Günefl'e tapt›kla-

r›n›, Allah'a flirk kofltuklar›n› ve hidayet yoluna uymad›klar›n› bildirmifltir. fieytan,

Sebe halk›na Günefl'e tapmay› süslü göstermifl, yani do¤ru ve ak›lc› bir inanç gibi ta-

"Onu ve kavmini, Allah'› b›rak›p da günefle secde

etmektelerken buldum, fleytan onlara yapt›klar›n›

süslemifltir, böylece onlar› (do¤ru) yoldan

al›koymufltur; bundan dolay› onlar hidayet

bulmuyorlar." (Neml Suresi, 24)
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n›tm›fl, onlar da bu sapk›nl›¤› atalar›ndan miras alarak, kendilerine yol edinmifller-

dir. ‹nsanlar› do¤ru yoldan sapt›r›p, Allah'a secde etmekten al›koymak fleytan›n en

önemli hedefidir. Bu ayet, insanlar›n Allah'›n dininden uzak olmalar›n›n nedeninin,

ço¤unlukla bat›l bir inanç, felsefe ve fikir sistemi taraf›ndan aldat›lmalar› oldu¤una

da iflaret ediyor olabilir. 

Ancak afla¤›daki ayetlerde bildirildi¤i gibi fleytan›n samimi bir kalple Allah'a

iman eden, ihlas sahibi kullar üzerinde hiçbir etkisi yoktur:

Dedi ki: "Rabbim, beni k›flk›rtt›¤›n fleye karfl›l›k, andolsun, ben de yer-

yüzünde onlara, (sana baflkald›rmay› ve dünya tutkular›n›) süsleyip-çe-

kici gösterece¤im ve onlar›n tümünü mutlaka k›flk›rt›p-sapt›raca¤›m.

Ancak onlardan muhlis olan kullar›n müstesna." (Hicr Suresi, 39-40)

Bu ayetlerden Hüdhüd'ün baz› özellikleri de anlafl›lmaktad›r. 

Hüdhüd iman sahibi bir cin olabilir. O, Allah'a iman eden ve konuflmala-

r›nda da  bunu s›kça vurgulayan bir Müslüman cin görünümündedir. 

Hüdhüd, edindi¤i bilgiyi yayg›nlaflt›rmadan, do¤rudan hüküm ve hikmet

sahibi olan Hz. Süleyman'a getirmesi gerekti¤ini bilmektedir, bu tavr›ndan itaatli

oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Gördüklerini kavrayabilmekte, sadece nakil yapmakla kalmay›p anlamlar

ç›karabilmektedir. Ayr›ca çok güçlü bir ifade kabiliyetine de sahiptir. Gördüklerini
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Ki onlar, göklerde ve yerde sakl› olan› ortaya ç›karan

ve sizin gizlediklerinizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilen

Allah'a secde etmesinler diye (yapmaktad›rlar). O

Allah, O'ndan baflka ilah yoktur, büyük Arfl'›n

Rabbidir." (Neml Suresi, 25-26)



dikkat çekici bir flekilde aktarmakta, sadece önemli konular›n üzerinde du-

rup gereksiz ayr›nt›lara girmemekte, k›sa ve özlü konuflmaktad›r.

Ayette Hüdhüd'ün bir kufl oldu¤u, ancak konuflup bilgi akta-

rabildi¤i haber verilmifltir. Hz. Süleyman'›n ordusunu gören difli ka-

r›ncan›n da konufltu¤u bildirilmektedir. Günümüzde geliflmifl bilgisayar teknoloji-

leri ile filmlerde kufllar›n, kar›ncalar›n ve tüm hayvanlar›n konuflturulmas› son de-

rece yayg›n bir olayd›r. Bu da söz konusu k›ssan›n iflari manalar›ndan biri olabilir. 

Hüdhüd'ün kayboldu¤unu fark eden Hz. Süleyman, e¤er apaç›k bir delil

getirmezse onu cezaland›raca¤›n› ifade etmifl, ama Hüdhüd ona Sebe Ülkesi'nden

bilgi getirdi¤inde sözünü bitirene kadar beklemifl, ani bir karfl›l›k vermemifltir. Bu

tavr›, Hz. Süleyman'›n çok ak›ll›, olgun, itidalli ve adil bir yönetici oldu¤unu göster-

mektedir.

(Süleyman:) "Durup bekleyece¤iz, do¤ruyu mu

söyledin, yoksa yalanc›lardan m› oldun?" dedi.

(Neml Suresi, 27)

Hz. Süleyman
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Hz. Süleyman, Hüdhüd'ün Sebe Ülkesi hakk›nda verdi¤i bil-

gileri ö¤rendikten sonra da hemen karar vermemifltir. Öncelikle bu bil-

giyi teyit etmek için bir araflt›rma yapt›rmaya karar vermifltir. Bu, Hz.

Süleyman'›n tedbirli ve adaletli bir yönetici oldu¤unun delillerindendir. 

Hz. Süleyman'›n kulland›¤› bu yöntem, yani karfl›daki kiflinin herhangi

bir durum karfl›s›ndaki tepkilerini izleyerek bir sonuca varmak, son derece ak›lc› bir

metotdur. Bu yöntemle, haber getiren kiflilerin flahsi yorumlar›ndaki olas› hatalar da

engellenmifl olur. 

Ayr›ca izlendi¤inin fark›nda olmayan Sebe Melikesi, çevresindekilerle is-

tiflare ederken en do¤al ve en samimi tepkilerini verecek, gerçek düflüncelerini ifa-

de edecektir. Bu yöntem, Melike'nin, Hz. Süleyman hakk›ndaki gerçek kanaatinin

ö¤renilebilece¤i en k›sa ve en emin yollardan biridir. 

Bu mektubumla git, onu kendilerine b›rak sonra

onlardan (biraz) uzaklafl, böylelikle bir bak›ver,

neye baflvuracaklar? (Neml Suresi, 28)





Sebe Melikesi, Hz. Süleyman'dan gelen mektubun son derece önemli oldu¤u-

nu hemen anlam›flt›r. Bunun birkaç farkl› nedeni olabilir. 

Birincisi, Hüdhüd'ün bu mektubu getirifl flekli olabilir. Hz. Süley-

man'›n bu mektubu bir kufl ile göndermifl olmas› ve bu kuflun sahip ol-

du¤u özellikler, durumun ola¤anüstülü¤ünü ortaya koymufl olabilir. 

Hz. Süleyman'›n zenginli¤ini, üstün sanat anlay›fl›n› ve güç-

lü saltanat›n› ifade eden bir ka¤›t, mühür ya da yaz›m flekli kullan›l-

m›fl olabilir. Bu mektup da Sebe Melikesi'ni etkilemifl olabilir. 

Sebe Melikesi, mektubu ilk önce kendisi oku-

mufl, içindekilerden etkilenmifl, daha sonra istiflare et-

mek üzere çevresindeki kiflilerin yan›na gelmifl olabilir.

Mektubun içindekileri bildi¤i için "oldukça önemli"

fleklinde bir ifade kullanm›fl olabilir. (En do¤rusunu

Allah bilir)

Ayette "önemli bir mektup" olarak geçen ifadenin

Arapças› "kitabun keriymun"dur. Bu ifadede "kitabun" kelimesi-

nin mektubun yan› s›ra yaz›, kitap gibi anlamlar› da mevcuttur. "Ke-

riymun" kelimesi de "asil, seçkin, flerefli, sayg›n, de¤erli, k›ymetli" anlamlar›

tafl›maktad›r. Bu durumda Hz. Süleyman Sebe'ye yaln›zca bir mektup de-

¤il, dini tebli¤ eden bir kitab› veya yaz›y› ön aç›klama ile göndermifl

olabilir. Bu ön aç›klama da "Rahman ve Rahim Olan Allah'›n

Ad›yla" bafll›yor olabilir.
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(Hüdhüd'ün mektubu götürüp b›rakmas›ndan sonra

Saba melikesi Belk›s:) Dedi ki: "Ey önde gelenler

gerçekten bana oldukça önemli bir mektup b›rak›ld›."

(Neml Suresi, 29)
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"Gerçek flu ki, bu, Süleyman'dand›r ve 'fiüphesiz

Rahman ve Rahim Olan Allah'›n Ad›yla'

(bafllamakta)d›r." (Neml Suresi, 30)

Sebe Melikesi'nin, mektubun (veya kitab›n) Hz. Süleyman'dan geldi¤ini

söyledikten sonra baflka tan›t›c› hiçbir aç›klama kullanmamas›, onun ve çevresinde-

kilerin Hz. Süleyman'› yak›ndan tan›d›klar›n› göstermektedir. Anlafl›lmaktad›r ki,

Hz. Süleyman'›n ülkesi, zenginli¤i ve kudretiyle genifl alanlara nam salm›fl, çok güç-

lü bir ülkedir.

Hz. Süleyman'›n üslubu son derece aç›k ve etkileyicidir. Mektubun çok

güçlü ve hüküm sahibi bir insandan geldi¤i özlü, kararl› ve kesin üslubundan da

anlafl›lmaktad›r. Sebe Melikesi ve çevresindeki yöneticiler de mektuptan oldukça et-

kilenmifllerdir. 

(‹çinde de:) "Bana karfl› büyüklük göstermeyin ve

bana Müslüman olarak gelin" diye (yaz›lmaktad›r).

(Neml Suresi, 31)



Hz. Süleyman bu mektupla onlara Allah'›n dinini tebli¤ etmekte, ö¤ütte

bulunmakta ve onlar› Müslüman olup Allah'a iman etmeye davet etmektedir. On-

lardan, öncelikle kendisine tabi olmalar›n› de¤il, Allah'a iman etmelerini ve Müslü-

man olmalar›n› istemektedir. Bu, Hz. Süleyman'›n bir ülkeyi fethetmekten ziyade,

orada yaflayan insanlar›n iman etmelerine önem verdi¤ini göstermektedir. Çünkü

onun gönderilifl amac› insanlar› hidayet yoluna davet etmek, uyar›p korkutmakt›r. 
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Hz. Süleyman'›n Sebe Ülkesi ile olan iliflkisinin aktar›ld›¤› ayetlerden,

onun komflu ülkelerle olan sorunlar›n›, savafltan ziyade diplomatik yollarla çözdü-

¤ü de anlafl›lmaktad›r. Zaferlerini, askeri güç kullanmadan, anlaflma ve bar›fl yolla-

r›yla, masa bafl›nda elde etmektedir. Elçiler ve mektuplar göndererek uzlafl› yollar›

aramaktad›r. 

Ayr›ca flunu da hat›rlatmal›y›z ki, sözlü yap›lan tebli¤in unutulmas›, çev-

redeki dikkat da¤›t›c› etkilerden dolay› istenen etkiyi oluflturamamas› ihtimali var-

d›r. ‹nsan›n konuflma an›nda akl›ndan geçenleri güzel ifade edememesi veya dinle-

yenin dikkatinin da¤›lmas› da mümkündür. Oysa yaz›l› olarak yap›lan tebli¤de

hem yazan kiflinin hem de okuyan kiflinin dikkatini toplamas› daha kolayd›r. Hz.

Süleyman'›n kulland›¤› tebli¤ metodu da buna güzel bir örnektir. Bu nedenle iman

edenlerin, Allah'›n dinini ve imani gerçekleri anlatma konusunda yaz›l› tebli¤in

önemli bir yol oldu¤unu unutmamalar› gerekmektedir.

Sebe Melikesi'nin, ald›¤› bu önemli mektup hakk›nda hemen yan›ndaki

yöneticilere fikirlerini sormas›, onun yaflad›¤› sistemin diktatörlük de¤il, bir mecli-

se sahip demokratik vas›fta bir yönetim oldu¤unu göstermektedir. Melike, önde ge-

lenlerden fikir sormakta, onlar›n tecrübelerinden faydalanmaktad›r. 

Dedi ki: "Ey önde gelenler, bu iflimde bana görüfl

belirtin, siz (herfleye) flahidlik etmedikçe ben hiçbir

iflte kesin (karar veren biri) de¤ilim."

(Neml Suresi, 32)
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Bu ayette Sebe Melikesi'nin Hz. Süleyman'dan gelen mektup konusunda

ne yap›lmas› gerekti¤ini askerlerden oluflan bir meclis ile istiflare etti¤i anlafl›lmak-

tad›r. Askerlerin verdi¤i bu cevaptan ise söz konusu meclisin Sebe Melikesi'nin tam

yetki ve emri alt›nda hareket etti¤i anlafl›lmaktad›r. 

Burada Sebe Melikesi'nin Hz. Süleyman'›n karfl› konulamaz gücünü çok iyi ta-

n›d›¤› tekrar anlafl›lmaktad›r. Süleyman Peygamberden gelen ça¤r› karfl›s›nda tes-

lim olmaktan baflka çaresi olmad›¤›n› anlamakta ve bunu ifade etmektedir. Ama yi-

ne de teslim olmamak için bir yol aramakta ve zaman kazanmak için Hz. Süley-

man'a bir hediye göndermektedir.

Dediler ki: "Biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu

savaflç›lar›z. ‹fl konusunda karar senindir, art›k sen

bak, neyi emredersen (biz uygular›z).

(Neml Suresi, 33)

Dedi ki: "Gerçekten hükümdarlar bir ülkeye girdik-

leri zaman, oras›n› bozguna u¤rat›rlar ve halk›ndan

onur sahibi olanlar› hor ve afla¤›l›k k›larlar; iflte

onlar, böyle yaparlar." (Neml Suresi, 34)
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Sebe Melikesi'nin hediye yollamaktaki hedefi, Hz. Süleyman'›n gerçek

amac›n›n ne oldu¤unu ve nas›l bir tepki verece¤ini de ö¤renmektir. Sebe Melikesi

de Hz. Süleyman'›n mektup yollarken izledi¤i yöntemi denemekte, bir karara var-

mak için öncelikle karfl›s›ndakinin ne tepki gösterece¤ini ö¤renmeyi beklemektedir. 

Bu ayetle hediyenin, insanlar›n tepkilerini ölçmek ve ruh hallerini tahlil

etmek aç›s›ndan önemli oldu¤una dikkat çekilmifltir. Bir insan kendisine karar›ndan

vazgeçmesi maksad›yla gönderilen de¤erli bir hediyeyi kabul etmedi¤inde, bu tep-

ki, onun samimiyetinin ve kararl›l›¤›n›n bir delili olarak görülebilir. 

Hz. Süleyman kendisine gönderilen hediyelerin, karar›nda bir de¤iflikli¤e

"Ben onlara bir hediye göndereyim de, bir bakay›m

elçiler neyle dönerler." (Neml Suresi, 35)

(Elçi hediyelerle) Süleyman'a geldi¤i zaman:

"Sizler bana mal ile yard›mda m› bulunmak

istiyorsunuz? Allah'›n bana verdi¤i, size verdi¤inden

daha hay›rl›d›r; hay›r, siz, hediyenizle sevinip

ö¤ünebilirsiniz" dedi.

(Neml Suresi, 36)





Hz. Süleyman

yol açamayaca¤›n›, Allah'›n kendisine verdiklerinin onlar›n hediyelerinden çok da-

ha hay›rl› oldu¤unu aç›kça ifade etmektedir. Bu da, onun yaln›zca Allah'›n r›zas›na

ra¤bet eden güzel ahlak›n›n bir örne¤idir. 

Hz. Süleyman Sebe Melikesi'nin gönderdi¤i elçileri, niyetlerini anlad›¤›n›

aç›¤a vurarak ve onlar›n isteklerini kabul etmeyece¤ini kesin flekilde ifade ederek ge-

ri çevirmektedir. Böylece onlar›n sevinip, övünmeleri ve mallar›yla gururlanmalar›

engellenmektedir. Mallar›yla hiçbir flekilde üstünlük sa¤layamayacaklar›n› anlayan

Sebe kavmi için bu durum, psikolojik aç›dan büyük bir yenilgi anlam›ndad›r. 

Hz. Süleyman'›n ordular›n›n ola¤anüstü bir güce sahip olduklar›na

dikkat çekilmektedir. Çünkü en güçlü orduya dahi, karfl› koymak, direnç

göstermek mümkün olabilir. Fakat ayetten anlafl›ld›¤›na göre

Hz. Süleyman'›n ordusu metafizik güçlere sahip, yenilmesi

mümkün olmayan ve bu yönüyle de dünyaca tan›nan bir

ordudur. 

Burada Hz. Süleyman, öncelikle gönde-

rilen elçinin kendine güvenini, kibirli tavr›n›

yok etmifltir. ‹kinci aflamada ise gönderdi-

"Sen onlara dön, Biz onlara öyle ordularla geliriz ki,

onlar›n karfl› koymalar› mümkün de¤il ve Biz onlar›

ordan horlanm›fl-afla¤›lanm›fl ve küçük düflürülmüfl-

ler olarak sürüp ç›kar›r›z." (Neml Suresi, 37)
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¤i mesaj ile Sebe Melikesi'ne ve ülkenin önde gelenlerine, kendisi ve ordusu karfl›s›n-

daki zay›fl›klar›n› hat›rlatmaktad›r. Bu yolla Hz. Süleyman, savaflmaks›z›n kendisine

tabi olmalar›n› amaçlam›fl olabilir.

Hz. Süleyman Sebe Ülkesi'nin teslim olaca¤›ndan emin konuflmaktad›r.

Bu ifade, onun gayba dair bir bilgiye sahip olabilece¤ine iflaret ediyor olabilir. Allah

Hz. Süleyman'a gayba dair bir bilgi vermifl ve Sebe Ülkesi'nin teslim olaca¤›n› bil-

dirmifl olabilir. 

(Elçinin gitmesinden sonra Süleyman:) "Ey önde

gelenler, onlar bana teslim olmufl (Müslüman)lar

olarak gelmeden önce, sizden kim onun taht›n› bana

getirebilir?" dedi. (Neml Suresi, 38)

Claude
Lorraine, 
Sebe Kraliçesi
Liman›, 1648,
Ulusal Galeri,
Londra



Hz. Süleyman

Bilindi¤i gibi sancak, bayrak gibi unsurlar her ülke için çok de¤erlidir ve

genelde o ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› simgelemektedir. Sebe Ülkesi'nin gururu ise, Hüd-

hüd'ün de daha önce ifade etti¤i gibi, Sebe Melikesi'ne ait olan büyük tahtt›r. Hz.

Süleyman çevresindeki önde gelenlerden bu taht› kendisine getirmelerini istemek-

tedir. Üstelik bu iflin, Sebe Melikesi ve çevresindekilerin kendi saray›na gelmelerin-

den önce hallolmas›n› istemektedir. Taht›n, onlar henüz köflke ulaflmadan gelmesi,

Sebe Devleti için çok büyük bir moral kayb› olacak ve çok daha çabuk teslim olma-

lar›na vesile olacakt›r.

Bu ayetten Hz. Süleyman'›n çok h›zl› bir manevra kabiliyetine sahip, h›z-

l› karar al›p bunlar› h›zla uygulamaya geçiren bir yönetici oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Bu tavr›yla, özellikle de savafl durumunda, karfl› tarafa üstünlük sa¤lamak için h›z-

l› ve ani hareketlerde bulunman›n önemini vurgulamaktad›r. 

Ahir zamanda bilim ve teknoloji dünyas› çok

büyük bir h›zla geliflmekte, bu geliflmeleri takip et-

mek adeta imkans›z hale gelmektedir. Her yeni tek-

nolojik bulufl büyük bir h›zla daha ekonomik, daha

kullan›fll›, daha verimli hale getirilmektedir. 50 y›l

öncesinin telefon, televizyon veya radyo cihazlar›yla

günümüzdekiler aras›nda çok büyük farkl›l›klar mev-

cuttur. ‹nternet, ilk gelifltirildi¤inde son derece s›n›rl› alan-

larda kullan›lan bir iletiflim arac›yken, daha sonralar› tüm dünya-

y› saran bir bilgi a¤› haline dönüflmüfltür. Ancak bu, geçmifl as›rlarda da ayn› teknolojile-

rin bulunmad›¤› anlam›na gelmemektedir. Örne¤in günümüzde çok geliflmifl özelliklere

sahip radyolar bulunmaktad›r. Ama geçmiflte de daha pratik yöntemlerle üretilen radyo-

lar mevcuttu. Yukar›da resmi görülen galen kristali kullan›larak üretilen radyolar mev-

cuttu.14 Dolay›s›yla Hz. Süleyman döneminde de daha pratik bir teknoloji ile ayn› ifllev-

leri gören cihazlar elde edilmifl olabilir. Belki bugün bilinmeyen bir teknoloji ile taht›n gö-

rüntüsü getirtilmifl, üç boyutlu olarak yeniden oluflturulmufl olabilir. Ayn› durum daha

önce üzerinde durdu¤umuz uçaklar, mikro kay›t aletleri ve internet teknolojisi için de ge-

çerlidir.

Hz. Süleyman 
Döneminde Teknoloji
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Taht›n getirilmesi ile ilgili ilk teklif ‹frit'ten gelmektedir. Cinlerden ‹frit'in bu

teklifinden anlafl›ld›¤› gibi, cinlerin bir maddeyi bir baflka yere tafl›ma, yani madde

nakli yapma yetenekleri olmas› muhtemeldir.

Cinlerden ifrit: "Sen daha makam›ndan kalkmadan,

ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten buna karfl›

kesin olarak güvenilir bir güce sahibim." dedi.

(Neml Suresi, 39)

Günümüzde herhangi bir nesnenin görüntüsünü internet vas›tas›yla bir yerden baflka bir yere
göndermek yaln›zca saniyeler sürmektedir.
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Taht›n hemen getirilmesi ile ilgili ikinci teklif ise "kendi yan›nda kitaptan ilim

olan biri" olarak tan›mlanan bir kifliden gelmektedir. Ayette söz edilen kifli Hz. Sü-

leyman'a Sebe Melikesi'nin taht›n› "gözünü aç›p kapayana kadar", yani çok k›sa bir

sürede getirebilece¤ini söylemektedir. Burada akla çeflitli ihtimaller gelmektedir:

Bahsi geçen  kifli askeri istihbarat içinde yer alan ve ileri görüfllü bir kifli

olabilir. Ve taht› da bir önlem olarak daha önceden getirtmifl olabilir. Dolay›s›yla

ayette de devlet istihbarat›ndaki askerlerin herhangi bir savafl ya da tehlike duru-

munda daha önceden haz›rl›k yapmalar›na iflaret ediliyor olabilir. 

Sebe Melikesi'nin taht›n›n göz aç›p kapayana kadar getirilmesinin, taht›n

de¤iflikli¤e u¤rat›lmas›n›n ve kufllarla bilgi al›fl veriflinde bulunulmas›n›n anlat›ld›-

¤› ayetlerde, ahir zamanda kullan›lacak olan ve madde nakline olanak veren yük-

sek bir teknolojiye iflaretler olabilir. 

Günümüzde yaz›, resim, film gibi her türlü bilginin internet teknolojisiy-

le birkaç dakika, hatta birkaç saniye içinde çok uzun mesafeler katetmesi mümkün

olmaktad›r. Örne¤in Sebe Melikesi'nin taht›n›n h›zla uzak bir mekana gönderilme-

Kendi yan›nda kitaptan ilmi olan biri dedi ki:

"Ben, (gözünü aç›p kapamadan) onu sana

getirebilirim." Derken (Süleyman) onu kendi yan›nda

durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin

fazl›ndand›r, O'na flükredecek miyim, yoksa nankörlük

edecek miyim diye beni denemekte oldu¤u için (bu

ola¤anüstü olay gerçekleflti). Kim flükrederse, art›k o

kendisi için flükretmifltir, kim nankörlük ederse,

gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir fleye ve kimseye

ihtiyac› olmayan)d›r, Kerim oland›r.  (Neml Suresi, 40)
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sinin anlat›lmas›yla, böyle bir ifllemin (örne¤in bir tahta ait üç boyutlu görüntünün

veya resmin gönderilmesinin) ahir zamanda internet kanal›yla göz aç›p kapayana

kadar mümkün olaca¤›na dikkat çekiliyor olabilir. 
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Hz. Süleyman bu

çal›flmalar›nda cinlerin bilgilerinden ve

sahip olduklar› üstün özelliklerinden faydalanm›fl olabilir.

Onlar›n yönlendirmeleriyle bugün bilinmeyen, ancak günümüzdeki tek-

nolojiye yak›n, farkl› cihazlar oluflturmufl ve ayetlerde bildirilen baflar›lar› sa¤-

lam›fl olabilir.

Ayette taht›n getirilmesinin ard›ndan, Hz. Süleyman'›n hemen Allah'a yö-

nelip ba¤›fllanma diledi¤i, dua etti¤i ve flükretti¤i aktar›lmaktad›r. Hz. Süleyman

her baflar›n›n, her zorlu¤un ya da  bafl›na gelen her önemli olay›n ard›ndan samimi-

yetle Allah'a yönelen, ihlas sahibi bir peygamberdir. Onun bu özelli¤i tüm iman

edenler için çok güzel bir örnektir. 

Sebe Ülkesi'nin sembolü olan taht›n Hz. Süleyman'›n saray›na getirtil-

mesi, Melike için çok büyük bir psikolojik yenilgidir. Dahas› Hz. Süleyman, tah-

t› Sebe Ülkesi'nden geldi¤i haliyle b›rakmay›p, onun de¤iflikli¤e u¤rat›lmas›n›

emretmektedir. 

Hz. Süleyman'›n emri üzerine yap›lan eklemelerle taht daha güzellefl-

tirilip, zenginlefltirilmifl olabilir. Bu yöntemle Hz. Süleyman'›n, kendi zenginli¤i-

nin çok daha üstün oldu¤unu ve hatta Sebe Melikesi'nin mal ve mülkünün üs-

tünde dahi hakimiyeti oldu¤unu ifade etmek istemifl olmas› muhtemeldir. 

Dedi ki: "Onun taht›n› de¤iflikli¤e u¤rat›n, bir baka-

l›m do¤ru olan› bulabilecek mi, yoksa bulmayanlar-

dan m› olacak? (Neml Suresi, 41)
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Ayette ayr›ca Müslü-

manlar›n her konuda oldu¤u gibi sanatta da mükem-

meli arad›klar›na iflaret ediliyor olabilir. Sebe Melikesi'nin taht›n›n

ne kadar güzel ve gösteriflli olursa olsun, Hz. Süleyman'›n üstün sanat kabi-

liyeti karfl›s›nda bu taht›n zay›f kald›¤›na dikkat çekilmifl olabilir.

Burada karfl›m›za Hz. Süleyman'›n üstün sanat kabiliyetinin bir örne-

¤i de ç›kmaktad›r. Süleyman Peygamber, sanat ile teknolojiyi en güzel flekilde

kaynaflt›rm›fl ve bunlarla insanlar› akl›na ve sanat gücüne hayran b›rakm›fl ola-

bilir. 

Taht için kullan›lan "de¤iflikli¤e u¤ratmak" ifadesi de dikkat çekicidir.

Böyle bir de¤iflikli¤i günümüzde bilgisayar programlar› ile yapmak son derece

kolayd›r. Yani bir taht›n resminin internet arac›l›¤› ile baflka bir yere gönderil-

mesi, daha sonra bu resmin üzerinde çeflitli bilgisayar programlar› ile de¤iflik-

likler yap›lmas› mümkündür. Bu ayette de ahir zamanda kullan›m› son derece

yayg›nlaflacak olan benzer bir teknolojiye iflaret olabilir. 

Hz. Süleyman'›n bu soruyu sormas›n›n bir nedeni, Sebe Melikesi'nin

dikkatini ölçmek olabilir. 

Böylece (Belk›s) geldi¤i zaman ona: "Senin taht›n

böyle mi?" denildi. Dedi ki: "T›pk› kendisi. Bize on-

dan önce ilim verilmiflti ve biz Müslüman olmufltuk."

Allah'tan baflka tapmakta oldu¤u fleyler onu (Müslü-

man olmaktan) al›koymufltu. Gerçekte o, inkar eden

bir kavimdendi. (Neml Suresi, 42-43)





Ayetten anlafl›ld›¤› gibi Melike, zeki ve ihtiyatl› bir insan oldu¤unu hisset-

tirmifl, Hz. Süleyman'›n kendisine sordu¤u soruya da temkinli bir cevap vermifltir.

Do¤rudan "Evet, benim taht›md›r" veya "Hay›r, benim taht›m de¤ildir" gibi kesin

bir cevap vermemifl, bunun yerine ortal› bir cevab› seçmifltir. 

Sebe Melikesi, Günefl'e tapan bir kavim içinde yafl›yordu. Ancak Hz. Sü-

leyman'›n samimi ve etkileyici bir dille yazd›¤› mektubunu okumas› ve ard›ndan

Hz. Süleyman'› ziyaret ederek, onun ihtiflaml› hakimiyetine flahit olmas›, iman edip

Müslüman olmas›na vesile olmufltur.

Ayette Sebe Melikesi'nin Hz. Süleyman'›n saray›na girdi¤inde zeminin derin

bir suyla kapl› oldu¤unu zannetti¤i bildirilmektedir. Bu durumla ilgili çeflitli yo-

rumlar yap›labilir:

Bu saray›n zemini için ayette kullan›lan "saydam cam" ifadesi ile, o dö-

nemde kullan›lm›fl farkl› bir teknolojiye iflaret ediliyor olabilir. Nitekim Sebe Meli-

kesi, basaca¤› yerin zemin oldu¤unu fark edememifltir; bu da, Hz. Süleyman'›n köfl-

künün zemininin o dönemde bilinen zeminlerden daha farkl› bir özelli¤e sahip ol-

du¤u ihtimalini akla getirmektedir.
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Ona: "Köflke gir" denildi. Onu görünce derin bir su

sand› ve (ete¤ini çekerek) ayaklar›n› açt›. (Süleyman:)

Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam camdan olma

düzeltilmifl bir köflk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim,

gerçekten ben kendime zulmettim; (art›k) ben

Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a

teslim oldum." (Neml Suresi, 44)



Hz. Süleyman

Saydam cam olarak ifade edilen zemin, dev bir televizyon ekran› olabilir. Sa-

ray›n girifl zeminine dev bir ekran yerlefltirilmifl olabilir. Bu ekrana su görüntüsü veril-

mifl, çeflitli ›fl›k oyunlar›yla insanlar›n yerin su ile kapl› oldu¤u izlenimini edinmeleri-

hedeflenmifl olabilir. (Önceki sayfalardaki resimlerde görüldü¤ü gibi, günümüzde de

bu tarz teknolojilere,  iç dekorasyonda s›kça baflvurulmaktad›r.) Böylece Sebe Melike-

si ekran›n üstünde yürüdü¤ünde su üstünde yürüdü¤ü hissine kap›lm›fl olabilir. 

Ayette daha farkl› bir teknolojiye de iflaret ediliyor olabilir. Günümüzde

simülatörlü gözlüklerle insan›n kendisini, bulundu¤u yerden daha farkl› bir me-

kanda zannetmesi sa¤lanabilmektedir. Ayette geçen ifade de, ahir zamanda ortaya

ç›kacak olan bu teknolojiye bir iflaret olabilir.  

Hz. Süleyman'›n da Sebe Melikesi geldi¤inde böyle bir durum oluflaca¤›-

n› bildi¤i anlafl›lmaktad›r. Çünkü o, sahip oldu¤u teknolojinin çok üstün ve al›fl›lm›-

fl›n d›fl›nda oldu¤unun fark›ndad›r.

Allah bu ayetleriyle, ahir zamanda geliflmifl teknoloji ile üretilecek deko-

rasyon malzemelerinde suyun yo¤un olarak kullan›laca¤›na dikkat çekmifl olabilir.

Suyun estetik ve temiz görünümünün kullan›ld›¤› bu ürünler, Hz. Süleyman döne-

mindeki ihtiflama benzer güzellikler meydana getirebilirler.  

Bu k›ssada karfl›m›za ç›kan Hz. Süleyman'›n yüksek sanat anlay›fl› Müslü-

manlar için çok güzel bir örnektir. Bu anlay›fl onun Allah'a olan güçlü sevgisinin ve

Allah'›n yarat›fl›ndaki harikuladeliklere olan hayranl›¤›n›n bir ifade fleklidir. 

‹man eden sanatç›lar tarih boyunca  çok güzel eserler ortaya ç›karm›fllar-

d›r. Allah'›n izniyle, ahir zamanda da Müslümanlar›n sanat gücünde çok büyük bir

art›fl yaflanacakt›r. Allah'›n yarat›fl›ndaki güzelliklerden ilham alan ve O'na karfl› bü-

yük bir sevgi duyan sanatç›lar eflsiz sanat eserleri meydana getirecek, resim, müzik

ve mimari alan›ndaki bu güzel geliflmeler tüm dünyay› saracakt›r. Bu büyük gelifl-

menin öncüsü ise Allah'›n izniyle ‹slam dünyas› olacakt›r.  

Tintoretto, Kraliçe Sebe ve Hz. Süleyman, 1555, Prado Müzesi







Günümüzde bilgisayar ortam›nda haz›rlanan üç boyutlu holografik görüntüler hayat›n her alan›nda kullan›lmaktad›r. En-
düstride, araflt›rma alanlar›nda, e¤itimde, t›pta, film ve reklamc›l›k sektörlerinde yo¤un olarak kullan›lan simülasyon tek-
nolojisi, gerçe¤iyle bire bir benzeyen sanal bir dünya oluflturmaya olanak tan›maktad›r. Böylece tarihi bir bölgenin, bir
müzenin, hatta herhangi bir gezegenin üzerinde dahi dolaflmak mümkün olmaktad›r. Örne¤in üstte sa¤daki resimde ra-
dar görüntülerinden yola ç›k›larak haz›rlanan üç boyutlu Venüs gezegeni görüntüsü görülmektedir. Üst soldaki resimde
ise, bir park›n üç boyutlu hologram görüntüsü oluflturulmufltur.

Altta soldaki resimlerde, üç boyutlu bir çarpma testi görülüyor. Arac›n özellikleri ve gerçek bir denemenin sonuçlar›yla il-
gili veriler bilgisayara girilir. Böylece mühendisler, arac›n h›z›, çarpman›n aç›s› gibi de¤iflkenlerle oynayarak olas› çarp-
ma durumlar›n› test ederler. Alt sa¤daki resimlerde ise bir kentin iki ayr› görüntüsü mevcut. Kent planlamac›lar›n›n ifli üç
boyutlu görsellefltirme sayesinde oldukça kolaylaflt›. Bu sayede yapmay› planlad›klar› de¤ifliklikleri önceden görme flan-
s›na sahip oldular. Örne¤in, planlamac›lar a¤aç dikmeyi düflünüyorlarsa, birkaç y›l sonra a¤açlar büyüdü¤ünde yolun du-
rumunu basit bir modellemeyle görebilirler.

Yan sayfada üstteki resim bir müzeye ait. ‹mparator Augustus'un saray›n›n duvar›na resmedilmifl bir Roma tiyatrosu sah-
nesi üç boyutlu olarak yeniden yap›land›r›lm›fl. Yan sayfada alttaki resimde ise, Ford Motor Company'nin önümüzdeki befl
y›l içerisinde araba dizayn çal›flmalar›nda kullan›lmak üzere oluflturdu¤u hologram cihaz›na ait bir görüntü mevcut. Bu
hologram cihaz› sayesinde Ford tasar›mc›lar› ve mühendisleri arabalar› daha önce hiç kullan›lmam›fl bir yöntemle dizayn
edecekler. Bu cihaz sayesinde tasar›mc›lar, ekran yerine üç boyutlu ortamda çal›flabilecek, oluflturulan model araban›n
yan›nda yürüyebilecek, arabay› her aç›dan inceleyebilecekler. 



ek çok peygamberin ölümü hakk›nda Kuran'da pek bilgi verilmez-

ken, Hz. Süleyman'›n ölümü hakk›nda çok önemli baz› detaylar bildi-

rilmektedir. Ayetlerden anlafl›ld›¤›na göre, Hz. Süleyman öldü¤ü esnada çevresinde

cinler bulunmaktayd› ve muhtemelen bu cinler kendilerine Hz. Süleyman taraf›n-

dan verilen görevleri tamamlamak için çal›fl›yorlard›. Ancak cinler, onun ölümünü

Böylece onun (Süleyman'›n) ölümüne karar

verdi¤imiz zaman, ölümünü, onlara, asas›n›

yemekte olan bir a¤aç kurdundan baflkas› haber

vermedi. Art›k o, yere y›k›l›p-düflünce, aç›kca

ortaya ç›kt› ki, flayet cinler gayb› bilmifl

olsalard› böylesine afla¤›lan›c› bir azab

içinde kal›p-yaflamazlard›.

(Sebe Suresi, 14)
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fark etmedikleri için çal›flmaya devam ettiler. Bu ayette, cinlerin gayb› bilmedikleri-

ne dikkat çekilmektedir. fiayet gayb› bilselerdi, hiç flüphesiz Hz. Süleyman'›n ölü-

münü de hemen fark edebileceklerdi. Çünkü ayette "afla¤›lan›c› bir azap" kelimesiy-

le vurguland›¤›na göre cinler son derece  a¤›r ve yorucu

bir ifl yapmaktayd›lar. 

Bu ifli yapmalar›n›n en önemli nede-

ni ise Hz. Süleyman'dan korkma-

lar› idi. E¤er gayb› bilip, Hz.

Süleyman'›n öldü¤ünü

fark etseler, ifllerine de-

vam etmeyip, b›rakabi-

lirlerdi. Ancak onlar asa

k›r›l›p, Hz. Süleyman

yere düflünceye kadar,

onun ölümünü fark etme-

diler. 

Ayr›ca bu ayetle ilgi-

li flunu da belirtmek gere-

kir: Ayette geçen "a¤aç

kurdu" ifadesinin Arapça-

s› "dabbetul-arzi"dir. Dabbe

kelimesinin anlam›, "hay-

van, canl›"d›r. Bu kelime

"Debbe" kökünden türemifl

bir isimdir. "Debbe" hafif yü-

rüme, debelenme demektir.

Hayvanlar ve haflereler için

kullan›l›r. "Arzi" kelimesi

ise "yer" anlam›nda-

d›r. Dolay›s›yla bu ayet-

te ismi geçen "dabbetul-

arzi" a¤aç kurdunun ya-

n› s›ra, herhangi bir yer

hayvan› olarak da düflünü-

lebilir.



nceki bölümlerde Hz. Süleyman'›n ordusundaki kufllar›n ve kar›nca

vadisinde karfl›laflt›¤› kar›nca toplulu¤unun cin olabileceklerine k›sa-

ca de¤inmifltik. Bu canl›lar›n son derece fluurlu davrand›klar›na dikkat çekmifltik.

Özellikle kar›nca vadisindeki kar›nca toplulu¤unun hiçbir hayvanda görülmeyen

bir fluur sergilediklerini, Hz. Süleyman'›n ordular›n› tan›y›p, kendilerini nas›l koru-

malar› gerekti¤inin bilincinde olduklar›n› ifade etmifltik. 

Bu bölümde de Hz. Süleyman k›ssas›nda ismi geçen di¤er baz› canl›lar›n ben-

zer özelliklerine de¤inece¤iz.  

(Hüdhüd) Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki:

"Senin kuflatamad›¤›n fleyi, ben kuflatt›m ve sana Saba'dan

kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben, onlara hükmetmekte

olan bir kad›n buldum ki, ona herfleyden verilmifltir ve bü-

yük bir taht› var. Onu ve kavmini, Allah'› b›rak›p da günefle

secde etmektelerken buldum, fleytan onlara yapt›klar›n› süs-

lemifltir, böylece onlar› (do¤ru) yoldan al›koymufltur; bun-

dan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar." 

(Neml Suresi, 22-24)

ÖÖ



Ayetlerde görüldü¤ü gibi, Hüdhüd son derece fluurlu hareket eden bir var-

l›kt›r. Sebe Ülkesi'ne gitmifl, orada detayl› bir istihbarat faaliyetinde bulunmufl ve

geri geldi¤inde ö¤rendi¤i herfleyi son derece tutarl› yorumlarla Hz. Süleyman'a ak-

tarm›flt›r. 

Hüdhüd'ün aç›klamas›n›n ard›ndan Hz. Süleyman ona yeni bir görev ver-

mifltir. Bunlar herhangi bir kuflun yapabilece¤i ifller de¤ildir. Burada kar-

fl›m›za, Hüdhüd'ün s›radan bir kufl de¤il, bir cin

olma ihtimali ç›kmaktad›r. 

‹kinci ihtimal ise, Hüdhüd'ün

bir kufl olup, cinlerin yönlendirme-

siyle  hareket ediyor olmas›d›r.
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(Süleyman:) "Durup bekleyece¤iz, do¤ruyu mu söy-

ledin, yoksa yalanc›lardan m› oldun?" dedi. "Bu

mektubumla git, onu kendilerine b›rak sonra onlar-

dan (biraz) uzaklafl, böylelikle bir bak›ver, neye

baflvuracaklar?" 

(Neml Suresi, 27-28)



Ayette Hüdhüd için "kaçt›", "gitti" gibi ifadeler kullan›lmamakta "kaybo-

lanlardan oldu¤u" söylenmektedir. Burada kaybolma kelimesi ile dikkat çekilen,

cinlerin, insanlar›n kendilerini görebilecekleri boyuttan ç›k›p, kendi boyutlar›na

geçmeleri ve bir anda "görünmez" hale gelmeleri olabilir.

Kufllar› denetledikten sonra dedi ki: "Hüdhüd'ü

neden göremiyorum, yoksa kaybolanlardan m›

oldu?" (Neml Suresi, 20)

Hz. Süleyman





Ayetlerde söz edilen atlar›n da Hüd-

hüd gibi "toz perdesinin arkas›na saklanarak"

gözden kaybolmalar› dikkat çekicidir. Buradaki

perde arkas›nda saklanma da atlar›n cinlerden

olup, insanlar›n göremeyece¤i cin alemine bir anda

geçmelerine iflaret olabilir. 

Veya bunlar gerçekten at olup, cinler ta-

raf›ndan yönlendiriliyor da olabilirler. Ayette ge-

çen "... Onlar› bana geri getirin..." ifadesi, bu at-

lar›n baflkalar› taraf›ndan Hz. Süleyman'a ge-

tirildi¤ini aç›klamaktad›r ki, bunlar da

cinler olabilir. 

Hani ona akflama yak›n, bir aya¤›n› t›rna¤› üstüne di-

ken, öbür üç aya¤›yla topra¤› kaz›yan, ya¤›z atlar su-

nulmufltu. O da demiflti ki: "Gerçekten ben, mal (veya

at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolay› tercih ettim."

Sonunda bu atlar (kofltular ve toz) perdesinin arkas›na

sakland›lar. "Onlar› bana geri getirin" (dedi). Sonra (on-

lar›n) bacaklar›n› ve boyunlar›n› okflamaya bafllad›.

(Sad Suresi, 31-33)
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Yine yukar›daki ayette "a¤aç kurdu" olarak geçen, Arapças› ise "dabbetü'l-arzi"

olan canl›n›n da bir cin olma ihtimali vard›r. (En do¤rusunu Allah bilir)

Hz. Süleyman'›n taht› üzerine bir deneme olarak b›rak›lan cesedin de bir

cin cesedi olma ihtimali vard›r. Ceset taht üzerine b›rak›lm›fl, sonra da bir anda cin-

ler alemine geri al›nm›fl olabilir. Ayette geçen "... Sonra (eski durumuna) döndü."

fleklindeki ifade böyle bir olay›n gerçekleflti¤ine iflaret ediyor olabilir.

Taht›n üzerine b›rak›lan›n bir insan cesedi olup, cinler taraf›ndan bir anda

geri al›n›yor olmas› da mümkündür. Nitekim Süleyman k›ssas›nda cinlerden bir ‹f-

rit'in Sebe Melikesi'nin taht›n› çok k›sa bir sürede bir yerden bir yere getirtebilece¤i

de ifade edilmektedir. 

Andolsun, Biz Süleyman'› imtihan ettik, taht›n›n üs-

tünde bir ceset b›rakt›k. Sonra (eski durumuna) döndü.

(Sad Suresi, 34)

Böylece onun (Süleyman'›n) ölümüne karar verdi¤imiz

zaman, ölümünü, onlara, asas›n› yemekte olan bir a¤aç

kurdundan baflkas› haber vermedi. Art›k o, yere y›k›l›p-

düflünce, aç›kca ortaya ç›kt› ki, flayet cinler gayb› bilmifl

olsalard› böylesine afla¤›lan›c› bir azab içinde kal›p-ya-

flamazlard›. (Sebe Suresi, 14)
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ünyada büyük bir hakimiyet kurdu¤u, Kuran'da bildirilen bir di¤er

Müslüman lider de Hz. Zülkarneyn'dir. Hz. Süleyman'›n hayat› ile

Hz. Zülkarneyn'in hayat› aras›nda birçok yönden büyük benzerlikler bulunmakta-

d›r. 

Yeryüzünde ‹ktidar Sahibi Olmalar›
Allah Hz. Zülkarneyn'e de, ayn› Hz. Süleyman'a oldu¤u gibi, "yeryüzünde sa-

pasa¤lam bir iktidar" (Kehf Suresi, 84) vermifltir. Ayette geçen "sapasa¤lam" ifade-

siyle hem ekonomik, hem askeri, hem de siyasi aç›dan güçlü bir iktidar›n önemine

dikkat çekilmifl olabilir. Hz. Zülkarneyn bu gücü sayesinde do¤udan bat›ya büyük

bir co¤rafyaya hakim olmufl, nizam vermifl bir liderdir. (Hz. Zülkarneyn hakk›nda

detayl› bilgi için bkz. Kehf Suresi'nden Ahir Zamana ‹flaretler, Harun Yahya, 2001, Kül-

tür Yay›nc›l›k)

Ak›ll› ve ‹manl› Liderler Olmalar›
Kuran'da Hz. Zülkarneyn'e "herfleyden bir yol (sebep)" (Kehf Suresi, 84) veril-

di¤i bildirilir. Bu ifadeyle, Hz. Zülkarneyn'in ferasetli, basiretli, herfleye çözüm bu-

lan, ak›ll› bir lider oldu¤una iflaret edilmektedir. Hz. Süleyman da, Kuran'da, cinle-
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rin, fleytanlar›n yönlendirilmesinden devlet yönetimine kadar her konuda ak›l ör-

nekleri anlat›lan bir peygamberdir. 

Hz. Zülkarneyn, kitap boyunca ihtiflam›n› anlatt›¤›m›z Hz. Süleyman gibi çok

güçlü ve tüm dünyaya nam salm›fl bir devletin bafl›ndad›r. Kuran'da di¤er kavim-

lerin ondan yard›m talebinde bulundu¤u ve karmafl›k gibi gözüken sorunlar›na çö-

züm istedikleri haber verilmektedir. Yönetimi alt›nda bulunmayan topluluklarca

dahi "yeryüzünde bozgunculu¤u ve fitneyi önleyen bir kifli" olarak tan›nmakta,

s›k›nt› içinde olan halklar ona baflvurmaktad›rlar. Kehf Suresi'nde "iki seddin önün-

de, hemen  hemen hiçbir sözü anlamayan" fleklinde tan›t›lan bir kavmin ondan yar-

d›m istedi¤i flöyle bildirilir:

Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten Ye'cuc ve

Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk ç›kar›yor-

lar, bizimle onlar aras›nda bir sed infla et-

men için sana vergi verelim mi?" (Kehf

Suresi, 94)

Üstün Askeri Güçleri
Kitab›n önceki bölümlerinde

detayl› olarak gördü¤ümüz gibi

Hz. Süleyman'›n çok güçlü ordu-

lar› bulunmaktad›r. Neml Sure-

si'nde flu flekilde bildirilir:

Sen onlara dön, Biz onlara

öyle ordularla geliriz ki, on-

lar›n karfl› koymalar› müm-

kün de¤il ve Biz onlar› or-

dan horlanm›fl-afla¤›lanm›fl

ve küçük düflürülmüfller ola-

rak sürüp ç›kar›r›z. (Neml Su-

resi, 37)

Hz. Zülkarneyn'in de Hz. Süley-

man gibi çok büyük bir askeri güce sa-

hip oldu¤unu yine Kehf Suresi'ndeki baz›

ayetlerden anlar›z:
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… Dedik ki: "Ey Zu'l-Karneyn, (istiyorsan onlar›) ya azaba u¤rat›rs›n ve-

ya içlerinde güzelli¤i (geçerli ilke) edinirsin." Dedi ki: "Kim zulmederse

Biz onu azabland›raca¤›z, sonra Rabbine döndürülür, O da onu görülme-

mifl bir azabla azabland›r›r." (Kehf Suresi, 86-87)

Hz. Zülkarneyn yeryüzünde bozgunculuk ç›karan inkarc› topluluklar› azaba

u¤ratmakta, onlar›n insanlara zulmetmelerine izin vermemektedir. Bunu da büyük

askeri gücü sayesinde gerçeklefltirmektedir. Bu ayetlerden, dünya hakimi olacak bir

devletin çok büyük bir askeri güce sahip olmas› gerekti¤i anlafl›lmaktad›r. 

Kazasker Mustafa ‹zzet Efendi'nin celi sülüs zerendud levhas›, Al-i ‹mran Suresi 8. ayet:
"Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kayd›rma ve Kat›ndan bize bir rahmet
ba¤›flla. fiüphesiz, ba¤›fl› en çok olan Sensin Sen."



Adaletle Hükmetmeleri
Hz. Süleyman'›n adil yönetimini önceki sayfalarda detaylar›yla anlatt›k. Hz.

Zülkarneyn'in uygulamalar›n›n çok adaletli, hakkaniyetli oldu¤unu da Kuran'da

anlat›lan k›ssas›ndan  anlamaktay›z. Hz. Zülkarneyn'in kendisinden bozgunculu¤a

karfl› yard›m isteyen bir halka, hemen yard›m etmesi bunun delillerindendir. Her iki

k›ssada da adil bir yönetime dikkat çekilmesi ise flunu göstermektedir: Dünyan›n

dört bir yan›nda güvenli¤i, huzuru, adaleti ve istikrar› sa¤layabilmek için askeri ve

polisiye güçle birlikte, çok güçlü bir hukuk sistemi de büyük bir önem tafl›r. 
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fieyh Ali Bedevi'nin celi sülüs levhas›, Zümer Suresi 53. ayet: (Benden onlara) De ki: "Ey
kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü tafl›ran kullar›m. Allah'›n rahmetinden umut kesmeyin.
fiüphesiz Allah, bütün günahlar› ba¤›fllar. Çünkü O, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir."



Hediye Kabul Etmemeleri
Hz. Süleyman'›n Sebe Melikesi'nin gönderdi¤i hediyeyi kabul etmedi¤ini ve

hediyeleri getiren elçilere çok hikmetli bir karfl›l›k verdi¤ini belirtmifltik. Hz. Süley-

man'›n cevab› flu flekildedir: 

(Elçi hediyelerle) Süleyman'a geldi¤i zaman: "Sizler bana mal ile yar-

d›mda m› bulunmak istiyorsunuz? Allah'›n bana verdi¤i, size verdi¤in-

den daha hay›rl›d›r; hay›r, siz, hediyenizle sevinip ö¤ünebilirsiniz" dedi.

(Neml Suresi, 36)
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Hz. Zülkarneyn de yapaca¤› yard›m karfl›l›¤›nda kendisine vergi vermek iste-

yen bu kavme flu karfl›l›¤› vermifltir:

Dedi ki: "Rabbimin beni kendisinde sa¤lam bir iktidarla yerleflik k›ld›-

¤› (güç, nimet ve imkan), daha hay›rl›d›r… (Kehf Suresi, 95)

Hediyeyi kabul etmeyip, bu teklifi yapan kiflilere tüm mülkün tek sahibinin

Allah oldu¤unu hat›rlatmalar› onlar›n samimi birer Müslüman olduklar›n›n bir de-

lilidir. Bu örnekler her Müslüman lider için çok önemli ö¤ütler tafl›maktad›r. 



Daima Allah'a Yönelip Dönmeleri
Hz. Süleyman'›n güzel ahlak özelliklerinin anlat›ld›¤› bölümde, onun her an

Allah'a yönelip dönen,  ihlas sahibi bir kul oldu¤unu ayetlerle aç›klam›flt›k. Süley-

man Peygamber herhangi bir baflar› elde etti¤inde, bir zafer kazand›¤›nda ya da

Allah'tan kendisine bir nimet verildi¤inde hemen Allah'a yönelip O'nu tesbih et-

mekte, tüm gücün Allah'a ait oldu¤unu zikretmektedir. Hz. Zülkarneyn de ayn› gü-

zel ahlaka sahiptir. Söz konusu kavmi bozgunculardan korumak için yapt›¤› seddin

etkili olmas› karfl›s›nda Allah'› flöyle zikretmifltir: 

Böylelikle, ne onu aflabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler. Dedi

ki: "Bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin va'di geldi¤i zaman,

O, bunu dümdüz eder; Rabbimin va'di hakt›r." (Kehf Suresi, 97-98)

Cinlere Hükmetmeleri
Bilindi¤i gibi Peygamberimiz (sav), geçmiflte yeryüzünde büyük hakimiyet

kurmufl iki liderin Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn oldu¤unu bildirmifltir. Bu du-

rumda Hz. Süleyman'da oldu¤u gibi, Hz. Zülkarneyn döneminde de cinler üzerin-

de bir hakimiyet kurulmufl olmas› söz konusu olabilir. ‹nsanlar›n, kendilerine karfl›

Hz. Zülkarneyn'den yard›m istedikleri Yecüc ve Mecüc isimli kavmin de bir cin top-

lulu¤u olma ihtimali olabilir. 

Bu iki k›ssada ve özellikle de Hz. Süleyman'la ilgili anlat›lanlarda yo¤un ola-

rak cinler konusundan söz edilmesi, muhtemelen ahir zamana da iflaretler içermek-

tedir. Allah, ahir zamanda da cinleri ve fleytanlar› insanlar›n hizmetine verecek ola-

bilir. (En do¤rusunu Allah bilir)

Katran veya Erimifl Bak›r Madeni Kullanmalar›
Hz. Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc'ü, ayette "aynel k›tri" olarak geçen maddeyi

kulland›¤› bir set infla ederek etkisiz hale getirmifltir:

"Bana demir kütleleri getirin", iki da¤›n aras› eflit düzeye gelince, "Kö-

rükleyin" dedi. Onu atefl haline getirinceye kadar (bu ifli yapt›, sonra:)

dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmifl bak›r dökeyim." (Kehf Suresi, 96)
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"Aynel k›tri" kelime anlam› olarak "erimifl bak›r madeni"nin yan› s›ra "katran"

manas›na da gelmektedir. Kuran'da Hz. Zülkarneyn'in kulland›¤› "aynel k›tri"nin

Hz. Süleyman'›n da emrine verildi¤ini Allah flöyle bildirir:

Süleyman için de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe)

olan rüzgara (boyun e¤dirdik); erimifl bak›r madenini (aynel k›tri) ona

sel gibi ak›tt›k. Onun eli alt›nda Rabbinin

izniyle ifl gören bir k›s›m cinler var-

d›. Onlardan kim Bizim emri-

mizden ç›k›p-sapacak olsa,

ona ç›lg›n ateflin azab›n-

dan tadd›r›rd›k. (Sebe

Suresi, 12)

Ayetteki "aynel k›tri" ifadesi
ile eritilmifl bak›r ya da katra-
n›n Hz. Süleyman'›n ve Hz.
Zülkarneyn'in emrine verildi¤i
bildirilmektedir. Resimlerde
bak›r ve katran›n kullan›m›yla
ilgili örnekler görülmektedir.



Hem Hz. Zülkarneyn'in hem de Hz. Süleyman'›n "aynel k›tri"yi kullanmas›

dikkat çekici bir benzerliktir. Hz. Süleyman, emrine verildi¤i bildirilen bu madde

sayesinde kendi dönemindeki cinler ve fleytanlar üzerinde hakimiyet kurmufl olabi-

lir. "Aynel k›tri" olarak geçen bu maddenin katran olma ihtimali vard›r. Katran

"gömlekleri katrandand›r..." (‹brahim Suresi, 50) ayetiyle bildirildi¤i gibi cehen-

nemde de bulunan bir maddedir.

Ayette Hz. Süleyman'›n emrine verilen bu maddeden bahsedildikten hemen

sonra, cinlerin de ona hizmet etti¤inden söz edilmesi dikkat çekicidir. Hz. Süleyman

da, Hz. Zülkarneyn de cinleri kontrol alt›na almak için bu maddeyi kullanm›fl ola-

bilirler. Bu maddenin, cinlere etki eden bir özelli¤i olabilir. (En do¤rusunu Allah bi-

lir)

Ahir Zamana Yönelik Müjdeler
Hz. Süleyman'›n ve Hz. Zülkarneyn'in yaflad›klar› dönemlerde gerçekleflmifl

olan bu dünya hakimiyeti tüm Müslümanlar için çok büyük bir müjdedir. Çünkü

bu k›ssalarda ahir zamana yönelik önemli iflaretler bulunmaktad›r. 

Allah'›n s›n›rlar›n› titizlikle koruyan, ‹slam ahlak›n› dünya üzerinde hakim k›l-

mak için ciddi bir çaba sarf eden ve hiçbir zorluk karfl›s›nda y›lg›nl›k göstermeyen

Müslümanlar, tarihin her döneminde mutlaka üstün geleceklerdir. Allah'›n yard›m›

ve deste¤i mutlaka onlar›n yan›nda olacakt›r. Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn yu-

kar›da sayd›¤›m›z özelliklerinin dünyadaki karfl›l›¤›n› güçlü bir hakimiyetle (ve el-

bette Allah'›n di¤er pek çok manevi lütfu ile) alm›fllard›r. Ahir zamanda ayn› haki-

miyet Allah'›n izniyle mutlaka gerçekleflecektir. Bu, Allah'›n iman edenlere bir va-

adidir. Bu hakimiyeti gerçeklefltirecek olanlar ise, Peygamberimiz (sav)’in çeflitli ha-

dislerinde de iflaret edildi¤i gibi, söz konusu üstün vas›flar› as›rlard›r karakterinde

tafl›yan flerefli Türk Milleti olacakt›r.

Üç k›taya nizam vermifl Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun mirasç›s› olan Türk Mil-

leti, ‹slam ahlak›n› tüm dünya üzerinde hakim k›lacak ve dünya halklar›n›n özlemi-

ni çektikleri huzuru, bar›fl›, sevgi ve nefle dolu bir dünyay› mutlaka oluflturacakt›r.

Adaletli, hoflgörülü, merhametli ve inanç sahibi Türk Milleti, bu görevi hakk›yla ye-

rine getirecektir.



Filistin bahçeleri



önetim flekilleri hakk›nda Kuran'da haber verilen iki önemli örnek

vard›r. Bunlardan biri Sebe Melikesi'nin ülkesindeki yönetim, di¤e-

ri ise Firavun'un bask›c› yönetimidir. 

Hz. Süleyman'›n Günefl'e tapan Sebe Ülkesi'ni iman etmeye ça¤›ran bir mektup

yollamas›n›n ard›ndan geliflen olaylar, bu devletin yap›s› hakk›nda baz› fikirler ver-

mektedir. 

Sebe Melikesi'nin yan›nda kavmin önde gelenlerinden oluflan bir grup bulun-

maktad›r. Sebe Melikesi Hz. Süleyman'dan gelen mektubu okuduktan sonra bu

gruba dan›flmaktad›r. Yani bu devlette tek bir hükümdar›n karar hakk› söz konusu

de¤ildir, hükümdarla birlikte devletin yönetiminde söz sahibi olan bir grup da var-

d›r. Sebe Melikesi, yan›ndakilerin fikrine önem vermekte, onlar da Melike'nin oto-

ritesine ve kiflili¤ine sayg› göstermektedirler. Bu yönüyle, Sebe Devleti'nde demok-

rasi benzeri bir yönetim flekli uygulanm›fl olmas› mümkündür. 

Firavun'un yönetim tarz› ise ilk bak›flta Sebe Devleti'ndekine benzer gibi gözü-

kür. Onun yan›nda bulunan önde gelenlerin de yönetimde çok büyük bir etkiye sa-

hip olduklar› görülmektedir. Ancak bu kifliler Firavun'u yanl›fl yönlendirmekte,

ona, fitne ve zulme sebep olacak emirler vermektedirler. Araf Suresi'nde Firavun'a

flu flekilde hitap ettikleri bildirilir:

Dediler ki: "Onu ve kardeflini flimdilik bekletiver (verece¤in cezay› erte-

le), flehirlere de toplay›c›lar yolla." (Araf Suresi, 111)

Firavun dönemindeki yönetim tarz›n› oligarfli olarak tan›mlamak mümkün-
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dür. Oligarfli, "az›nl›k yönetimi" demektir. Bir sistemde, siyasi güç sadece s›n›rl› bir

grubun elinde ise, o sistem bir oligarflidir. Oligarflinin gücü ise ço¤u zaman askeri

veya maddi gücün miktar› ile do¤ru orant›l›d›r. Oligarflide yönetici kadrosu birkaç

kifliden oluflabilece¤i gibi daha genifl kapsaml› da olabilir. Ancak her koflulda halka

oranla bu küçük bir az›nl›kt›r. Bu kifliler halk› kendi menfaatlerine göre, keyfi ola-

rak yönetirler. Firavun düzeni de ayetlerden görüldü¤ü gibi bir oligarflidir.

"Firavun'a ve ileri gelen çevresine; fakat onlar büyüklendiler. Onlar, 'büyük-

lenen-zorba' bir topluluktu." (Müminun Suresi, 46) ayetinde bildirildi¤i gibi, Fira-

vun ve çevresi de kendi isteklerini zorbal›kla yapt›ran bir topluluktu. Firavun'un

yan›ndaki dan›flmanlar, büyücüler ve askerlerden oluflan oligarflik s›n›f, halk›n Fira-

vun sistemine ba¤l› kalmas› için onu fikri yönden egemenlik alt›na alm›fl, kitlelere

Firavun'un üstün bir varl›k oldu¤u yalan›n› telkin etmiflti. Firavun ve yak›n çevresi

halka zulmetmekteydi. Bunu haber veren ayet flöyledir:

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) bafl-

ka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar›

korkusuyla- iman eden olmad›. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde

büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü tafl›ranlardand›. (Yunus Sure-

si, 83)

Firavun sisteminin zalimli¤ini gösteren çok aç›k baflka bir kan›t da, ülkedeki

insanlar›, ›rk veya inançlar›na göre "f›rkalara" (zümrelere) ay›rmas› ve bir k›sm›na

kas›tl› olarak zulmetmesidir. Özellikle ‹srailo¤ullar›'n› hedef alan bu zulümden bir

ayette flöyle söz edilir:

Harun Yahya



Gerçek flu ki, Firavun yeryüzünde (M›s›r'da) büyüklenmifl ve oran›n hal-

k›n› birtak›m f›rkalara ay›r›p bölmüfltü; onlardan bir bölümünü güçten

düflürüyor, erkek çocuklar›n› bo¤azlay›p kad›nlar›n› diri b›rak›yordu.

Çünkü o, bozgunculardand›. (Kasas Suresi, 4)

Araf Suresi'nin 127. ayetinde ise Firavun'un, "kahir bir üstünlü¤e" sahip oldu-

¤u bildirilir. Bu kahredici üstünlük Firavun'un güçlü ordusundan kaynaklanmakta-

d›r. Bu sistemin ne kadar geliflmifl ve gücün ne kadar büyük oldu¤unu Firavun'un

askerlerine verdi¤i emirlerden anlayabiliriz:

Bunun üzerine Firavun da flehirlere (askerler) toplay›c›lar gönderdi. (fiu-

ara Suresi, 53)

Dediler ki: "Onu ve kardeflini flimdilik bekletiver, flehirlere de toplay›c›-

lar yolla." (Araf Suresi, 111)

Yukar›daki ayetlerin de iflaret etti¤i gibi, Firavun çok bask›c› bir devlet meka-

nizmas›na ve özellikle istihbarat sistemine sahipti. Öyle ki; belli bir hiyerarfli içinde

ülkenin en ücra köflelerini bile denetleyebiliyordu. Bu denetim, Firavun yönetimi-

nin kat› disiplinini ve bask›c› uygulamalar›n› da göstermekteydi. 

Sebe Melikesi'nin Hz. Süleyman ile görüfltükten sonra, Allah'a iman etti¤ini ve

Hz. Süleyman'a tabi oldu¤unu belirtmesi ise, Sebe Ülkesi'nde bu tarz bir bask›n›n

söz konusu olmad›¤›na bir iflaret olabilir. Sebe Melikesi'nin bu sözleri Kuran'da flöy-

le bildirilir:

... Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; (art›k) ben Sü-

leyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." (Neml

Suresi, 44)

Sebe Devleti'nin yönetim flekli, ayetlerden de anlafl›ld›¤› gibi, dönemin flartla-

r›na göre "demokratik" ruha sahip bir sistemdir. Firavun sisteminin aksine, insanlar

üzerinde bir bask› mevcut de¤ildir. Devlet yönetiminde en önemli kararlar›n dahi

istiflare ile al›nd›¤›, devlet kademeleri aras›nda uyum ve iflbirli¤inin sa¤land›¤›, kar-

fl›l›kl› hoflgörünün, vicdan özgürlü¤ünün yafland›¤›, haklar›n gözetildi¤i bir model-

dir. Allah bizlere Firavun ve Sebe k›ssalar›ndaki farkl› sistemleri aç›klayarak, hem

din ahlak›na fliddetle karfl› olan bir sistemi, hem de din ahlak›na yatk›n bir toplum

yap›s›n›n temel esaslar›n› ö¤retmektedir.
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Kuzey Afrika, 12. yy. Londra, Spink Koleji
Neml Suresi,  36-39. ayetler aras›
Neml Suresi'nde, Sebe Melikesi ile Hz. Süleyman aras›ndaki görüflme haber verilir. Bu görüflmede Sebe Melikesi Hz.
Süleyman'›n zenginli¤ine ve gücüne flahit olmufltur.  



ebe Devleti'nin çok güçlü ordulara sahip oldu¤undan çeflitli ayetlerde

bahsedilir. Sebe ordusunun komutanlar›n›n Kuran'da aktar›lan bir ifa-

desi, bu ordunun  son karar› Sebe Melikesi'ne b›rakt›¤›n› göstermektedir. Komutan-

lar, Sebe'nin kad›n yöneticisine (Melikesi'ne) flöyle derler: 

... Biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaflç›lar›z. ‹fl konusunda karar senin-

dir, art›k sen bak, neyi emredersen (biz uygular›z). (Neml Suresi, 33)

Ancak Sebe Devleti'nin bu askeri gücü onlara hiçbir fayda sa¤lamam›fl ve pey-

gamberlerinin uyar›lar›n› dinlemeyen ve Allah'›n nimetlerine nankörlük eden Sebe

halk›, nesiller sonra korkunç bir sel felaketiyle cezaland›r›lm›flt›r. Kuran'da Sebe hal-

k›n›n yaflad›¤› yerler flöyle tarif edilmektedir:

Andolsun, Sebe' (halk›)n›n oturdu¤u yerlerde de bir ayet vard›r. (Evleri)

Sa¤dan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demifltik ki:) "Rabbinizin r›z-

k›ndan yiyin ve O'na flükredin. Güzel bir flehir ve ba¤›fllayan bir

Rabb(iniz var)." (Sebe Suresi, 15)

Yukar›daki ayetlerde de vurguland›¤› gibi, Sebe halk›, estetik yönüyle çarp›c›,

bereketli ba¤ ve bahçeleri olan bir toprakta yafl›yordu. Ticaret yollar› üzerinde bu-

lunan ve bu nedenle de refah düzeyi oldukça yüksek olan Sebe Ülkesi, dönemin en

gözde beldelerinden biriydi. Hayat flartlar›n›n ve ortam›n böyle olumlu oldu¤u ül-

kede Sebe halk›na düflen, ayette bildirildi¤i gibi "Rablerinin r›zk›ndan yemek ve

O'na flükretmek"ti. Ama öyle yapmad›lar ve nankörlerden oldular. Ayetlerde Sebe

halk›n›n tavr› flu flekilde haber verilir:
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Üstteki tablo: ‹brahim
Safi, 1898-1983, natür-
mort
Ortadaki tablo: Karl
Blechen, Tavus kuflu
Adas›nda Palmiyeli Ev,
1834 
Alttaki tablo: Kadri
Aytolon, Natürmort







Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece Biz de onlara Arim selini gönderdik.

Ve onlar›n iki bahçesini, buruk yemiflli, ac› ›lg›nl› ve içinde az bir fley de

sedir a¤ac› olan iki bahçeye dönüfltürdük. Böylelikle nankörlük etmele-

ri dolay›s›yla onlar› cezaland›rd›k. Biz (nimete) nankörlük edenden bafl-

kas›n› cezaland›r›r m›y›z? (Sebe Suresi, 16-17)

Sebe halk›, baflar›lar›n› ve zenginliklerini kendi çabalar›n›n bir sonucu sand›lar.

Yüz çevirmelerinin karfl›l›¤›n› ise ayette bildirildi¤i gibi büyük bir selle ald›lar ve

helak oldular. Bu Allah'›n inkar eden tüm kavimlere verdi¤i ‹lahi bir karfl›l›kt›r.

Allah'›n nimetlerine nankörlük eden, elçilerin gösterdi¤i hidayet yoluna uymayan

ve gönderilen kitaplar› inkar eden her halk, mutlaka bu yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n›

hem dünyada hem de ahirette alacakt›r. Bu adetullah›n (Allah'›n kanununun) bir so-

nucudur. Allah Hud Suresi'nde flu flekilde buyurmaktad›r:

Bunlar, sana do¤ru haber (k›ssa) olarak aktard›¤›m›z (geçmiflteki) nesil-

lerin haberleridir. Onlardan kimi ayakta kalm›fl, (hala izleri var, kimi de)

biçilmifl ekin (gibi yerlebir edilmifl, kal›nt›s› silinmifl) dir. Biz onlara zul-

metmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler. Böylece Rabbinin

emri geldi¤i zaman, Allah'› b›rak›p da tapt›klar› ilahlar›, onlara hiçbir

fley sa¤layamad›, 'helak ve kay›plar›n›' artt›rmaktan baflka bir ifle yara-

mad›. (Hud Suresi, 100-101)

Hz. Süleyman





(Solda) Ilg›n a¤ac› tuzlu yap-
raklara sahip ve çok fazla su
çeken bir a¤aç türüdür. A¤aç,
tüm nemi ve su kaynaklar›n›
kendi bünyesine alarak, yan-
g›n ve sel etkisini daha da
artt›r›r. Büyük bir ›lg›n a¤ac›
günde 1000 litre kadar su çe-
kerek, bulundu¤u bölgenin
tüm ekolojik dengesini boza-
bilir.

(Altta) Dayanakl› ve güzel ko-
kulu oduna sahip olan sedir
a¤açlar›, binalar›n d›fl cep-
helerinde, mobilyac›l›kta ve
oymac›l›kta kullan›lmaktad›r. 

... Rabbin taraf›ndan dolafl›p-gelen bir bela'

onun üstünü sar›p-kuflat›verdi. Sonunda (bahçe)

kökünden kuruyup-kapkara kesildi.

(Kalem Suresi, 19-20)
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Arim Seli ‹le Helak Olan Sebe Kavmi
Tarihi kaynaklara göre Sebe halk›, Güney Arabistan'da yaflam›fl olan

dört büyük uygarl›ktan birisidir. Sebe halk›, tarihte medeni bir kavim ola-

rak bilinmifllerdir. Bu kavmin en önemli eserlerinden olan Marib Baraj›

da, ulaflt›klar› teknolojik seviyenin önemli göstergelerindendir. Sebeliler

daha uygarl›klar›n› kurma aflamas›ndayken buraya bir baraj infla etmifl,

sulama yapmaya bafllam›fl ve bu baraj sayesinde de çok ileri bir refah se-

viyesine kavuflmufllard›. 

Marib'deki bu baraj›n yüksekli¤i 16 metre, geniflli¤i 60 metre ve

uzunlu¤u da 620 metreydi. Hesaplara göre baraj arac›l›¤›yla sulanabilen

toplam alan 9.600 hektard› ki, bunun 5.300 hektar› güney, geri kalan› ise

kuzey ovas›na aitti. Bu iki ova, Sebe kitabelerinde bazen "Marib ve iki

ova" diye an›l›rd›. ("Marib", ‹slam Ansiklopedisi: ‹slam Alemi, Tarihi, Co¤-

rafya, Etno¤rafya ve Bibliyografya Lugati, Cilt 7, s. 323-339) ‹flte Kuran'da-

ki "sa¤dan ve soldan iki bahçe" ifadesi, muhtemelen bu iki vadideki

gösteriflli ba¤ ve bahçelere iflaret eder. Bu baraj ve sulama tesisleri sa-

yesinde bölge, Yemen'in en iyi sulanan ve en verimli kesimi olarak ün

yapm›flt›. 

Bu baraj, MS 5 ve 6. yüzy›llarda genifl çapl› onar›mlar görmüfl-

tü. Ancak bu onar›mlar baraj›n MS 542 y›l›nda y›k›lmas›n› önleye-

medi. Bu tarihte y›k›lan baraj, Kuran'da bahsedilen "Arim seli"ne

yol açm›fl ve büyük tahribata neden olmufltu. Sebe halk›n›n yüz-

lerce seneden beri iflletmekte oldu¤u ba¤lar›, bahçeleri ve tar›m

alanlar› tamamen yok olmufltu. Baraj›n y›k›lmas›ndan sonra Se-

be kavminin de h›zl› bir gerileme sürecine girdi¤i görülmekte-

dir; baraj›n y›k›lmas›yla bafllayan bu sürecin sonunda Sebe

Devleti'nin de sonu gelmifltir. 

Bu tarihsel gerçekler ›fl›¤›nda Kuran ayetlerini inceledi-

¤imiz zaman, ortada çok büyük bir uyum oldu¤unu görü-

rüz. Arkeolojik bulgular ve tarihsel gerçekler, Kuran'da ya-

zanlara iflaret etmektedir. Kuran'da Sebe kavmine gönderi-

len azaptan "Seyl-ül Arim" yani "Arim seli" olarak bahse-

dilmektedir. Kuran'da geçen bu ifade, ayn› zamanda

bu selin meydana gelifl fleklini göstermektedir.
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Kuran'da bahsedilen Arim selinin ard›ndan Marib Baraj›'n›n y›k›lmas›, Sebe Ülkesi'nin sular al-
t›nda kalmas›na neden oldu ve tüm flehir harap oldu. 

Zira "Arim" kelimesinin bir anlam› da baraj ya da settir. Dolay›s›yla "Seyl-ül Arim"

ifadesi de, setin y›k›lmas› sonucunda meydana gelen bir sele iflaret etmektedir. 

"Kutsal Kitap Do¤ruyu Söyledi" (Und Die Bibel Hat Doch Recht) kitab›n›n yazar›

Alman arkeolog Werner Keller de, Arim selinin Kuran'a uygun olarak gerçekleflti-

¤ini kabul ederek flöyle yazar: 

"Böyle bir baraj›n olmas› ve y›k›larak flehri tamamen harap etmesi, Ku-

ran'daki bahçe sahipleriyle ilgili verilen örne¤in gerçekten de meydana gel-

di¤ini kan›tl›yor." Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as
History; a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1956,
s. 230)

Sebe halk›n›n yaflad›¤› ve art›k tümüyle ›ss›z bir harabe konumuna gelmifl olan

Marib, flüphesiz, Sebe halk›yla ayn› hatay› iflleyen tüm insanlar için bir ibrettir. On-

lar Allah'›n nimetlerine nankörlük edip zalimlerden olmalar›n›n karfl›l›¤›n› bu fela-

ket ile alm›fl, sahip olduklar› tüm zenginliklerini bir anda kaybetmifllerdir. (Detayl›

bilgi için Bkz. Kavimlerin Helak›, 7. Bask›, Harun Yahya, 2002, Araflt›rma Yay›nc›l›k)



Yeri de 'coflkun 
kaynaklar' halinde

f›flk›rtt›k. Derken
su, takdir edilmifl

bir ifle karfl› 
(hükmümüzü

gerçeklefltirmek
üzere) birleflti.

(Kamer Suresi, 12)

Joseph Anton Koch, Schmadribach fielaleri, 1821-22
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itap boyunca Hz. Süleyman'›n birçok özelli¤inin yan› s›ra üstün sa-

nat anlay›fl›n›n ve zenginli¤inin de üzerinde durduk. Onun her gö-

reni hayran b›rakan saray›ndan, emrinde çal›flan cin ve fleytanlar› kullanarak yapt›-

¤› sanatsal çal›flmalardan bahsettik. Aralar›nda bina ustalar›n›n ve dalg›çlar›n bu-

lundu¤unu, emrindeki fleytanlar›n, Kuran'da bildirildi¤i üzere "kaleler, heykeller,

havuz büyüklü¤ünde çanaklar ve yerinden

sökülmeyen kazanlar" yapt›klar›n› anlatt›k. 

Daha önce de belirtti¤imiz gibi Allah

Hz. Süleyman'› -ayn› babas› Hz. Davud gi-

bi- ‹srailo¤ullar›'na peygamber olarak gön-

dermifltir. Hz. Süleyman onlar› Allah'›n

ayetleriyle uyarm›fl, güzel ahlakl› olmaya

davet etmifltir. Bu nedenle, ‹srailo¤ulla-

r›'n›n kitab› olan Eski Ahit'te de Hz. Süley-

man hakk›nda pek çok bilgi yer almaktad›r.

Öncelikle Eski Ahit'in yap›s›n› aç›kla-

mak gerekir. Eski Ahit, Hz. Musa'ya verilen

Tevrat'›, Hz. Davud'a verilen Zebur'u (Mez-

murlar) ve çeflitli Yahudi peygamberleri ta-

raf›ndan yaz›ld›¤› kabul edilen veya onla-

KK

Tevrat rolesi
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r›n hayat›n› anlatt›¤› kabul edilen yaz›lar› içeren bir kitaplar bütünüdür. Yahudiler

tüm Eski Ahit'e inan›rlar. H›ristiyanlar ise hem Eski Ahit'e hem de ona ilave olarak

"Yeni Ahit" ad›n› verdikleri ve Hz. ‹sa hakk›ndaki "‹ncil" adl› dört kitab›n ve di¤er

baz› mektuplar›n bulundu¤u ikinci bir kitaplar bütününe inan›rlar. 

Kuran'da, Kuran'dan önce vahyedilmifl olan kitaplar›n tahrif edildikleri haber

verilmifltir. Ancak tahrif edilmifl yerlerin yan› s›ra, bu kitaplarda, hak dine ait birta-

k›m hüküm ve uygulamalar da muhafaza edilmifltir. ‹slamiyet'ten önceki ‹lahi din-

lerde hangi hususlar›n hak dine ait olduklar›, hangilerinin tahrif edilmifl olduklar›

konusunda ise Müslümanlar›n rehberi Kuran-› Kerim ve Peygamber Efendimiz

(sav)'in sünnetidir. Dolay›s›yla Eski Ahit'ten, daha ziyade tarihsel bir kaynak olarak

yararlanmak do¤ru olur. Bu tarihsel kayna¤›n do¤rulu¤unu ise Kuran'a mutab›k

olup olmamas›na göre anlayabiliriz.

Hz. Süleyman'›n hayat›n›n aktar›ld›¤› Eski Ahit kitaplar›ndaki aç›klamalarda

ise pek çok tarihi bilgi bulmak mümkündür. Bunlar aras›nda özellikle de Hz. Süley-

man'›n dünya üzerindeki güçlü hakimiyetinin, üstün hikmet sahibi bir kul oldu¤u-

nun, Allah'a olan güçlü iman›n›n anlat›ld›¤› aç›klamalar Kuran'la son derece muta-

b›kt›r. Eski Ahit'te Hz. Süleyman'›n krall›¤›n›n Nil ve F›rat Nehirleri aras›nda kalan

topraklar› içerdi¤i yaz›l›d›r ki, o dönemde dünyan›n ekonomik ve kültürel merkezi

olan Mezopotamya'da bu kadar genifl bir alana hakim olmak, dahas› Sebe örne¤in-

de oldu¤u gibi civar ülkeleri yönlendirecek bir güç göstermek, elbette çok büyük bir

siyasi iktidar›n iflaretleridir.

Harun Yahya

Hz. Süleyman Tap›na¤›'n› temsil eden
çeflitli maketler.
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Bunun yan›s›ra Eski Ahit'te Hz. Süleyman'›n zenginli¤i ile ilgili verilen bilgiler

de son derece dikkat çekicidir. Onun saray›n›n yap›l›fl›, yard›m ald›¤› kifliler, saray›-

n› yaparken kulland›¤› malzemeler hakk›ndaki detaylar ve saray›n büyüklü¤ü ile il-

gili bilgiler flu flekildedir:

Hz. Süleyman Allah'›n Dilemesiyle 
Büyük Bir Ev Yapm›flt›r

Allah'ım Rabbin ismine bir ev yapaca¤ım... Ve yapmak üzre oldu¤um ev bü-

yüktür... (2. Tarihler, Bab 2/2-5) 

Ve iflte, bana bol kereste hazırlasınlar diye kullarım senin kullarınla beraber ola-

caklar; çünkü yapaca¤ım ev büyük ve flaflılacak bir fley olacaktır. (2. Tarihler, Bab 2/9) 

Hz. Süleyman

‹srail'de bulunan Hz. Süleyman Tap›na¤› maketi.
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Ve tunçtan bir mezbah yaptı; uzunlu¤u yirmi arflın (4 arfl›n 1.78 metreye denk

gelmektedir), ve geniflli¤i yirmi arflın, ve yüksekli¤i on arflın. (2. Tarihler, Bab 4/1)

Ve kıral Süleyman'ın Rab için yaptı¤ı evin uzunlu¤u altmıfl arflın, ve geniflli¤i

yirmi, ve yüksekli¤i otuz arflındı. Ve evin mabedi önünde olan eyvanın (teras) uzun-

lu¤u evin geniflli¤ine göre yirmi arflındı; ve onun geniflli¤i evin önünde on arflındı.

Ve ev için kafesle kapalı pencereler yaptı.  Ve evin duvarı etrafına bitiflik, hem ma-

bedin, ve hem de iç odanın etrafındaki evin duvarlarına bitiflik katlar yaptı; ve etra-

fında yan odalar yaptı. Alt kat befl arflın geniflli¤inde, ve orta kat altı arflın geniflli-

¤inde, ve üçüncüsü yedi arflın geniflli¤inde idi; çünkü kirifller evin duvarını tutma-

sın diye evin duvarı etrafında dıfl tarafta omuzlar bıraktı.  (1. Krallar, Bab 6/2-6)

Evin Yap›m›nda Hünerli ‹flçilerle Çal›flm›flt›r
Ve flimdi, babam Davud'un hazırlamıfl oldu¤u, Yahudada ve Yeruflalimde ya-

nımda bulunan hünerli adamlarla beraber olmak üzre bana bir adam gönder, altın,

ve gümüfl, ve tunç, ve demir, ve erguvanî, ve kırmızı, ve lâcivert ifllerinde hünerli

olsun, ve her türlü oyma ifllerini oyabilsin.  Ve bana Libnandan erz a¤acı, ve servi,

ve sandal a¤acı gönder; çünkü bilirim ki, senin kulların Libnandan kereste kesme¤i

bilirler. (2. Tarihler, Bab 2/7-8) 

Harun Yahya
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Hz. Süleyman

Oyma ‹fllerinde Çeflitli A¤açlar› Kullanm›fllard›r
Ve ev yapılmakta iken, tafl oca¤ında hazırlanmıfl tafltan yapıldı; ve yapılırken

evin içinde ne çekiç, ne balta, ne de demir bir âlet sesi iflitilmedi.  Orta yan odaların

kapısı evin sa¤ tarafında idi; ve dolambaçlı merdivenle orta kata, ve orta kattan

üçüncüye çıkarlardı.  Evi böyle yaptı, ve onu bitirdi; ve evi erz a¤açlarından kirifller

ve kalın tahtalarla örttü.  Ve bütün eve bitiflik katları her birinin yüksekli¤i befl ar-

flın olarak yaptı, ve onları erz a¤acı kerestesile eve ba¤ladı. (1. Krallar, Bab 6/7-10)

Ve iç odada her biri on arflın yüksekli¤inde zeytin a¤acından iki kerubi  (Keru-

biler Yahudi inanc›na göre Sfenkse benzeyen, aslan vücutlu, insan bafll›, kanatl› me-

leklerdir) yaptı. Ve kerubinin bir kanadı befl arflındı, ve kerubinin obir kanadı befl ar-

flındı; bir kanadının ucundan obirinin ucuna kadar on arflındı.  Ve obir kerubi on ar-

flındı; her iki kerubi bir ölçüde ve bir biçimde idi. Bir kerubinin yüksekli¤i on arflın-

dı, obir kerubininki de böyle idi. Ve kerubileri iç evin içine koydu; ve kerubilerin ka-

natları gerilmiflti, flöyle ki, birinin kanadı bir duvara, ve obir kerubinin kanadı obir

duvara de¤iyordu; ve kanatları evin ortasında birbirlerine de¤iyorlardı. Ve kerubi-

leri altınla kapladı. (1. Krallar, Bab 6/23-28)

Lübnan

Sedir

A¤ac›

tablosu
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Ve içerde ve dıflarda çepçevre evin bütün duvarlarına kabartma fle-

killer, kerubiler, ve hurma a¤açları, ve açılmıfl çiçekler oydu.  Ve içerde

ve dıflarda evin döflemesini altınla kapladı.  Ve iç odanın girilecek ye-

rine zeytin a¤acından kapı kanatları yaptı; üst eflikle kapı süveleri du-

varın beflte biri idi. Böylece zeytin a¤acından iki kapı kanadı yaptı; ve

üzerlerine kabartma kerubiler, ve hurma a¤açları, ve açılmıfl çiçekler

oydu, ve onları altınla kapladı; ve altını kerubilerle hurma a¤açları üze-

rine döfledi.  Mabedin girilecek yerine de zeytin a¤acından duvarın dört-

te biri olmak üzre kapı süveleri (çerçeve) , ve servi a¤acından iki kapı ka-

nadı yaptı; ve bir kanat iki parçadan olup katlanırdı, ve obir kanat iki

parçadan olup katlanırdı. Ve üzerlerine kerubiler, ve hurma a¤açları, ve

açılmıfl çiçekler oydu; ve oyma ifline uydurulmufl altınla onları kapladı.

Ve iç avluyu üç sıra yonulmufl taflla, ve bir sıra erz a¤acı kirifl ile yaptı. (1.

Krallar, Bab 6/29-36)

Ve Süleyman on üç yıldır kendi evini yapıyordu, ve bütün evini bitir-

di. Ve Libnan ormanı evini yaptı; uzunlu¤u yüz arflın, ve geniflli¤i elli ar-

flın, ve yüksekli¤i otuz arflın olarak, direkler üzerinde erz a¤acı kirifller ol-

mak üzre erz a¤acından dört sıra direkler üzerinde idi. Ve direklerin üstün-

de olan kırk befl kiriflin üzeri erz a¤acı ile örtülü idi; bir sırada on befl. Ve ki-

rifller üç sıra idi, ve pencere pencereye karflı idi, üç kat. Ve bütün kapılar ve

süveler kirifllerle dört köfleli yapılmıfltı; ve pencere pencereye karflı idi, üç

kat. Ve direkler eyvanını yaptı; uzunlu¤u elli arflın, ve geniflli¤i otuz arflın-

dı; ve önlerinde bir eyvan; ve önlerinde direkler ve eflik vardı. Ve taht eyva-

nını, orada hüküm verece¤i hüküm eyvanını yaptı; ve döflemeden tavana
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Saray›n yap›m›nda çal›flan insanlar› tasvir eden tablo

kadar erz a¤acı ile kaplı idi. Ve kendi oturaca¤ı ev, eyvanın iç tarafın-

daki avlu da, ayn› yapıda idi... (1. Krallar, Bab 7/1-8)

Yan›nda On Binlerce ‹nsan Çal›flm›flt›r
... Ve Süleyman, babası Davudun ‹srail diyarında olan bütün ga-

ripleri saydı¤ı sayıdan sonra onları saydı; ve yüz elli üç bin altı yüz ki-

fli bulundular. Ve onlardan yük taflıyan yetmifl bin, ve da¤larda tafl ke-



sen seksen bin, ve kavmi ifl-

letmek için ifl baflı olarak üç bin

altı yüz kifli koydu. (2. Tarihler,

Bab 2/17-18)

Ve kıral Süleyman bütün ‹sra-

il'den angaryacılar topladı; ve angar-

yacılar otuz bin adamdı. Ayda on bin

adam olmak üzre bunları sıra ile Lib-

nana gönderdi; bir ay Libnanda, ve iki

ay evde kalırlardı; ve angaryacıların

baflında Adoniram vardı. Ve Süleyma-

nın yük taflıyan yetmifl bin, ve da¤lar-

da tafl kesen seksen bin adamı,  bun-

lardan baflka Süleymanın iflte çalıflan

kavmin üzerine hükmeden, iflin baflın-

da bulunan üç bin üç yüz bafl kâhyala-

rı vardı. Ve kıral emretti, ve onlar evin

temelini yonulmufl taflla atmak için

büyük tafllar, de¤erli tafllar kestiler. (1.

Krallar, Bab 5/13-17)

Hz. Süleyman'›n Yapt›¤›
Evin Temeli

... Ve Allah evinin yapılması için

Süleymanın attı¤ı temeller flunlardır.

Uzunlu¤u arflınla, eski ölçüye göre,

altmıfl arflın, ve geniflli¤i yirmi arflın.

Ve evin önünde olan eyvanın uzunlu-

¤u, evin geniflli¤ine göre, yirmi arflın

ve yüksekli¤i yüz yirmi... (2. Tarihler,

Bab 3/2-4)



Evin Hem D›fl› Hem de
‹çi Halis Alt›nla, Tunçla
ve De¤erli Tafllarla
Kaplanm›flt›r

... Ve onu içerden halis altınla

kapladı.  Ve büyük eve servi a¤açların-

dan tavan yapıp onu saf altınla kapladı;

ve onun üstüne kabartma hurma a¤aç-

ları ve zincirler iflledi. Ve güzel olsun

diye, evi de¤erli tafllarla süsledi; ve al-

tın Parvaim altını idi. Ve evi, kirifllerini,

efliklerini, ve duvarlarını, ve kapılarını

altınla kapladı; ve duvarlara kerubiler

oydu. 

Ve kudsülakdas evini yaptı; onun

uzunlu¤u evin geniflli¤ine göre yirmi

arflındı, ve geniflli¤i yirmi arflın; ve onu

altı yüz talant kadar saf altınla kapladı.

Ve çivilerin a¤ırlı¤ı elli sekel altındı. Ve

yukarı odaları altınla kapladı. (2. Ta-

rihler, Bab 3/4-9)

Ve Süleyman evi içerden halis al-

tınla kapladı; ve iç odanın önüne altın

zincirler çekti; ve onu altınla kapladı.

Ve bütün evi altınla, bütün evi tama-

men kapladı; iç odanın bütün mezba-

hını da altınla kapladı.  (1. Krallar, Bab

6/21-22)

Ve bütün kuvvetimle Allahımın

evi için, altın fleyler için altın, ve gü-

müfl fleyler için gümüfl, ve tunç

fleyler için tunç, demir fley-





ler için demir, ve a¤aç fleyler için a¤aç;

akik taflları, ve kakılacak tafllar, ziynet tafl-

ları, ve çeflit çeflit renkli tafllar, ve her türlü

de¤erli tafllar, ve pek çok mermer taflları

hazırladım. Ve bundan baflka, mukaddes

ev için hazırlamıfl oldu¤um herfleyden

fazla olarak, mademki altın ve gümüfl ha-

zinem vardır, Allah'ımın evine olan sev-

gim u¤runa onu, Ofir altınından üç bin ta-

lant altını, ve evlerin duvarlarını kapla-

mak için yedi bin talant saf gümüflü;  altın

fleyler için altını, ve gümüfl fleyler için gü-

müflü, sanatkarlar elile de yapılacak bü-

tün ifller için veriyorum... (1. Tarihler, Bab

29/2-5)

Ve Süleyman Allah'ın evindeki bütün

kaplar›, ve altın mezbahı, ve üzerinde hu-

zur ekme¤i bulunan sofraları; ve usule gö-

re iç odanın önünde yanmak üzre halis al-

tından kandiller ile beraber flamdanları;

ve altından (bu da tam altından) çiçekleri,

ve kandilleri, ve maflaları; ve halis altın-

dan makasları, ve le¤enleri, ve kaflıkları,

ve tablaları yaptı. Ve evin girilecek yerine

gelince, onun, kudsülakdasa açılan iç kapı

kanatları, ve evin, mabedin kapı kanatları

altın idi. (2. Tarihler, Bab 4/19-22)

... Ve babası Davudun tahsis etti¤i

fleyleri, gümüflü ve altını, ve bütün takım-

ları Süleyman içeri getirdi, ve onları Allah

evinin hazinelerine koydu. (2. Tarihler,

Bab 5/1)
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Bunların hepsi, içerden ve dıflardan, temelden dama kadar, testere ile kesilmifl,

yonulmufl, ölçüye göre tafltan, de¤erli tafltandı; dıflardan büyük avluya kadar da

böyle idi. Ve temel de¤erli tafllardan, büyük tafllardan, on arflınlık ve sekiz arflınlık

tafllardandı. Ve üstünde ölçüye göre de¤erli tafllar, yonulmufl tafl ve erz a¤acı vardı.

RAB evinin iç avlusunda, ve evin eyvanında oldu¤u gibi büyük avlunun da çevre-

sinde üç sıra yonulmufl tafl ve bir sıra erz a¤acı kiriflleri vardı. (1. Krallar, Bab 7/9-

12)

Ve tunçtan on ayaklık yaptı; bir ayaklı¤ın uzunlu¤u dört arflın, ve geniflli¤i dört

arflın, ve yüksekli¤i üç arflındı. Ve ayaklıkların ifli flu biçimdi: yan levhaları vardı; ve

pervazlar arasında yan levhaları vardı; ve pervazlar arasında olan yan levhalarında

aslanlar, öküzler, ve kerubiler vardı; ve yukarı pervazlar da böyle idi; ve aslanların

ve öküzlerin altında sarkık çelenkler ifllenmiflti. Ve her ayaklı¤ın dört tunç tekerle-

¤i, ve tunç dingilleri vardı; ve onun dört aya¤ının omuzları vardı; her birinin yanın-

da çelenkler olarak omuzlar kazanın altında dökülmüfltü. Ve onun a¤zı bafllı¤ın

içinde ve yukarıda bir arflındı; ve ayaklık ifline göre a¤zı de¤irmi (yuvarlak), bir bu-

çuk arflındı; ve a¤zında da oymalar vardı, ve onların yan levhaları yuvarlak de¤il

dört köfleli idi. Ve dört tekerlek yan levhaları altında idi; ve tekerleklerin dingilleri

ayaklıkta idi; ve bir  tekerle¤in yüksekli¤i bir buçuk arflındı. Ve tekerleklerin ifli ara-

ba tekerle¤i ifli gibi idi; dingilleri ve ispitleri, ve parmakları ve bafllıklarının hepsi

dökme idi. Ve her ayaklı¤ın dört köflesinde dört omuz vardı, ayaklı¤ın omuzları

kendisindendi. Ve ayaklı¤ın baflında yarım arflın yüksekli¤inde yuvarlak bir flekil

vardı; ve ayaklı¤ın baflındaki kollar ve yan levhaları kendisindendi. Ve her birinin

geniflli¤ine göre kollarının düz yerlerine, ve yan levhalarına, kerubiler, aslanlar, ve

hurma a¤açları, ve çepçevre çelenkler oydu. Böylece on ayaklı¤ı yaptı; hepsinin dö-

kümü bir, ölçüsü bir, ve biçimi birdi. (1. Krallar, 7. Bab/27-37)

Heykelt›rafllar Evi Süslediler
Ve kudsülakdas evinde heykeltırafl ifli iki kerubi yaptı; ve onları altınla kapla-

dılar.  Ve kerubilerin kanatları yirmi arflın uzunlu¤unda idi; kerubinin bir kanadı

ben arflındı, evin duvarına erifliyordu; ve obir kanat da befl arflındı, obir kerubinin

kanadına erifliyordu. Öteki kerubinin de kanadı befl arflındı, evin duvarına erifliyor-

du; ve obir kanat da befl arflındı, öteki kerubinin kanadına yetifliyordu. Bu kerubile-

Harun Yahya



rin kanatları yirmi arflın yayılıyorlardı; ve kerubiler ayakta duruyorlardı, ve yüzle-

ri eve do¤ru çevrilmiflti.  Ve perdeyi lâcivertten, ve erguvaniden, ve kırmızıdan, ve

ince ketenden yaptı, ve üzerine kerubiler iflledi. (2. Tarihler, Bab 3/10-14)

Çok Büyük ve ‹htiflaml› Kazanlar,
fiamdanlar Yapt›lar

Ve on kazan yaptı, ve onlarda yıkanmak için beflini sa¤a ve beflini sola koydu;

yakılan takdime olacak fleyleri onların içinde yıkarlardı; fakat deniz kâhinlerin yı-

kanması içindi. (2. Tarihler, Bab 4/6)

Ve on altın flamdanı kanunlarına göre yaptı; ve befli sa¤da ve befli solda olarak

onları mabede koydu.  Ve on masa yaptı, ve befli sa¤da ve befli solda olarak onları

mabede koydu. Ve altından yüz le¤en yaptı. Ve kâhinlerin avlusunu, ve büyük av-

luyu, ve avlunun kapılarını yaptı, ve onların kapılarını tunçla kapladı. Ve denizi
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evin sa¤ına, flark tarafına, cenuba do¤ru koydu. (2. Tarihler, Bab 4/7-10)

Ve tunçtan on kazan yaptı; bir kazan kırk bat (37 litreye denk gelir) alırdı; ve

her kazan dört arflındı; ve on ayaklı¤ın üstünde birer kazan vardı. Ve befli evin sa¤

tarafında ve befli evin sol tarafında olarak ayaklıkları koydu; ve denizi evin sa¤ına

gündo¤usu tarafına, cenuba do¤ru koydu. (1. Krallar, Bab 7/ 38-39)

Savafl Kalkanlar› Dahi Alt›ndan         
Yap›lm›flt›

... Ve bütün Arap ili kıralları, ve memleketin valileri Süleymana altın ve gü-

müfl getirdiler. Ve kıral Süleyman dövme altından iki yüz büyük kalkan yap-

tı; bir büyük kalkana altı yüz flekel dövme altın gitti. Ve dövme altından üç

yüz küçük kalkan yaptı; bir kalkana üç yüz flekel altın gitti; ve kıral bun-

ları Libnan ormanı evine koydu. (2. Tarihler, Bab 9/14-16)

Ve kıral Süleyman dövme altından iki yüz büyük kalkan yaptı: bir

büyük kalkana altı yüz flekel altın gitti.  Ve dövme altından üç yüz kü-

çük kalkan yaptı; bir kalkana üç mına (1 m›na yaklafl›k 983 grama denk

gelir) altın gitti; ve kıral bunları Libnan ormanı evine koydu. (1. Kral-

lar, Bab 10/16-17)

Hz. Süleyman'›n Taht›
... Ve kıral fil diflinden büyük bir taht yaptı, ve onu halis altınla kapladı.  Ve tah-

tın altı basama¤ı, ve bir altın ayak iskemlesi vardı, ve bunlar tahta ba¤lı idiler, ve

oturacak yerin her iki tarafında kollar vardı, ve kolların yanında iki aslan duruyor-

du.  Ve altı basamak üzerinde, iki tarafında, on iki aslan duruyorlardı; hiçbir ülke-

de böyle fley yapılmamıfltı.  (2. Tarihler, Bab 9/17-19)

Ve kıral fil diflinden büyük bir taht yaptı, ve onu saf alt›nla kapladı.  Tahtın al-

tı basama¤ı vardı, ve arka taraftan tahtın baflı yuvarlaktı; ve oturulacak yerde iki ta-

raftan  kollar vardı, ve kolların yanında iki aslan duruyordu.  Ve altı basamak üze-
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rinde iki tarafta on iki aslan duruyorlardı; hiçbir ülkede böyle fley yapılmamıfltır. (1.

Krallar, Bab 10/18-20)

K›ral Süleyman, Libnan a¤açlar›ndan Kendine bir taht›revan yapt›. Direklerini

gümüflten yapt›, Taban›n› alt›ndan, oturacak yerini erguvaniden... (Neflideler Nefli-

desi, Bab 3/9-10)

Hz. Süleyman'›n Sofras›
Ve kıral Süleymanın içme kapları hep altından, ve Libnan ormanı evinin bütün

kapları halis altındandı; Süleymanın günlerinde gümüfl bir fleyden sayılmazdı. (2.

Tarihler, Bab 9/20)

Ve Süleyman evinin bir günlük yiyece¤i otuz ölçek (1 ölçek 13 litredir) ince un,



ve altmıfl ölçek un, on besili öküz, ve otlaklardan yirmi öküz, ve

geyikler, ve ceylanlar, ve sı¤ırlar, ve semiz tavuklardan baflka

yüz koyundu. (1. Krallar, Bab 4/22-23)

Ve o kâhyalar kıral Süleyman için, ve kıral Süleymanın

sofrasına gelenlerin hepsi için, her biri kendi ayında azık te-

darik ederlerdi; bir fley eksik etmezlerdi. (1. Krallar, Bab 4/27)

Ve Süleymanın bütün hikmetini, ve yaptı¤ı evi, ve sofrası-

nın yeme¤ini, ve kullarının oturuflunu, ve hizmetçilerinin duru-

flunu, ve onların esvaplarını, ve sakilerini, ve RABBIN evine çıktı¤ı

merdiveni Seba kıraliçası gördü¤ü zaman artık kendisinde can kalma-

dı. (1. Krallar, Bab 10/4-5)

Giuseppe Recco, Meyve ve Çiçekli, 1670, Ulusal Capodimonte Müzesi,
Naples



Hz. Süleyman'›n Atlar›
Ve atlarla cenk arabaları için Süleymanın dört bin ahırı

vardı, ve on iki bin atlısı vardı, onları araba flehirlerine, ve kıra-

lın yanına, Yeruflalime koydu.  Ve Irmaktan Filistîler diyarına, ve Mısır

sınırına kadar, bütün kırallar üzerine hükmetti.  Ve kıral gümüflü Yeruflalimde

tafl de¤erine indirdi, ve erz a¤açlarını çoklukça Sefeladaki cemiz a¤açları gibi etti.

Ve Mısırdan ve bütün memleketlerden Süleyman için atlar getirdiler. (2. Tarihler,

Bab 9/25-28)

John Frederick Herring, Sr. Tajar ve Hammon, 1845



... Ve Süleyman'›n cenk arabalar› için k›rk bin ah›r

bölü¤ünde atlar› vard› ve on iki bin atl›s› vard›. (1. Kral-

lar, Bab 4/26)

Ve Süleyman cenk arabaları ile atlılar topladı; ve kendisinin bin dört yüz

arabası, ve on iki bin atlısı vardı; onları araba sehirlerine, ve Yeruflalime kıralın

yanına koydu.  Ve kıral gümüflle altını Yerusalimde tafl mertebesine indirdi, ve erz

a¤açlarını çoklukça Sefeladaki cemiz a¤açları gibi etti.  Ve Süleymanın atları Mısır-

dan getirilirdi; kıralın tüccar takımı onları sürü ile bir bedele alırlardı.  Ve bir cenk

arabasını altı yüz, ve bir atı yüz elli flekel gümüfle, Mısır'dan çıkarıp getirirlerdi; ve

bütün Hittî kıralları için, ve Suriye kıralları için de böylece onların elile getirilirdi.

(2. Tarihler, Bab 1/14-17)
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Eski Ahit'in Süleyman'›n Meselleri 
Bölümü'nden Aç›klamalar

Eski Ahit'te yer alan Süleyman'›n Meselleri bölümünün, Hz. Davud'un Hz. Sü-

leyman'a verdi¤i ö¤ütleri içerdi¤i öne sürülmektedir. Daha önce de belirtti¤imiz gi-

bi, Eski Ahit detayl› olarak incelendi¤inde, Kuran ahlak›na uygun pek çok hak hü-

küm ve uygulaman›n korunmufl oldu¤u, bununla beraber baz› inan›fllar›n ise bo-

zulmaya u¤rad›¤› görülür. Müslümanlar›n bu konuda rehber edinecekleri kaynak

Kuran ve Peygamberimiz (sav)'in sünneti olmal›d›r. Müslümanlar, Kuran'a ve sün-

nete bakarak hangi inan›fllar›n tahrif edilmifl hangilerinin edilmemifl oldu¤unu tes-

pit edebilirler. Bu bölümde de Kuran ahlak›na uygun olan baz› Eski Ahit pasajlar›-

na yer verilmifltir. 

Tebli¤i Dinlemeyenler
Mademki ben ça¤ırdım, ve siz çekindiniz;  Elimi uzattım, ve bakan olmadı; Ve

ö¤üdümün hepsini hiçe saydınız, Tedibimi de istemediniz; Ben de felâketinizde gü-

lece¤im; Size korku gelince, Üzerinize korku bir fırtına gibi gelince, Felâketiniz bir

kasırga gibi gelince, Üzerinize sıkıntı ve kaygı gelince, istihza edece¤im. O zaman

beni ça¤ıracaklar, fakat cevap vermiyece¤im; Beni erken arayacaklar, fakat beni bul-

mayacaklar. Çünkü bilgiden nefret ettiler Ve Rab korkusunu seçmediler, Benim

ö¤üdümü istemediler, Tedibimin hepsini hor gördüler; Bunun için kendi yollarının

semeresinden yiyecekler, Ve kendi düzenlerine doyacaklar. Bön adamların dönek-

likleri kendilerini öldürecektir, Ve akılsızların kaygısızlı¤ı kendilerini yok edecektir.

Fakat beni dinliyen emniyette oturacaktır, Ve kötülükten korkusu olmayıp rahat bu-

lacaktır. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 1, 24-33)

Güzel Ahlaka Dair
‹yili¤e hakkı olan adamlara, Elinden gelince iyili¤i esirgeme. Yanında varken

komfluna: Git de tekrar gel, Ve yarın vereyim, deme. Komflun yanında emniyette

otururken, Onun için fler kurma. Sana karflı fler yapmadı ise, Bir adamla bofl yere çe-

kiflme. Zorba adama imrenme, Ve onun yollarından hiçbirini seçme... Fakat Rabbin

Hz. Süleyman
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dostlu¤u do¤rularladır. Rabbin lâneti kötülerin evindedir; Fakat salihlerin oturdu-

¤u yeri mübarek kılar. Gerçek Rab müstehzilerle istihza eder; Fakat alçak gönüllü-

lere lûtfeder. Hikmetliler izzeti miras alacaklar; Fakat akılsızlar utancı alacaklar.

(Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 3, 27-35)

Do¤rulukla yürüyen emniyetle yürür; Fakat yollarını i¤rilten belli olur. (Hz.

Süleyman'›n Meselleri, Bab 10, 9)

‹yi adam Rabbden lûtuf bulur; Fakat niyetleri bozuk olanı Rab  mahkûm eder.

(Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 12, 2)

Salihlerin düflünceleri haktır; Fakat kötülerin ö¤ütleri hiledir. (Hz. Süleyman'›n

Meselleri, Bab 12, 5)

Harun Yahya

Befliktafl Rüfldiye Mektebi  ö¤rencilerinden Arif. Sülüs ve nesih hatl› hadis-i flerif. "Dua
ibadetlerin özüdür" anlam›nda. H. 1297, (M. 1880) tarihli
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Kötüler yıkılır ve yok olurlar; Fakat salihlerin evi durur. (Hz. Süleyman'›n Me-

selleri, Bab 12, 7)

Salihe hiç zarar de¤mez; Fakat kötüler flerle dolar. (Hz. Süleyman'›n Meselleri,

Bab 12, 21)

Yüre¤indeki kaygı insanı çöktürür; Fakat iyi söz yüre¤ini sevindirir. (Hz. Sü-

leyman'›n Meselleri, Bab 12, 25)

Kibirden ancak kavga çıkar; Fakat iyi ö¤üdü dinliyenin yanında hikmet vardır.

(Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 13, 10)

Sözü hor gören kendi üzerine helâk getirir; Fakat emirden korkandır ki, mükâ-

fat alır. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 13, 13)

Yumuflak cevap gazabı yatıfltırır; Fakat sert söz öfkeyi kıflkırtır. (Hz. Süley-

man'›n Meselleri, Bab 15, 1)

Hz. Süleyman

Mehmet Ali Efendi, Beyaz zemin üzeri siyah mürekkep ile yaz›lm›fl. Hicri 1317 tarihli. "Kullar›
aras›nda ancak alimler Allah’tan korkar." Alt›n cetvelli 
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Söze dikkat eden iyilik bulur; Ve Rabbe güvenen mutlu olur. (Hz. Süleyman'›n

Meselleri, Bab 16, 20)

‹yi ad büyük zenginlikten, Ve lûtuf bulmak gümüfl ve altından üstün tutulma-

lıdır. Zenginle fakir karflılaflırlar; Onların hepsini yaratan Rabdir. (Hz. Süleyman'›n

Meselleri, Bab 22, 1-2)

Alçak gönüllü olmanın ve Rab korkusunun sonu, servet, izzet ve hayattır. Sa-

pık adamın yolunda dikenler ve kementler vardır; Canını koruyan onlardan uzak

kalır. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 22, 4-5)

Kazancı ço¤altmak için fakiri ezen, Ve zengine veren, ancak yoksullu¤a düfler.

Kula¤ını i¤, ve hikmetli adamların sözlerini dinle, Ve yüre¤ini benim bilgime koy.

Çünkü onları kendi içinde saklarsan hofltur... (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 22,

16-18)

O¤lum, e¤er senin yüre¤in hikmetli ise, Benim yüre¤im de sevinir. Dudakların

do¤ru fleyler söyledi¤i zaman, Benim gönlüm de sevinçle coflar. Yüre¤in günahkâr-

lara imrenmesin; Ancak bütün gün Rab korkusunda ol; Çünkü gerçekten bir son

vardır; Ve ümidin bofla çıkmıyacaktır. O¤lum, dinle ve hikmetli ol, Ve yolda yüre¤i-

ni do¤rult. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 23, 15-19)

Kendi babanı dinle, Ve ihtiyar oldu¤u zaman, ananı hor görme. (Hz. Süley-

man'›n Meselleri, Bab 23, 22)

Hakikati satın al, ve onu satma; Hikmeti ve terbiyeyi ve anlayıflı da. (Hz. Sü-

leyman'›n Meselleri, Bab 23, 23)

Kötülük edenlerden ötürü kızma; Kötü adamlara da imrenme; (Hz. Süley-

man'›n Meselleri, Bab 24, 19)

Ve ben gördüm, derin düflündüm; Baktım, ibret aldım; (Hz. Süleyman'›n Me-

selleri, Bab 24, 32)

Harun Yahya
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Nefsine hâkim olmıyan adam, Yıkılmıfl ve duvarsız flehir gibidir. (Hz. Süley-

man'›n Meselleri, Bab 25, 28)

Yar›nki günle övünme; Çünkü gün ne do¤uracak bilmezsin. (Hz. Süleyman'›n

Meselleri, Bab 27, 1)

Yoksulları ezen fakir adam Süpüren ve ekmek bırakmıyan ya¤mur gibidir. (Hz.

Süleyman'›n Meselleri, Bab 28, 3)

Kabahatlerini örten muvaffak olmaz; Fakat onları itiraf edip bırakan, merha-

met bulur. Daima korkan adama ne mutlu! Yüre¤ini katılafltıran ise,  belâya düfler.

(Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 28, 13-14)

Kendi yüre¤ine güvenen akıIsızdır; Fakat kim hikmetle yürürse, o kurtulur.

Kim fakire verirse, onun eksi¤i olmaz; Fakat kim ondan göz çevirirse, o çok lânet

alır. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 28, 26-27)

Kanlı adamlar kâmil adamdan nefret ederler; Do¤ru adamlar ise, onun canını

korurlar. Akılsız bütün öfkesini ortaya döker; Hikmetli adam ise, onu tutar ve sus-

turur. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 29, 10-11)

‹nsanın basireti öfkesini geciktirir; Ve suç ba¤ıfllamak onun güzelli¤idir. (Hz.

Süleyman'›n Meselleri, Bab 19, 11)

Ö¤üt dinle ve terbiye al ki, Kendi sonunda hikmetli olasın. (Hz. Süleyman'›n

Meselleri, Bab 19, 20)

Hileli terazi Rabbe mekruhtur; Fakat do¤ru tartı onun makbulüdür. Gurur ge-

lince utanç da gelir; Fakat hikmet alçak gönüllüler iledir. Do¤ruların kemali  kendi-

lerine yol  gösterir; Fakat hainlerin sapıklı¤ı kendilerini helâk eder. Gazap gününde

mal ifle yaramaz; Fakat salâh ölümden kurtarır. Kâmil adamın salâhı kendi yolunu

do¤rultur; Fakat kötü adam kendi kötülü¤ü ile düfler. Do¤ruların salâhı kendilerini

kurtarır; Fakat hainler kendi fesatları ile tutulurlar. Kötü adam öldü¤ü zaman bek-

leyifli bofla çıkar; Ve fesat ümidi yok olur. Salih sıkıntıdan kurtulur… (Hz. Süley-

man'›n Meselleri, Bab 11, 1-8)

Hz. Süleyman
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‹nkar Edenlerin Yoluna Uymamak
Çünkü senin yüre¤ine hikmet girecek, Ve canına bilgi hofl gelecek; Akıl sana

bekçilik edecek; Anlayıfl seni koruyacak; Ta ki, seni flerir adamın yolundan, ‹¤ri söz-

lü adamdan korusun. Onlar karanlı¤ın yollarında yürümek için, Do¤ruluk yolları-

nı bırakırlar; fler yapmakla sevinirler, fierrin i¤rili¤ile mesrur olurlar; Onlar ki, yol-

ları dolambaçtır, Ve yollarında i¤ridirler... (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 2, 10-15)

Kötülerin yoluna girme, Ve flerir adamların yolunda yürüme. Sen ondan sakın,

yanından geçme; Onun yanından sap da geç. Çünkü onlar kötülük etmezlerse uyu-

mazlar; Ve kimseyi sürçtürmezlerse, uykuları kaçar. (Hz. Süleyman'›n Meselleri,

Bab 4, 14-16)

Joseph Mallord William Turner, Gemi kazas›, Tate Galerisi, Londra
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Do¤ru Olanlar›n Yolu
Ta ki, iyi adamların yolunda yürüyesin, Ve salihlerin yollarını tutasın. Çünkü

memlekette do¤ru adamlar oturacaklar, Ve kâmiller orada kalacaklardır. Fakat kötü

adamlar memleketten atılacaklar, Ve hainler ondan söküleceklerdir. (Hz. Süley-

man'›n Meselleri, Bab 2, 20-22)

Salihlerin yolu ise, do¤an ıflık gibidir, Tam gün oluncıya kadar git gide parlar.

Kötülerin yolu koyu karanlık gibidir; Neden sürçtüklerini bilmezler. (Hz. Süley-

man'›n Meselleri, Bab 4, 18-19)

Sadece Allah'a Güvenmek
Bütün yüre¤inle Rabbe güven, Ve kendi anlayıfl›na dayanma; Bütün yollarında

onu tanı, O da senin yollarını do¤rultur. Kendi gözünde hikmetli olma; Rabbden

kork, ve flerden ayrıl; Senin bedenine flifa, Ve kemiklerine ilik olacaktır. Malınla, ve

bütün mahsulünün turfandası ile, Rabbi taziz et; Böylece ambarların bol bol dolar…

(Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 3, 5-10)

Hz. Süleyman

Thomas
Cole,
Mimar›n
Rüyas›,
1840, Sanat
Müzesi,
Ohio 



Hikmetin Önemi
Hikmet ça¤ırmıyor mu, Ve anlayıfl sesini iflittirmiyor mu? Yol kenarındaki yük-

sek yerlerin baflında, Yolların birleflti¤i yerde o duruyor; Kapıların yanında, flehrin

a¤zında, Kapılara girilecek yerde yüksek sesle ça¤ırıyor: Ey insanlar, size ça¤ırıyo-

rum; Ve sesim Adem o¤ullarınadır. Ey bön adamlar, ayırt etme¤i ö¤renin; Ve ey akıl-

sızlar, anlayıfl ö¤renin. Dinleyin, çünkü âlâ fleyler söyliyece¤im; Ve dudaklarımın

açılması do¤ru fleyler için olacak. Çünkü a¤zım hakikat beyan edecek; Ve kötülük

dudaklarıma mekruhtur. A¤zımın bütün sözleri salâhladır; Onlarda ters yahut i¤ri

fley yoktur. Anlıyana onların hepsi açıktır, Ve bilgiyi bulanlar için do¤rudur. Gümü-

flü de¤il, terbiyemi, Ve seçme altından ziyade bilgiyi alın. Çünkü hikmet yakutlar-

dan iyidir; Ve hofla giden bütün fleyler ona denk olamaz. Ben, hikmet, basireti ken-

dime mesken ettim, Ve tedbir bilgisini bulurum. Rab korkusu flerden nefret etmek-

tir; Kibirden, ve gururdan, ve fler yolundan,  Ve i¤ri sözden nefret ederim. Ö¤üt, ve

sa¤lam bilgi benimdir; Ben anlayıflım; kudret benimdir. Benim vasıtamla kırallar

hükûmet ederler, Ve emîrler adaleti emrederler. Reislerle beyzadeler, Dünyanın bü-

tün hâkimleri vasıtamla hükmederler. Beni sevenleri ben severim; Ve erken arıyan-

lar beni bulurlar. Servet ve izzet, Dayanıklı mal ve salâh yanımdadır. Meyvam altın-

dan, saf altından daha iyidir; Ve mahsulüm seçme gümüflten iyidir. Salâh yolunda,

Adalet yolları ortasında yürürüm; Ta ki, beni sevenleri mala varis kılayım, Ve onla-

rın hazinelerini doldurayım... (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 8, 1-21)

Rab korkusu hikmetin bafllangıcıdır; Ve Kuddûsu tanımak, anlayıfltır. Çünkü

günlerin benim vasıtamla ço¤alacak, Ve ömrünün yılları artacak. E¤er hikmetli isen,

kendin için hikmetlisin; Ve e¤er istihza edersen, onu yalnız sen yüklenirsin. (Hz. Sü-

leyman'›n Meselleri, Bab 9, 10-12)

Harun Yahya

Bakkal Arif; si-
yah zemin yal-
d›zla ve istifli
celi sülüs hat-
la hadis-i flerif;
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leri affet, çün-
kü sen affedi-
cisin, kerim-
sin" yaz›l›.
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ve rokoko tez-
hipli.



180

itab›n önceki bölümlerinde Hz. Süleyman k›ssas›ndan ahir zamana yöne-

lik olan çeflitli iflaretler üzerinde durduk ve ahir zamanda, Alt›nça¤'da ‹s-

lam ahlak›n›n dünya üzerinde hakim olmas›n›n Hadi s›fat›n› tafl›yan bir

flah›s (Hz. Mehdi) vesilesiyle olaca¤›n› belirttik. 

Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerde ahir zaman›n ve Alt›n-

ça¤'›n alametleri haber verilmifltir. Günümüzde gerçekleflen olaylar› bu alametler ile

k›yaslad›¤›m›zda ise, ahir zaman›n içinde yaflad›¤›m›z dönem oldu¤unu gösteren ve

ayn› zamanda Alt›nça¤'›n geliflini müjdeleyen pek çok iflaret görmekteyiz. 

Ahir zaman›n bafllang›c›, hadislerde, fitnelerin ço¤ald›¤›, savafl ve çat›flmalar›n

artt›¤›, dünya üzerinde çok büyük bir ahlaki yozlaflman›n bafl gösterdi¤i din ahlak›n-

dan uzaklafl›ld›¤› bir kaos ortam› olarak tan›mlanm›flt›r. Söz konusu dönemde, dünya-

n›n dört bir yan›nda do¤al felaketler olacak, fakirlik hiçbir dönemde olmad›¤›  kadar

artacak, suç oranlar›nda çok büyük bir t›rmanma görülecek, cinayetler ve katliamlar

birbirini takip edecektir. Ancak bu ahir zaman›n sadece ilk aflamas›d›r; ikinci aflamada

Allah Hz. Mehdi'yi vesile k›larak insanl›¤› bu kaos ortam›ndan kurtaracakt›r.

Elbette burada say›lan olaylar tarih boyunca birçok kez yaflanm›flt›r. ‹nsanl›k ta-

rihi boyunca pek çok savafl, do¤al felaket ya da deprem gerçekleflmifltir. Ahlaki deje-

nerasyon her dönemde farkl› toplumlarda görülmüfl, fakirlik ve açl›k dünyan›n dört

bir yan›nda as›rlard›r süregelmifltir. Ahir zaman alametlerini bu olaylardan ay›ran fark

ise bu alametlerin hepsinin ayn› dönem içinde, birbiri ard›na ve hadislerde belirtilen

baz› özel flekillerde gerçekleflmesidir. Burada flunu da müjdelemeliyiz ki; Peygamberi-

KK
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miz (sav)’in hadislerinde anlat›lan bu büyük kaos sadece geçici bir dönem yaflana-

cak ve Alt›nça¤'›n bafllang›c› bu çalkant›l› dönemi sona erdirecektir. 

Alt›nça¤ savafllar›n ve çat›flmalar›n son buldu¤u, insanl›¤a büyük belalar geti-

ren dinsiz ideolojilerin tarihin karanl›klar›na gömüldü¤ü ve dünyan›n bolluk, bere-

ket ve adaletle dolup taflt›¤› bir dönem olacakt›r. ‹slam ahlak› tüm dünyaya yay›la-

cak, insanlar ak›n ak›n dine yöneleceklerdir. ‹slam ahlak›n›n bu büyük hakimiyeti -

daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi- Peygamber Efendimiz (sav)’in baz› hadislerinde

Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn'in dünya hakimiyetlerine benzetilerek tarif edil-

mifltir. Bunlardan baz›lar› flöyledir:

Mehdi t›pk› Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. (El

Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiy-il Muntazar, s.29)

Tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Onlar›n ikisi: Zülkarneyn

ve Süleyman müminlerden, di¤er ikisi, Nemrud ve Buhtunnasr kafirler-

dendir. Yere beflinci olarak ehli beytimden biri sahip olacak. Yani Meh-

di. (Mektubat-› Rabbani, 2/1163)

‹lerleyen bölümlerde ahir zamanda oldu¤umuzu ve ayn› zamanda da kutlu

Alt›nça¤ döneminin çok yak›n oldu¤unu gösteren alametlerden baz› örnekler veri-

lecektir. (Ahir zaman alametleriyle ilgili detayl› bilgi için K›yamet Alametleri, Alt›n-

ça¤, Alt›nça¤ ve Dabbetü'l-Arz, isimli kitaplar›m›za bakabilirsiniz.)

Harun Yahya

Mehmed Nuri (Befliktafll›). Hicri 1364 tarihli sülüs hat. Kuran'dan bir ayet yaz›l›; "Allah herfleyi iflitir ve bilir."
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Bu hadiste Peygamber Efendimiz (sav), Hz. Mehdi'nin "sistemlerin de¤iflti¤i"

bir dönemde gelece¤ini bildirmifltir. Bu hadiste iflaret edilen "sistem de¤iflikli¤i"nin,

20. yüzy›lda dünyan›n dört bir yan›nda hakim olan ve yüzy›l›n sonlar›na do¤ru y›-

k›lan komünist rejimler olmas› muhtemeldir. 

20. yüzy›la damgas›n› vuran kanl› savafllar›n ve katliamlar›n en büyük neden-

lerinden biri, materyalist felsefenin ürünü olan komünist ideolojinin hakimiyetidir.

Bu ideoloji, Avrupa'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyan›n bü-

yük bölümünde etkili olmufl, birçok ülke on y›llar boyunca komünist rejimler tara-

f›ndan yönetilmifl veya komünist örgütler taraf›ndan hedef al›nm›flt›r. 1990'l› y›llara

kadar devam eden so¤uk savafl›n ve en ac›mas›z katliamlar›n ana nedenlerinden bi-

ri komünizm olmufltur.

Komünist rejimler di¤er ülkelerle savaflarak ideolojilerini yaymaya çal›flman›n

yan›nda, kendi halklar›na da büyük bir zulüm uygulam›fllar, çok genifl kitleleri

idamlar, toplu katliamlar, toplama kamplar›ndaki a¤›r koflullar ve k›tl›klar gibi yön-

temlerle öldürmüfllerdir. 

Komünist rejimler, tarihçilerin hesaplamalar›na göre, 20. yüzy›l boyunca 120

milyon insan›n ölümüne neden olmufltur. Bunlar›n ço¤u, bir savafl s›ras›nda cephe-

de ölen askerler de¤il, komünist devletlerin kendi halklar›n›n içinden öldürdükleri

sivillerdir. On milyonlarca erkek, kad›n, yafll›, küçük çocuk, bebek, sadece komünist

rejimlerin, kat› ve vahfli özellikleri nedeniyle yaflam›n› yitirmifltir. Bunun d›fl›nda

milyonlarca insan, komünistlerin zulmüne u¤ram›fl, bu yüzden göçe zorlanm›fl, el-

Hz. Süleyman

Zaman›n inkitaa u¤rad›¤› (sistemlerin de¤iflti¤i) bir

dönemde Mehdi denen bir adam gelecek... 

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il 
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)



lerinden mallar›, tarlalar› al›nm›fl ve her an öldürülme, suçsuz yere tutuklanma ve-

ya zulüm görme korkusu alt›nda yaflat›lm›fllard›r. 

Ancak 20. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru, çok güçlü ve sars›lmaz san›lan bu ideolo-

jiye sahip rejimler birer birer çökmeye, güç kaybetmeye bafllam›fllard›r. Bu çöküflün

en belirgin sembolü, 1989 y›l›nda Berlin Duvar›'n›n y›k›lmas›d›r. ‹ki y›l sonra,  dün-

yan›n en büyük ve en güçlü komünist devleti olan Sovyetler Birli¤i y›k›lm›fl ve Do-

¤u Bloku tamamen parçalanm›flt›r. Afrika'dan Hindiçini'ne kadar uzanan bir co¤raf-

yada farkl› komünist rejimler birbiri ard›na çökmüfl, 1945'ten beri dünyan›n sabit

uluslararas› sistemi olan "iki kutuplu dünya düzeni" ortadan kalkm›fl, siyasi yorum-

cular›n deyimiyle yeni bir dünya düzeni kurulmufltur. Son derece flafl›rt›c› bir flekil-

de gerçekleflen bu geliflmeyle, hadiste belirtilen "sistem de¤iflikli¤i" gerçekleflmifltir. 

Günümüzde ise, gerek komünizmin -gerekse onunla ayn› fikri kaynaklara da-

yanan bir di¤er totaliter sistem olan faflizmin- son fikri ve siyasi kal›nt›lar› da yok

olmakta, dünya bu kanl› ideolojilerden tamamen temizlenmektedir. ‹slam ahlak›n›n

dünyaya yay›lmas› ile bu sistemlerin dünyan›n dört bir yan›na getirdi¤i zulüm, ac›,

karanl›k ve yokluk yeryüzünden gerçek anlamda silinecek, insanlar güzelli¤e, zen-

ginli¤e, refaha ve huzura kavuflacaklard›r. Allah, zorluklar›n, karanl›klar›n, savafl,

katliam ve ac›lar›n ard›ndan, rahmetinin ve ihsan›n›n bir tecellisi olarak insanlara

eflsiz nimetler sunacakt›r. 

Harun Yahya

1945'ten beri devam eden iki kutuplu dünya sistemi, SSCB'nin y›k›lmas›yla ortadan kalkt›. Bu,
ayn› zamanda yeni bir dünya düzeninin de bafllang›c› say›lmaktayd›. 

9 Aral›k 1991



Berlin Duvar›'n›n 1989 y›l›nda y›k›lma-
s› komünizmin çöküflünün de bir
sembolü olarak görülmektedir. Komü-
nist ideolojinin en önemli liderlerin-
den say›lan Lenin'in dev boyutlardaki
heykellerinin y›k›l›p, halk taraf›ndan
parçalara ayr›lmas› ise hadiste belir-
tilen sistem de¤iflikli¤inin en aç›k
delillerinden biridir.

Time, 8 Nisan 1996
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Bu hadis, Hz. Mehdi gelmeden önce baz› Müslüman ülkelerde, din ahlak›ndan

uzak, zalim ve ac›mas›z karakterli veya baflar›s›z kiflilerin iktidarda olaca¤›na iflaret

etmektedir. Gerçekten de bugün ‹slam dünyas›n›n bir bölümünde iktidarda olan

yöneticiler, Müslüman halka eziyet etmekte, bask›c› ve despot rejimleri ile insanla-

r› ezmektedirler. Bir k›sm›nda ise, ehil olmayan yöneticiler nedeniyle halk çeflitli be-

lalara maruz kalmaktad›r. Irak, Libya, Suriye, Somali, Etiyopya, Afganistan, Tunus

ve  Cibuti gibi ülkeler baflta olmak üzere Müslümanlar, ülke yönetimindeki liderler

taraf›ndan bask› alt›na al›nmakta, çeflitli zorluk ve s›k›nt›lara maruz b›rak›lmakta-

d›rlar. Müslümanlar›n dinlerini özgürce yaflamalar› ve ibadetlerini yerine getirme-

leri engellenmekte, ekonomik s›k›nt›lar yaflam› zorlaflt›rmaktad›r. Bu ülkelerden ba-

z›lar›nda yaflanan olaylara örnekler flunlard›r:

‹ran'la yapt›¤› savaflta 3 milyonluk nüfusunun yaklafl›k bir milyonunu kaybe-

den Irak'ta, faflist diktatör Saddam Hüseyin halk›na ak›l almaz iflkenceler ve zulüm

uygulam›flt›r. Irak Müslümanlar› halen Saddam'›n faflist uygulamalar› alt›nda ezil-

mekte, Saddam'›n ak›ls›z politikalar› nedeniyle uluslararas› yapt›r›mlara maruz kal-

maktad›rlar. 

1979 y›l›nda Sovyet Rusya taraf›ndan iflgal edildi¤i günden beri Afganistan'da,

istikrars›zl›k ve kargafla hakim olmufl, gerçek ‹slam'› hiçbir flekilde temsil etmeyen

iktidarlar, son derece bask›c›, ac›mas›z ve hoflgörüsüz bir sistem kurmufllard›r.

Afrika'n›n en küçük ülkelerinden biri olan Cibuti, 1977 ve 1991 y›llar› aras›n-

da, yaklafl›k 2 bin Müslüman›n katledildi¤i, 7 bin kiflinin de hiçbir mazeret gösteril-

meden tutuklan›p iflkence gördü¤ü kat› bir rejimle yönetildi. 

Harun Yahya

Ahir zamanda ümmetimin bafl›na sultanlar›ndan fliddetli

belalar gelir, öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. 

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il 
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)



Hz. Süleyman

Somali'de 1969 y›l›ndan 1991 y›l›na kadar yaklafl›k 20 y›l boyunca do¤rudan

Müslümanlar› hedef alan, Tümgeneral Muhammed Siad Barre'nin liderli¤inde bas-

k›c› bir rejim uyguland›. 

Tunus, 31 y›l boyunca Habib Burgiba'n›n dikta rejimi alt›nda yönetildi. Kendi-

sini "hayat boyu cumhurbaflkan›" ilan eden Burgiba, iktidarda oldu¤u müddetçe

Müslüman halk› bask› alt›nda tuttu. 

Suriyeli Müslümanlar Haf›z Esad'›n 30 y›l süren diktatörlü¤ü boyunca çeflitli

ac›mas›zl›klara maruz kald›lar. Kad›nlara tecavüz edildi¤i, erkeklere her türlü ifl-

kencenin uyguland›¤› katliamlarda baz› flehirler tamamen ortadan kalkt›. 

Afganistan'da 10 y›l süren K›z›l Ordu ifl-
gali, ard›nda on binlerce ölü, bir o kadar
da sakat b›rakt›. Sovyetlerin geri çekil-
mesinin ard›ndan bafllayan kanl› iç ça-
t›flma ise ülkeyi daha büyük bir kaosa
sürükledi.

Haf›z Esad iktidarda bulundu¤u
30 y›l boyunca çok büyük katliam-
lar gerçeklefltirdi. Bunlardan bir
tanesi de Hama flehrinde bir gün
içinde 40 bin Müslüman›n vahflice
öldürülmesidir.

Türkiye, 15 fiubat 1982



Somali'de iktidara gelen yönetimlerin en önemli özel-
liklerinden ‹slam karfl›t› uygulamalar›d›r. Somali'de
Siad Barre döneminde bafllayan iç savafl hala devam
etmektedir.

Habib Burgiba, iktidar› boyunca Müs-
lüman Tunus halk›na çeflitli zulümler-
de bulunmufltur. 

Irak lideri Saddam Hüse-
yin y›llard›r hem kendi
halk›na hem de komflu ül-
kelerdeki Müslümanlara
yönelik çok büyük bir bas-
k› ve zulüm politikas›
yürütmektedir.

Evrensel, 13 Mart 2001
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Bu hadiste ise, Hz. Mehdi'nin ç›k›fl›ndan önce, tozlu ve dumanl›, karanl›k bir

fitnenin görülece¤inden söz edilmektedir. Fitne, "insan›n ak›l ve kalbini do¤rudan

do¤ruya hak ve hakikatten sapt›racak fley, savafl, azd›rma, kar›fl›kl›k, ihtilaf, kavga"

gibi anlamlara gelen bir kelimedir.15 Hadiste bu fitnenin ard›nda toz ve duman b›-

rakaca¤› belirtilir. Ayr›ca bu fitnenin "karanl›k" olarak nitelendirilmesi, nereden gel-

di¤i belli olmayan, umulmad›k bir olay oldu¤una iflaret kabul edilebilir. 

Bu aç›lardan bak›ld›¤›nda söz konusu hadisin, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika

Birleflik Devletleri'nin New York ve Washington flehirlerinde meydana gelen, dünya

tarihinin en büyük terör olay› olarak nitelendirilen sald›r›ya iflaret etmesi muhtemel-

dir. Televizyon ekranlar›nda ve gazetelerde de flahit olundu¤u gibi, bu iki büyük te-

rör olay›n›n ard›ndan büyük bir toz bulutu ve duman çevreyi sar›p kuflatm›flt›r.

New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'ne ve Washington'da Pentagon binas›na

çarpan uçaklar›n yak›tlar›n›n sebep oldu¤u patlamalar sonucunda büyük bir du-

man oluflmufl ve bu duman tüm flehirden ve hatta civar kentlerden görülebilecek

kadar yükselmifl ve yay›lm›flt›r. Patlamalar sonucunda çöken binalar ise, daha bü-

yük bir toz bulutunun oluflmas›na neden olmufl, hatta çevredeki insanlar›n üzerleri

tamamen bu tozla kaplanm›flt›r. 

Bu olay, hem dünya tarihinin en büyük terör sald›r›lar›ndan biri olmas›, hem

di¤er alametlerle yak›n dönemlerde vuku bulmas› ve ayr›ca hadiste yap›lan tarife

benzer özellikler tafl›mas› sebebiyle son derece önemlidir. Dolay›s›yla binlerce ma-

sum insan›n ölümüne ve yaralanmas›na neden olan, insanl›k tarihinin bu en elim te-

rör olay›, hadiste haber verilen ve Hz. Mehdi'nin ç›k›fl›n›n bir alameti olarak bildi-

rilen "tozlu dumanl›, karanl›k fitne" olabilir. 

Hz. Süleyman

Tozlu dumanl›, karanl›k bir fitne görülecek, bunu

di¤erleri takip edecek... 

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il 
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)



Milliyet, 12 Eylül 2001



Hadiste belirtilen "tozlu ve dumanl›, ka-
ranl›k fitne" resimlerde görüldü¤ü gibi
11 Eylül terör sald›r›s›n›n en belirgin
özelliklerindendi.
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Peygamberimiz (sav)’in Hz. Mehdi'nin gelifli ile ilgili bildirdi¤i hadislerin bü-

yük bir k›sm›nda, Hz. Mehdi gelmeden önce dünyada karmafla, güvensizlik ve hu-

zursuzlu¤un hakim olaca¤› üzerinde durulmaktad›r. Savafllar ve çat›flmalar›n yan›

s›ra, toplu katliamlar›n yaflanacak olmas› da bu dönemin belirgin özellikleri aras›n-

dad›r. Ayr›ca hadiste katliamlar›n yayg›n olaca¤›na, yani tüm dünya çap›nda yafla-

naca¤›na dikkat çekilmektedir. 

Geçti¤imiz yüzy›lda iki büyük dünya savafl› yaflanm›fl ve s›rf bu savafllarda 65

milyon insan hayat›n› kaybetmifltir. 20. yüzy›l boyunca siyasi nedenlerle katledilen

sivillerin say›s›n›n 180 milyonu aflt›¤› tahmin edilmektedir. Bu daha önceki yüzy›l-

larla k›yasland›¤›nda ola¤anüstü derecede yüksek bir rakamd›r. Gerçekte 20. yüzy›-

la dek dünya üzerindeki savafllar ço¤u zaman bir cephe savafl› fleklinde yaflan›r, ya-

ni belirli bir hat üzerinde savaflan ordular aras›nda geçerdi. Oysa 20. yüzy›ldaki si-

lah teknolojisi ve buna ba¤l› olarak gelifltirilen askeri stratejiler, "topyekün savafl"

kavram›n› ortaya ç›karm›fl, savafllar sadece cephedeki askerleri de¤il, cephe gerisin-

deki sivilleri de büyük ölçüde hedef alm›flt›r. fiehirlerin bombalanmas›, kimyasal,

biyolojik veya nükleer silahlar, soyk›r›m, toplama kamplar› gibi kavramlar, sadece

20. yüzy›la özgüdür. 

Söz konusu vahflet sürmekte, bugün hala dünyan›n dört bir yan›nda kanl› sa-

vafllar ve çat›flmalar devam etmektedir. Bu savafllar›n ortak özelli¤i ise, yukar›daki

hadiste de belirtildi¤i gibi toplu katliamlar›n yafland›¤› savafllar olmas›d›r. Bir yan-

dan kitle imha silahlar›n›n kullan›lmaya bafllanmas›, di¤er yandan da çat›flmay› ve

kan dökmeyi teflvik eden ideolojilerin fikri egemenli¤i, katliamlar›n çok genifl kap-

saml› olmas›na neden olmaktad›r. 

Harun Yahya

Mehdi'den önce, yayg›n katliamlar›n vuku bulaca¤›

büyük bir fitne görülecektir. 

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi 
Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)



Yak›n tarihe bak›ld›¤›nda pek çok insan›n hayat›n› kaybetti¤i çeflitli katliam ör-

nekleri görülecektir. Örne¤in Bosna Savafl›, a¤›rl›kl› olarak sivil halk›n hedef al›nd›-

¤›, kad›n, çocuk, yafll› denmeden binlerce insan›n katledildi¤i bir savafl olarak tari-

he geçmifltir. Savafl sonras›nda ortaya ç›kar›lan toplu mezarlar ise katliam›n boyut-

lar›n› gözler önüne seren çarp›c› bir delil olmufltur. 

Filistin halk›na karfl› 1940'lardan beri yürütülen bir di¤er "etnik temizlik" ope-

rasyonu ise, daha uzun vadeli bir katliam politikas›d›r. Bu politikan›n Sabra ve fia-

tilla katliamlar› gibi örnekleri, yaflanan olaylar›n boyutlar›n› gözler önüne sermek-

tedir. 

Afrika k›tas›nda da s›k s›k çeflitli farkl› etnik kökenler aras›nda fliddetli çat›fl-

malar yaflanmakta ve binlerce insan hayat›n› yitirmektedir. 1997 y›l›n›n ilkbahar›n-

da 5 büyük ülkeyi, Zaire, Ruanda, Uganda, Burundi ve Tanzanya'y› içine alan bir

bölgeyi etkileyen bir savafl, iki büyük kabile aras›nda yafland›: Hutu ve Tutsi kabi-

leleri. Bu etnik savaflta yar›m milyona yak›n insan hayat›n› yitirdi. On binlerce kifli

ormanlarda açl›kla, sefaletle, salg›n hastal›klarla mücadele etti ve çok büyük bir bö-

lümü öldü. Küçük çocuklar ve bebekler bile s›rf baflka bir kabileden olduklar› için

vahflice öldürüldüler.

Amnesty International'›n raporlar›na göre Saddam Hüseyin Halepçe'de 5000 sivili vahflice katlet-
tirmifl, binlerce kifli de benzer sald›r›larda kaybolmufltu.



Çeçenistan topraklar›nda y›llard›r de-
vam eden çat›flmalarda binlerce ma-
sum insan hayat›n› yitirdi. Çok say›da
insan da mülteci durumuna düfltü. Bu
insanlardan da birço¤u yollarda hayat›-
n› kaybetti. (Solda)

Geçti¤imiz yüzy›l›n ikinci yar›s› bo-
yunca, ‹srail yönetiminin içindeki
siyonistler savunmas›z Filistin hal-
k›na karfl› ac›mas›z bir soyk›r›m yü-
rüttü. Binlerce kiflinin öldü¤ü Sabra
ve fiatilla katliam› bunlardan sade-
ce biriydi. Bu zulüm ve bask› günü-
müzde hala büyük bir h›zla devam
etmektedir. (Üstte)

Hutu ve Tutsi kabi-
lelerinin etnik çat›fl-
mas›, ard›nda
500.000 ölü b›rakt›
ve Zaire, Ruanda,
Uganda, Burundi ve
Tanzanya'y› çok
derinden etkiledi.
(Solda)

Bosna'da, tüm insanlar›n gözü önünde
gerçekleflen büyük bir soyk›r›m yafland›
ve sona erdi. Ancak birbiri ard›na bulu-
nan toplu mezarlar katliam›n gerçek
boyutunu ortaya koyuyor.
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Hz. Süleyman

Hz. Mehdi'nin ç›k›fl› ile ilgili hadislerde katliamlar›n yayg›nlaflmas›ndan bahse-

dilirken, bu katliamlar›n masum insanlar› hedef alaca¤›na özellikle dikkat çekilmifl-

tir. Daha önce de ele ald›¤›m›z gibi, günümüzde hemen hemen tüm savafllarda as›l

hedef sivil halk olmaktad›r. Katliamlar da as›l olarak sivil ve masum halka yönelik

olarak gerçeklefltirilmekte, ço¤unlukla çocuklar, yafll›lar ve kad›nlar katledilmekte-

dir. Özellikle kendilerini savunma

imkan› olmayan bu insanlar›n seçil-

mifl olmas› katliamlar›n çap›n›n genifl,

hayatlar›n› kaybeden insanlar›n say›-

s›n›n yüksek olmas›na neden olmak-

tad›r. 

Savafllar veya çeflitli çat›flmalar

s›ras›nda gerçeklefltirilen katliamla-

r›n yan› s›ra özellikle son y›llardaki

terörist eylemler de halk›n toplu ola-

rak imha edilmesi ile neticelenmekte-

dir. Terörizmin amac› halk aras›nda

korku ve dehflet yaymak oldu¤un-

dan, bu tür sald›r›lar›n as›l yöneldi¤i

kesim ço¤unlukla sivil halkt›r. Al›fl verifl

merkezleri, restoranlar, kafeteryalar, okullar gibi savunmas›z kad›nlar›n, gençlerin

ve çocuklar›n bulundu¤u yerleri hedef alan bu eylemler nedeniyle dünyan›n farkl›

ülkelerinde pek çok insan hayat›n› kaybetmektedir.  

Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi ç›kmaya-

cak ve katliamlara yerde ve göktekiler, art›k taham-

mül edemez bir hale geldi¤inde zuhur edecektir...      

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi 
Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

Saddam Hüseyin'in Halepçe'de yapt›¤› 
katliamdan görüntüler



Dünyan›n dört bir yan›nda bir-
biri ard›na gerçekleflen terörist
sald›r›larda, bombalamalarda
ve kundaklamalarda hedef ola-
rak her zaman için masum in-
sanlar seçilmektedir.



Hz. Süleyman

Yukar›daki hadiste, dünyaya sürekli olarak yay›lan ve uzun süreler devam

eden bir fitneden söz edilmektedir. "Fitne" kelimesi ise daha önce de belirtildi¤i gi-

bi "savafl, kar›fl›kl›k, kavga, ihtilaf" gibi anlamlara da gelmektedir. Kelimenin bu an-

lamlar› düflünüldü¤ünde özellikle son bir as›rd›r, hadiste de ifade edildi¤i gibi "kal-

d›¤› yerden hemen baflka bir tarafa yay›lan" savafllar, iç çat›flmalar, kargaflalar dün-

yan›n dört bir yan›nda bitip tükenmeden devam etmektedir. Özellikle geride b›rak-

t›¤›m›z 20. yüzy›l "Savafllar Yüzy›l›" olarak an›lmaktad›r. ‹çinde bulundu¤umuz 21.

yüzy›l ise savafllar ve terör olaylar› ile bafllam›flt›r ve halen de bunlar dünyan›n dört

bir yan›nda devam etmektedir. 

Hiçbir taraf›n ondan mahfuz kalmayaca¤› bir fitne zuhur

edecek, bu fitne kald›¤› yerden hemen baflka bir tarafa

yay›lacak.. 

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi 
Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)

YIL OLARAK ÖLÜM ORANLARI

1. ve 2. Dünya Savafl›
Hitler
Komünist Çin
SSCB
Milliyetçi Çin
Japon Katliamlar›

Kongo ve Nijerya
Kamboçya ve Endonezya
Rusya-Çin Savafl›
Ermenistan-Kore
Hindistan, Pakistan, Bangladefl
Meksika ve Vietnam



20. yüzy›lda yaflanan savafl ve çeflitli çat›flmalardaki ölüm oranlar›n› gösteren tablolar. En üst-
te 1950-1975 y›llar› aras›nda, dünyan›n çeflitli bölgelerinde ölen insanlar›n say›s› görülüyor.

Alttaki tabloda ise 1975-2000 y›llar› aras›nda dünya üzerinde ölen insan say›s›n›n bölgelere gö-
re da¤›l›mlar› görülmektedir.16

1975-2000

Ölüm Oran›
Milyon

10.000 üstü
1.000 ile 10.000 aras›
100 ile 1.000 aras›
100'ün alt›

Ölüm Oran›
Milyon

10.000 üstü
1.000 ile 10.000 aras›
100 ile 1.000 aras›
100'ün alt›

1950-1975



Hadiste ahir zaman›n bafllang›c›nda biri bitmeden
di¤eri bafllayan fitnelerden söz edilmektedir. 20.
yüzy›l da tam hadiste tarif edildi¤i gibi, bitmek bil-
meyen savafllar›n, çat›flmalar›n ve katliamlar›n
tüm dünyay› sard›¤› bir as›rd›. 

Türkiye, 11 Temmuz 2001
Tarih ve Medeniyet, Temmuz 1994 
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Daha önce de belirtti¤imiz gibi, 20. yüzy›l savafllar›nda  yaklafl›k 180 milyon

insan hayat›n› kaybetti. ‹nsanl›k tarihinde ilk kez, bir yüzy›l içinde bu kadar çok

say›da insan savafllar nedeniyle hayat›n› kaybetmifl oldu. Yine 20. yüzy›lda, her bi-

ri en az 6000 kiflinin ölümüne neden olan 165 savafl ve çat›flma meydana geldi.17

Son 25 y›l içinde dünyan›n hangi bölgelerinde savafl ve iç kar›fl›kl›k yafland›-

¤›na bakt›¤›m›zda, dünyan›n bir yerde bitip di¤erinde bafllayan fitnelerden kurtu-

lamad›¤›n› görmek mümkündür. Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan,

‹ran, Irak, Afganistan, Çeçenistan, Filistin, ‹srail, Kuzey Kore, Kamboçya, Do¤u

Türkistan, Etiyopya, Somali, Yemen, Uganda, Cezayir, Ruanda, Mozambik, Ango-

la, Kongo, Liberya, Burundi, Sudan, Lübnan, Arjantin, Kuzey ‹rlanda, El Salvador,

Nikaragua, son 25 y›lda savafllar›n ve iç çat›flmalar›n yafland›¤› ülkelerden sadece

baz›lar›d›r.

Dünya tarihi savafllar ve çat›flmalarla doludur, ancak 20. yüzy›lda meydana

gelen savafl ve katliamlar, tüm dünya tarihinde meydana gelenlerden birçok özel-

li¤i ile ayr›lmaktad›r. Daha önce de söz edildi¤i gibi, bu savafllardaki ölü say›s›,

tüm savafllar›n toplam›ndan çok daha fazlad›r. Ayr›ca, tarih boyunca savafllar hep

bölgesel olarak kalm›fl, bir yerden di¤erine s›çrayarak tüm dünyaya yay›lmam›fl-

t›r. Ancak 20. yüzy›lda bu çat›flmalar tüm dünyaya yay›lm›flt›r. Geçti¤imiz yüzy›l-

da savafl veya çat›flma görmemifl, terör olaylar›n› yaflamam›fl tek bir ülke dahi yok

gibidir. 

20. yüzy›l savafllar›n› di¤erlerinden ay›ran bir baflka özellik ise, kullan›lan si-

lahlar›n gücüdür. Bu yüzy›lda özellikle nükleer ve kimyasal silahlar›n kullan›lma-

s›yla çok daha dehflet verici katliamlar yaflanm›fl, sadece o savafl› gören nesiller de-

¤il, bir veya birkaç nesil sonras› da büyük zararlar görmüfltür. Bunlar›n bafl›nda

1945 y›l›nda Hiroflima ve Nagazaki kentlerine at›lan atom bombas› gelmektedir. 

Günümüzde de biyolojik savafl en büyük tehlikelerden biri olarak görülmek-

tedir. Nitekim, 11 Eylül terör sald›r›lar›n›n ard›ndan ABD'de önemli adreslere

mektuplarla gönderilen flarbon bakterisi bunun bir örne¤idir ve flimdiden birçok

kiflinin ölümüne neden olmufltur. 

Sonuç olarak, hadiste sözü edilen ve dünyan›n birçok yerine yay›lan fitnenin,

20. yüzy›lda bafllayan ve 21. yüzy›lda devam eden savafllar, çat›flmalar, kargaflalar

ve terör olaylar› olmas› ihtimali çok yüksektir. Tüm bunlar Alt›nça¤ döneminin

yaklaflt›¤›n›n ve ahir zaman›n yaflanmakta oldu¤unun alametleri olabilir. 

Harun Yahya
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Yukar›daki hadiste Alt›nça¤ alametlerinden birinin insanlar›n "Hz. Mehdi'nin

gelmeyece¤i yönünde" bir ümitsizli¤e kap›lmalar› oldu¤u bildirilir. 

Ahir zamanda, savafllarla, yoklukla, açl›kla, adaletsizliklerle, ahlaki çöküflle ve

çeflitli salg›n hastal›klarla iç içe yaflayan insanlar tüm bu olumsuzluklar›n ortadan

kalkabilece¤ine dair inançlar›n› yitirirler. Müslümanlar aras›nda da pek çok kifli, Al-

t›nça¤'›n bafllay›p, ‹slam ahlak›n›n dünya üzerinde hakim olaca¤› yönündeki bek-

lentilerini kaybeder ve fitnelerin artarak devam edece¤ine inan›r. 

Nitekim günümüzde de bu ruh halinin örnekleri s›k s›k görülmektedir. Pey-

gamber Efendimiz (sav)’in Hz.

Mehdi'nin gelifli ve Alt›nça¤'da

yaflanacak olan güzelliklerle il-

gili çok say›da hadisi olmas›na

ra¤men birçok kifli böyle bir dö-

nemin yaflanmayaca¤›n› zan-

netmektedir. ‹flte bu zan da ahir

zaman alametlerinden biridir.

Alt›nça¤, bu ümitsizlik halinin

insanlar aras›nda yayg›nlaflt›¤›

bir zamanda, Allah'›n insanlara

olan rahmeti sayesinde bafllaya-

cakt›r.

Hz. Süleyman

‹nsanlar›n ümitsiz oldu¤u ve "Hiç Mehdi falan yokmufl"

dedi¤i bir s›rada Allah Mehdi'yi gönderir... 

(Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il 
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
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Hz. Mehdi öncesinde yaflanacak olan açl›k ve fakirlikle ilgili olarak Peygamber

Efendimiz (sav)’in yukar›daki hadislere benzer pek çok hadisi bulunmaktad›r. Hiç

flüphesiz tarih boyunca açl›k ve sefalet hep var olmufltur. Ancak ahir zamanda fa-

kirlik tüm dünya genelinde çok büyük bir art›fl gösterecektir. 

Bugün dünyan›n dört bir yan›nda yiyecekten ve içecekten mahrum, sa¤l›ks›z

koflullar alt›nda yaflayan, bar›nacak bir yer bulamayan insanlar bulunmaktad›r. Bu

durum Afrika, Asya, Güney Amerika baflta olmak üzere Amerika ve Avrupa ülke-

lerinde de yo¤un olarak sürmektedir. ‹nsanlar›n küçük bir bölümü çok büyük bir

refah içinde yaflarken, milyarlarca insan açl›k s›n›r›nda yaflamaktad›r.  2000'li y›lla-

ra girerken yaz›lan bir makalede dünyan›n içinde bulundu¤u durum flu flekilde

aç›klanmaktad›r:

Yeni bin y›la ad›m atarken, her gün yoksullukla ilgili sebeplerden dolay›

35.000 çocu¤un hayat›n› kaybetti¤i bir dünya ile karfl› karfl›ya geliyoruz. Bu

da her 2.5 saniyede bir çocuk öldü¤ünü gösteriyor. Öyle bir dünya ile kar-

fl›lafl›yoruz ki yoksulluk s›n›r›n›n alt›ndaki insan say›s› gün geçtikçe art›yor

ve son zamanlarda bu say› 1.5 milyar. Bu Çin'in nüfusundan daha fazla,

Avrupa Birli¤i'nin toplam nüfusunun dört kat›na efl de¤erdir. 

... Yaflad›¤›m›z dünyada zengin ve fakir aras›ndaki fark büyük bir ivme ile

artmaktad›r. Birleflmifl Milletler rakamlar›, 1960 y›l›nda dünya nüfusunun

en zengin %20'sinin, yine dünya nüfusunun en fakir %20'sinin varl›¤›n›n 30

kat›na sahip oldu¤unu göstermektedir. Sonraki 37 y›l içinde, zenginler iler-

leme gösterdi ve 1997 y›l›nda en fakir %'20'nin 74 misli zenginli¤e sahip

oldular.

Harun Yahya

Fakirler ço¤alacak. 

(Ölüm-K›yamet-Ahiret ve 
Ahir Zaman Alametleri, s. 455)

Açl›k ve hayat pahal›l›¤› alabildi¤ine yay›lacak. 

(Ölüm-K›yamet-Ahiret ve 
Ahir Zaman Alametleri, s. 440)



Günümüzde gazete sayfalar›ndan eksik olmayan açl›k ve sefalet haberleri, hadislerde bildirilen ahir zaman
alametlerindendir. 21. yüzy›lda dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar hala açl›k ve yoklukla mücadele etmek-
tedirler. Bu durum, Allah'›n izniyle, Alt›nça¤'›n bafllang›c›yla son bulacakt›r.

Evrensel, 14 Temmuz 2001
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Peygamber Efendimiz
(sav)’in ahir zaman› tasvir
eden hadislerinde en çok
üzerinde durulan konulard-
an biri de açl›¤›n, fakirli¤in
ve sefaletin tüm dünyay›
sarmas›d›r. Ancak Alt›n-
ça¤'da, bu karanl›k dönem
sona erecek ve Allah'›n va-
adi gerçekleflecek, içinde
bulundu¤umuz yüzy›l tüm
insanl›k için ayd›nl›k bir yüz-
y›l olacakt›r.



Dünyan›n en zengin üç ailesinin varl›klar› birlefltirildi¤inde en az geliflmifl

ülkelerdeki 600 milyon insan›n y›ll›k gelirlerinden daha fazla etmektedir.

Bunun yan› s›ra, dünyan›n en fakir ülkelerinin 80 tanesinden fazlas›n›n ki-

fli bafl›na y›ll›k geliri 10 y›l öncekine göre daha düflüktür.18

Alt›nça¤'›n bafllamas›yla birlikte tüm bu zorluklar da ortadan kalkacakt›r. Aç-

l›k, yoksulluk ve sefalet yerini bollu¤a, berekete ve zenginli¤e b›rakacakt›r. O dö-

nemde ihtiyaç ve yokluk içinde hiçbir insan kalmayacak, din Allah'›n Kuran'da ta-

rif etti¤i flekliyle yaflanacak ve insanlar "Onlar›n mallar›nda dilenip-isteyen (ve if-

fetinden dolay› istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vard›." (Zariyat Suresi,

19) ayetinde de bildirildi¤i gibi mallar›n› ihtiyaç içinde olanlarla paylaflacaklard›r.

Zaten ‹slam ahlak›n›n yafland›¤› bir toplumda baz› insanlar›n zengin, baz› insanla-

r›n yoksul olmas› da mümkün de¤ildir. Çünkü e¤er bir insan iman ediyorsa Allah'›n

"Yoksula yemek vermeye destekçi olmazd›. Bundan dolay› bugün, kendisine hiç-

bir s›cak dost yoktur." (Hakka Suresi, 34-35) ayetinde bildirdi¤i duruma düflmek-

ten korkar. Bu da toplumda büyük bir sosyal adalet, refah ve bereketin oluflmas›na

vesile olur. 

Hz. Süleyman

Ahir zaman›n bir ön alameti olarak, Alt›nça¤'›n bereket ve bolluk y›llar›ndan önce fliddetli açl›k
ve k›tl›k yaflanacakt›r. Bu dönemde insanlar tek bir ekme¤e muhtaç olacak, açl›k nedeniyle
ölümler artacakt›r. Ancak Alt›nça¤ zaman›n›n bafllamas›yla insanlar, Allah'tan bir rahmet olarak,
yeryüzünde görülmemifl bir zenginlik ve bollukla karfl›laflacaklard›r.
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Harun Yahya

‹nsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani iflleri iyi

gidecek, 97 veya 99. senede mülkleri zail olacak... 

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi 
Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)

Bu hadiste Alt›nça¤ öncesinde nas›l bir ekonomik durum olaca¤› ile ilgili daha

detayl› bilgiler verilmektedir.  

Hadisteki "95. sene" fleklindeki ifade ile 1995 y›l›na dikkat çekiliyor olmas›

muhtemeldir. 1995 y›l› insanlar›n nispeten daha müreffeh bir yaflam sürdükleri, ya-

flam koflullar›n›n çok zorlaflmad›¤› bir dönemdir. Nitekim hadiste bu y›l içinde "ifl-

lerin iyi gidece¤i" haber verilmektedir. Yani bu dönemde insanlar yaflamlar›n› ida-

me ettirebilecek bir gelire sahiptirler ve hala mülk edinebilecek kadar zengindirler.

Ancak 1997-1999 y›llar› ekonominin

çok kötüleflti¤i, fakirli¤in ve yoklu-

¤un artt›¤› bir dönemdir. Bu y›llar

aras›nda mal›n ve mülkün de¤eri

kalmayacakt›r. Günümüzde Arjantin

örne¤inde de görüldü¤ü gibi bu olay

gerçekleflmifltir ve halen de fliddetle

devam etmektedir.

Hürriyet, 20 Aral›k 2001

Günefl, 21 Aral›k 2001
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Bu hadiste Hz. Mehdi'nin geliflinden önce fiam ve M›s›r yöneticilerinin öldürü-

leceklerine dikkat çekilmektedir.  

M›s›r'›n yak›n tarihi incelendi¤inde hadis-

te de belirtildi¤i gibi bir "meli¤in" öldürüldü¤ü

görülmektedir: 1970 y›l›nda M›s›r'›n bafl›na ge-

çen ve 11 y›l iktidarda kalan Enver Sedat. 

Enver Sedat 1981 y›l›nda bir resmi geçit s›-

ras›nda muhalifleri taraf›ndan düzenlenen bir

suikast sonucunda hayat›n› yitirmifltir. M›s›r

tarihinde öldürülen yöneticilerden di¤erleri de,

1910 y›l›nda suikaste u¤rayan Baflbakan Bout-

ros Ghali, 1945 y›l›nda öldürülen M›s›r Baflba-

kan› Ahmed Maher Pafla ve 1948'de yine bir su-

ikast sonucu öldürülen M›s›r Baflbakan› Mah-

moud Nukrashy Pafla'd›r.

fiam kelimesi ise, yaln›zca Suriye'deki

fiam flehri için kullan›lmaz. fiam, Arapçada ke-

lime anlam› olarak "sol" anlam›na gelir ve eski-

den beri Hicaz bölgesinin (Mekke ve Medine

flehirlerinin bulundu¤u bölge) sol taraf›nda ka-

Hz. Süleyman

Ondan önce fiam ve M›s›r melikleri öldürülecektir... 

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi 
Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

H‹CAZ

Suriye

LübnanAkdeniz

Karadeniz

K›z›l

Deniz

Ürdün

M›s›r

SUUD‹
ARAB‹STAN

Haritada görülen Hicaz'›n solunda kalan
ülkeler fiam bölgesi olarak bilinirler.



lan ülkeleri ifade eder.19 fiam bölgesi yöneticilerinden

de suikaste u¤rayan çok say›da kifli olmufltur. Bunlar-

dan birkaç örnek flöyledir; 

1920'de öldürülen Suriye'nin eski Baflbakan›

Salah Al-Deen Beetar,

1921'de öldürülen Suriye Baflbakan› Droubi Pa-

fla,

1949'da suikaste u¤rayan Suriye Baflbakan›

Muhsin al-Barazi,

1951'de öldürülen Ürdün Kral› Abdullah,

1982'de bombal›

suikaste u¤rayan Lüb-

nan'da Falanjist Lideri

Beflir Cemayel...20

1951'de Mescid-i Aksa'da
ibadet ederken suikaste
u¤rayan Ürdün Kral› Abdullah

Enver Sedat, 1981 y›l›n-
da bir resmi geçit s›ra-
s›nda muhalifleri tara-
f›ndan düzenlenen bir

suikast sonucunda ha-
yat›n› yitirmifltir.  Yanda

suikast esnas›nda çe-
kilmifl bir resim. Üstte
Sedat suikasti ile ilgili

The New York Times
gazetesinin haberi.

1981'de suikastle öldürülen M›-
s›r Devlet Baflkan› Enver Sedat

7 Ekim 1981
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Önceki sayfalarda ahir zamanda Hz. Mehdi'nin ç›k›fl› öncesi görülecek alamet-

lerin baz›lar›na de¤indik. Bunlar›n yan› s›ra Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde

k›yametin küçük alametleri olarak say›lan ve k›yametten önceki dönemde yani ahir

zaman›n bafllang›c›nda yaflanacak olaylar vard›r. Bu alametler Alt›nça¤ öncesinde

gerçekleflece¤i için, ayn› zamanda Hz. Mehdi'nin ç›k›fl alametleri olarak da görül-

mektedir. 

‹lerleyen sayfalarda k›yametin bu küçük alametlerinin baz›lar› ele al›nmakta-

d›r. Peygamberimiz (sav)’den bize ulaflan bu bilgiler incelendi¤inde, her birinin gü-

nümüz toplumlar›nda yaflanmakta oldu¤u görülecektir. Ancak unutmamak gerekir

ki ilk bak›flta olumsuz görünen bu olaylar asl›nda bolluk, bereket, huzur, bar›fl, gü-

venlik dolu bir ça¤›n bafllayaca¤›n›n da müjdeleridir. Tüm bu olaylar›n ard›ndan

Allah, tüm insanl›k için ayd›nl›k bir ça¤ açacakt›r. Bu, Allah'›n vaadidir; Allah Ku-

ran'da müminleri flöyle müjdelemifltir:

Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "fiüphesiz Arz'a salih kulla-

r›m varisçi olacakt›r" diye yazd›k. (Enbiya Suresi, 105)

Ve sevece¤iniz bir baflka (nimet) daha var: Allah'tan 'yard›m ve zafer

(nusret)' ve yak›n bir fetih. Müminleri müjdele. (Saff Suresi, 13)

Hz. Süleyman

Ganimet belirli kiflilerin inh›sar›nda oldu¤u, emanet ga-

nimet say›ld›¤›, zekat a¤›r bir yük kabul edildi¤i zaman...
(K›yamet Alametleri, s. 114)

Emanetin ganimet, zekat›n da (alt›ndan zor kalk›lacak)

bir borç olarak ittihaz edilmesi... 
(K›yamet Alametleri, s. 139)
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Harun Yahya

Büyü¤e sayg›, küçü¤e merhamet kalkacak. Zina çocuklar›

ço¤alacak. O kadar ki kifli sokak ortas›nda kad›nla zina

edecek. 
(K›yamet Alametleri, s.140)

Bir zaman gelecek kad›nla yolun ortas›nda zina yap›la-

cak. Kimse buna itiraz etmeyecek. 
(K›yamet Alametleri, s. 142)

Zaman, 18 Aral›k 2000

Milliyet, 10 May›s 2000
Milliyet, 13 May›s 2001
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Hz. Süleyman

Dünyan›n harap olmufl yerlerinin imar›, imar edilmifl yer-

lerinin tahribi k›yametin flart ve alametlerindendir. 
(K›yamet Alametleri, s.138)

Mamur beldeler harab edilince, kifli emanetine temerrus

edince, k›yametle senin aranda flu iki parmak aras› kadar

bir mesafe kalm›fl demektir. 
(K›yamet Alametleri, s. 143)

(Solda) 1923 y›l›nda gerçekleflen 8.3 fliddetindeki depremden
sonra ç›kan yang›nla harap olan Tokyo flehri. (Afla¤›da) Tokyo
flehrinin günümüzde, yeniden infla edilmifl hali.
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Harun Yahya

(Yanda) 1991'de
Andrew kas›rgas›
ile bir bölümü
tahrip olan Miami
flehri. (Üstte) Mi-
ami flehrinin gü-
nümüzdeki görü-
nümü.

(Afla¤›da) 1906'da SanFrancisco'da ya-
flanan deprem 3000 kiflinin ölümüne
ve flehrin büyük bir bölümünün yan-
mas›na neden oldu. (Yanda) Günümüz-
de San Francisco flehrinin görünüflü.



Hz. Süleyman

Binalar›n gökdelenler haline gelmesi... 

(K›yamet Alametleri, s. 146)

Günümüzde modern flehirlerin birço¤u gökdelen-
lerden oluflmaktad›r. Hadiste bildirilen olay tam
olarak gerçekleflmifltir.
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Harun Yahya

Kifli, kardeflini öldürmedikçe k›yamet kopmaz. 

(K›yamet alametleri, s. 141)

fiu üç fleyle karfl›laflmad›kça ümmet güzel bir yol üzere

olacakt›r: ‹yilik kalkmad›kça, ahlaks›z çocuklar ço¤al-

mad›kça, aralar›nda Essekkarun zahir olmad›kça... Dedi-

ler ki Essekkarun nedir? Cevap verdiler: Ahir zamanda

gelecek bir nesildir ki, aralar›ndaki selamlar› birbirlerine

sövüp saymak olacakt›r.
(K›yamet Alametleri, s. 141-142)

Zaire'de Hutu ve Tutsi kabileleri aras›nda yaflanan çat›fl-
malar y›llard›r sürmektedir. Bu çat›flmalar özellikle çok
say›da çocu¤un yaflam›n› yitirmesine sebep olmufltur.
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Hz. Süleyman

Herkesin az kazançtan yak›nmas›... Paralar› için zengin-

lerin sayg› görmesi... 
(K›yamet Alametleri, s. 146)

Piyasan›n durgun olmas›, kazançlar›n azalmas›...  
(K›yamet Alametleri, s. 148)

‹fllerin kesad gitmesi. Herkes "satam›yorum, alam›yorum,

kazanam›yorum!" diye yak›nacak. 
(K›yamet Alametleri, s. 152)

Günümüzde iflsizlik, kazançlar›n azalmas›, in-
sanlar›n kendilerini geçindirecek bir kazanca
sahip olamamas› birçok ülkede yayg›n olarak
yaflanan bir sorundur.

Takvim, 16 Ekim 1999

Zaman, 2 Eylül 2001

Yeni Mesaj, 26 Temmuz 2001
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Harun Yahya

Liderlerinizi öldürmedikçe, dünyan›zda kötüleriniz 
varis olmad›kça k›yamet kopmaz. 

(K›yamet Alametleri, s. 141)

Yak›n geçmiflte pek çok lider öldü-
rülmüfltür. Bunlardan birkaç› da
küpürlerde görüldü¤ü gibi ABD
Baflkan› J.F.Kennedy, ‹sveç Bafl-
bakan› Olof Palme, Yugoslavya
Kral› 1. Alexander, Pakistan Devlet
Baflkan› Ziya Ül-Hak't›r.  
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Alt›nça¤
Buraya kadar verilen hadislerde

de görüldü¤ü gibi ahir zaman alametle-

rinin birbiri ard› s›ra gerçekleflmesi,

dünya üzerinde yaflanmaya bafllayacak

olan Alt›nça¤'› müjdelemektedir. 

Alt›nça¤ t›pk› Hz. Süleyman döne-

minde oldu¤u gibi zenginli¤in, ihtifla-

m›n, güzelliklerin, huzurun, bar›fl›n ya-

fland›¤›, Kuran ahlak›n›n yayg›nlaflmas›

ile dünya üzerinde cennet benzeri bir

hayat›n sürdü¤ü bir dönem olacakt›r.

Kuflkusuz bu, dünya tarihinin son dö-

nemi için Allah'›n büyük bir müjdesi ve

lütfudur. Allah, iman eden kullar›na bu

müjdeyi Kuran'da da vermifltir. Ayette

Rabbimiz flöyle buyurmaktad›r:

Allah, içinizden iman edenlere

ve salih amellerde bulunanlara

va'detmifltir: Hiç flüphesiz onlar-

dan öncekileri nas›l 'güç ve ikti-

dar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da

yeryüzünde 'güç ve iktidar sahi-

bi' k›lacak, kendileri için seçip

be¤endi¤i dinlerini kendilerine

yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak

ve onlar› korkular›ndan sonra

güvenli¤e çevirecektir. Onlar,

yaln›zca Bana ibadet ederler ve

Bana hiçbir fleyi ortak koflmaz-

lar. Kim bundan sonra inkar

ederse, iflte onlar fas›kt›r. (Nur

Suresi, 55)





Hz. Süleyman
Hz. Zülkarneyn 

Dönemleri ve Alt›nça¤
Kitab›n önceki bölümlerinde Hz. Süley-

man'›n tüm insanlara örnek olan ahlak› ve ha-

yat› hakk›nda birçok detay üzerinde durduk.

Allah'a olan samimiyetinden, her iflinde O'na

yönelip dönmesinden, cesaretinden, adaletli

uygulamalar›ndan, hoflgörülü, affedici, neza-

ketli, misafirperver, bar›fl yanl›s› ve asil karak-

terinden bahsettik. Bunlar›n yan›s›ra devlet yö-

netiminden, istihbarat ve diplomasi konusun-

daki baflar›lar›ndan, imar çal›flmalar›ndan ve

sanatsal giriflimlerinden çeflitli örnekler verdik.

Ayn› flekilde Hz. Zülkarneyn ile Hz. Süleyman

aras›ndaki benzerlikleri anlatarak, Hz. Zülkar-

neyn'in de Kuran'da övülen salih kullardan ol-

du¤unu anlatt›k.

Kitap boyunca verilen tüm detaylar Hz.

Süleyman'›n insanlar›n tahmin dahi edeme-

dikleri ve bilgisine sahip olmad›klar› sanatsal

ve bilimsel çal›flmalarda bulundu¤unu ortaya

koymaktad›r. O, yaflad›¤› dönem boyunca bir-

çok alanda ola¤anüstü geliflmeler yaflanmas›-

na öncülük etmifl güçlü bir hükümdar, Allah'›n

de¤erli bir elçisidir. Hz. Zülkarneyn de yine

kendi döneminde dünya üzerinde hakimiyet

kurmufl, çok üstün bir ilimle toplumlar› yön-

lendirmifl bir yönetici olmufltur.

Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn k›ssala-

r›n› incelerken üzerinde durdu¤umuz bir di-

¤er konu ise söz konusu k›ssalardaki ahir

zamana yönelik iflaretlerdi. Peygambe-



rimiz (sav)'in hadislerinden de anlafl›laca-

¤› gibi, Alt›nça¤ da, t›pk› Hz. Süleyman ve

Hz. Zülkarneyn dönemlerinde oldu¤u gibi,

sanat, bilim, teknoloji gibi alanlarda ola¤anüs-

tü geliflmelerin yaflanaca¤› bir dönem olacakt›r.

Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn dönemleri

geçmiflte yaflanm›flt›r, Alt›nça¤ dönemi ise gele-

cekte yaflanacakt›r. Ancak üçü de Allah'›n bizle-

re bildirdi¤i gerçek haberlerdir. 

Hz. Mehdi, Hz. Süleyman'›n ve Hz. Zül-

karneyn'in üstün ahlaklar›n›n, ahir zamanda

yeniden, daha de¤iflik ve genifl bir zeminde ha-

yat bulmas›na vesile olacakt›r. Hz. Süleyman'›n

ve Hz. Zülkarneyn'in ruhlar›n›n, mant›klar›n›n,

ak›l tecellilerinin, sosyal tecellilerinin ahir za-

manda kendini göstermesini sa¤layacakt›r.

Hz. Süleyman, Hz. Zülkarneyn ve Hz.

Mehdi dönemleri, ‹slam'›n, güzel ahlak›n yer-

yüzünde yayg›n flekilde yaflanmas›d›r. Her üçü

de Allah'›n be¤endi¤i dönemlerdir. Kuran'da ve

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirilen

Buhtunasr, Nemrut ve Firavun dönemleri ise

fleytaniyetin ve imans›zl›¤›n hakim oldu¤u dö-

nemlerdir. Bu dönemlerin hemen ard›ndan

Allah nas›l ‹slam ahlak›n› hakim ettiyse, ahir za-

manda yani dünyan›n son döneminde de Rab-

bimiz ‹slam ahlak›n›n hakim oldu¤u bir döne-

mi kullar›na yaflatacakt›r. ‹flte bu Alt›nça¤'d›r. 

Bu ça¤, Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn

devirlerinin daha genifl çapl› bir yans›mas› ve

tecellisidir. Bir baflka deyiflle Hz. Mehdi; hu-

zur, mutluluk, sevgi, kardefllik, vefa, bar›fl,

fedakarl›k, insanc›ll›k, yard›mseverlik gibi

özelliklerin dünyaya hakim olmas›na ve-

sile olacak kiflidir.
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Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn ile Alt›nça¤ dönemi aras›ndaki benzerlikler-

den baz› örnekleri flu flekilde s›ralayabiliriz:

Hz. Mehdi'nin Dünya Hakimiyeti
Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn ‹slam ah-

lak›n› dünyaya hakim k›lm›fllard›r. Çok genifl bir co¤rafyaya hükmetmifl, çok güçlü

bir orduya sahip olmufllard›r ve onlar›n dönemi bu yönüyle Alt›nça¤ ile çok büyük

benzerlikler göstermektedir. 

Alt›nça¤ dönemi de ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya hakim olaca¤›, insanlar›n

ak›n ak›n Müslüman olacaklar›, inkarc› ideolojilerin yeryüzünden silinece¤i, dinin

Peygamberimiz (sav) dönemindeki flekliyle yaflanaca¤› bir dönemdir. Baz› hadisler-

de Alt›nça¤ dönemindeki hakimiyet flu flekilde tarif edilmektedir:

(Mehdi) bütün dünyaya malik olacakt›r. ((Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il

Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 10)

Mehdi do¤u ile bat› aras›ndaki her yeri fetheder. (El Kavlu'l Muhtasar Fi

Alamat-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 56)

Hz.Mehdi'nin Sahip Oldu¤u Özel ‹lim ve Hz. Süleyman'a
ve Hz. Zülkarneyn'e Ba¤›fllanan Büyük ‹limler

Kitab›n önceki bölümlerinde Allah'›n Hz. Süleyman'a çeflitli ilimler lütfetti¤in-

den bahsettik. O, Allah'›n dilemesiyle cinlere ve fleytanlara hükmetmifl, kufllarla ko-

nuflmufl, kar›ncalar›n kendi aralar›ndaki konuflmalar›n› duyabilmifl, rüzgar ve bak›r

madeni onun emrine verilmifltir. Bunlar›n her biri Hz. Süleyman'› di¤er insanlardan

ay›ran mucizevi özelliklerdir. Hz. Zülkarneyn için de Kuran'da, "‹flte böyle, onun

yan›nda "özü kapsayan bilgi oldu¤unu" (veya yan›nda olup-biten herfleyi) Biz

(ilmimizle) büsbütün kuflatm›flt›k." (Kehf Suresi, 91) fleklinde bildirilmektedir.

Bundan da anlafl›ld›¤› gibi Allah'›n ilim verdi¤i kullardand›r.

Hz. Mehdi de ayn› bu iki kutlu insan gibi çok özel ilimlere sahip olacakt›r. Tafl-

köprülüzade Ahmet Efendi, Mevzuatu'l ulum isimli eserinde (11/246) Hz. Mehdi'nin

cifr ilmine vak›f olaca¤›n› kaydetmifltir. Bir di¤er hadiste ise Hz. Mehdi hakk›nda flu

bilgi verilmektedir:

Hz. Süleyman



O kimsenin bilemedi¤i gizli bir duruma k›lavuzland›¤› için kendisine

Mehdi denilmifltir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Za-

man, s. 77)

Peygamberimiz (sav) ayr›ca Hz. Mehdi'nin t›pk› Hz. Süleyman gibi hayvanla-

r›n dilini bilece¤ini ve yine t›pk› Hz. Süleyman gibi insanlar›n yan› s›ra cinler üze-

rinde de hakimiyeti olaca¤›n› bildirmifltir:

O (Mehdi), do¤rulanm›fl, kufl ve bütün hayvanlar›n dillerini bilen biri-

dir. Onun için adaleti, bütün insanlar ve cinlerce cari olacakt›r. (K›yamet

Alametleri, s. 188)

Alt›nça¤'da Bilim ve Teknoloji Alan›nda 
Yaflanacak Geliflmeler

Kuran ayetlerinden ö¤rendi¤imiz gibi, Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn dö-

nemlerinde bilim ve teknoloji alan›nda çok büyük ve o dönem için al›fl›lmad›k ge-

liflmeler yaflanm›flt›r. Alt›nça¤'› tasvir eden hadisleri inceledi¤imizde de benzer bir

durumla karfl›lafl›r›z. 

Alt›nça¤'da bilim, teknoloji, iletiflim ve t›p alan›nda çok büyük geliflmeler ya-

flanacakt›r. Her yeni geliflme tüm insanl›¤›n hizmetine verilecek ve bu flekilde dün-

yan›n dört bir yan›nda yaflayan insanlar›n hayatlar› kolaylaflacakt›r. Hadislerde bu

konudaki iflaretlerden biri flu flekildedir:

... Kifli elindeki kamç›ya konuflacak... (K›yamet Alametleri, s. 152)

Bu hadisle günümüzün en yayg›n iletiflim arac› olan cep telefonuna iflaret edi-

liyor olmas› muhtemeldir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Harun Yahya



Hadislerde Alt›nça¤'daki teknolojik geliflmelere dair dikkat çekilen bir di¤er

önemli iflaret ise flu flekildedir:

‹nsanlar bir ölçek bu¤day ektiklerinde karfl›l›¤›nda yedi yüz ölçek bula-

cak insan birkaç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir... Çok ya¤mur

ya¤mas›na ra¤men bir damlas› bile bofla gitmeyecek. (K›yamet Alamet-

leri, s. 164)

Bu hadis ile teknolojinin bir ürünü olan makineler arac›l›¤›yla yap›lan modern

tar›ma dikkat çekiliyor olabilir. Bilindi¤i gibi eskiden tarlalar›n  ekilmesi ve elde edi-

len ekinlerin toplanmas› son derece zor ve uzun süren bir çal›flma gerektirirdi. An-

cak teknolojide yaflanan ilerlemeler tar›m alan›nda da çok büyük geliflmelere vesile

olmufl, yeni üretilen çeflitli makineler gerek ekimi, gerekse hasat› çok kolaylaflt›rm›fl-

t›r. Bunun yan› s›ra tohum ›slah› çal›flmalar› üretimde çok büyük geliflmeler yaflan-

mas›na vesile olmufltur. Ve teknoloji ilerledikçe yeni yeni yöntemler gelifltirilmekte

ve al›nan verim artmaktad›r. 

Hz. Mehdi döneminde bu alanda çok büyük ilerlemeler kaydedilecek, tar›mla

u¤raflan insanlar›n hayatlar›nda çok büyük kolayl›klar sa¤lanacakt›r. (Alt›nça¤'da

yaflanacak olan bilimsel ve teknolojik geliflmelerle ilgili detayl› bilgi için bkz. Alt›n-

ça¤, Harun Yahya, Vural Yay›nc›l›k, 1999)

Hz. Süleyman

Ahir zamanla ilgili hadisler-
de bu dönemde yaflanacak
olan teknolojik geliflmelere
de iflaret edilmektedir. Gü-
nümüzde modern teknoloji
ile yap›lan tar›mda yüksek
verim elde edilmesi, bu
iflaretlerden biridir.
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Hayvan Sevgisine Önem Verilmesi
Kuran'da Hz. Süleyman'›n hayvanlara olan flefkatli ve sevgi dolu tutumu ile il-

gili baz› bilgiler de verilmektedir. Önceki bölümlerde onun, kar›ncalara zarar ver-

mekten dahi kaç›nan tutumunu, atlara olan sevgisini anlatm›flt›k. 

Alt›nça¤ döneminde de hayvanlara olan sevgi teflvik edilecektir. Peygamberi-

miz (sav)’in hadislerinde bu dönemde, her türlü hayvan›n rahatl›kla izlenebilece¤i

ve sevilebilece¤i ortamlar oluflturulaca¤› haber verilmektedir. Bu konudaki hadis-

lerden baz›lar› flöyledir:

... kifli, koyun ve hayvanlar›na haydi gidin otlay›n diyecek, onlar gide-

cekler, ekinin ortas›ndan geçtikleri halde bir baflak bile a¤›zlar›na alma-

yacak, y›lan ve akrebler kimseye eza etmeyecekler, y›rt›c› hayvanlar ka-

p›lar›n önünde duracak da kimseye zararlar› dokunmayacak... (K›yamet

Alametleri, s. 245)

Y›lanlar çocuklarla, inekler aslanlarla geçinebilecek... (El Kavlu'l Muhta-

sar, s. 64)

Yukar›daki hadislerde görüldü¤ü gibi Alt›nça¤ ile Süleyman dönemi aras›nda-

ki bir di¤er dikkat çeken benzerlik de, hayvanlar üzerindeki hakimiyettir. Hz. Sü-

Günümüzde tar›m sektöründe var›lan nokta ile çöl alanlar›
dahi yeflillendirilebilmekte ve verimli hale getirilebilmektedir.
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leyman kufllar baflta olmak üzere çeflitli canl›lar üzerinde nas›l hakimiyet kurduysa,

Alt›nça¤ döneminde de hayvanlar üzerinde, y›rt›c› hayvanlar›n dahi insanlara za-

rar vermesi engellenebilecek flekilde bir hakimiyet olacakt›r.

Bar›fl Yanl›s› Olmalar› ve Diplomasi 
Yolunu Tercih Etmeleri

Hz. Süleyman'›n komflu ülkelerle olan iliflkilerinde hoflgörülü, affedici ve bar›fl

yanl›s› bir tutum içinde oldu¤unu daha önce vurgulam›flt›k. O, sorunlar› diplomasi

yoluyla çözmeyi tercih etmekte ve demokratik yöntemler izlemekteydi. Hz. Süley-

man yaflad›¤› dönemde çok üstün bir kültür oluflturmufl ve hakimiyetini de diplo-

masiyle, sanatla ve kültürle sa¤lam›flt›r. Çok güçlü, karfl› konulamaz ordulara sahip

olmas›na ra¤men, askeri gücünü kullanmam›flt›r. Hz. Zülkarneyn ise çevresindeki

halklar taraf›ndan "yeryüzünde bozgunculu¤u ve fitneyi önleyen kifli" olarak tan›n-

m›fl, insanlara bar›fl ve huzur getiren bir lider olmufltur. Hz. Süleyman ve Hz. Zül-

karneyn dönemleri bu yönüyle Alt›nça¤ dönemiyle çok büyük benzerlikler göster-

mektedir. 

Alt›nça¤'da da insanlar kendi istekleriyle Müslüman olacak, hiçbir savafla ge-

rek kalmadan ‹slam ahlak› tüm dünyaya hakim olacakt›r. Bu dönemi tasvir eden ha-

dislerde flu flekilde belirtilir: 

Zaman›nda ne bir kimse uykusundan uyand›r›lacak, ne de bir kimsenin

burnu kanayacakt›r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Mun-

tazar, s. 42)

Mehdi, Peygamberin yolunda gidecek, uyuyan kifliyi uyand›rmayacak,

kan da ak›tmayacakt›r. (K›yamet Alametleri, s. 163)

Hadislerde de belirtildi¤i gibi Hz. Mehdi tüm dünyaya ‹slam ahlak›n›, bar›fl

yoluyla hakim edecek, savafl ve fliddetten kaç›nacakt›r. Hz. Mehdi'nin izleyece¤i yol

tüm dünya çap›nda büyük bir kültürel at›l›m ile insanlar›n ‹slam ahlak›na yöneltil-

mesi olacakt›r. O dönemde Allah'›n izniyle afla¤›daki ayetler tecelli edecektir:

Allah'›n yard›m› ve fetih geldi¤i zaman ve insanlar›n Allah'›n dinine

dalga dalga girdiklerini gördü¤ünde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et

ve O'ndan ma¤firet dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr

Suresi, 1-3)

Harun Yahya
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Hz. Süleyman

Din Ahlak›na Davet Konusunda 
Kararl› Olmalar› ve H›zl› Davranmalar›

Hz. Süleyman ald›¤› ak›lc› ve seri kararlar ile tüm müminler için çok önemli bir örnek-

tir. Sebe Ülkesi'ni iman etmeye davet etmek için yazd›¤› mektup onun tebli¤ gücünü göste-

rirken, ilim sahibi bir kiflinin arac›l›¤›yla Sebe Melikesi'nin taht›n› getirtmesi h›zl› karar al-

ma konusuna verdi¤i önemi ortaya koymaktad›r. Hz. Zülkarneyn'in Yecüc ve Mecüc isimli

kavmin bozgunculu¤unu önlemek için hemen k›yamete kadar y›k›lamayacak kadar güçlü

bir set infla etmesi de onun gücünün ve ak›lc›l›¤›n›n bir göstergesidir. Alt›nça¤ da bu yönüy-

le Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn dönemine çok büyük benzerlik gösterecektir.

Alt›nça¤ döneminde insanlar ak›n ak›n ‹slam'a yönelecek, bunun için çok genifl kap-

saml› ve seri çal›flmalarda bulunulacakt›r. Toplumlar birbiri ard›na ‹slam ahlak›n› benim-

seyecek, inkarc› ideolojiler h›zl› ve kal›c› giriflimlerle dünya üzerinden kalkacak, her türlü

zulüm sistemi tarihin karanl›klar›na gömülecektir. Bu konu ile ilgili olarak büyük ‹slam

alimi Muhyiddin Arabi flunlar› bildirmektedir:

Allah ona (Mehdi'ye) o kadar güç verecek ki, bir gece içinde zulmü ve ehlini or-

tadan kald›racak, dini ikame edecek, ‹slam› ihya edecek, önemsenemez bir ha-

le geldikten sonra ona tekrar k›ymet kazand›racak, ölümünden sonra onu diril-

tecek... Asr›nda cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, cömert ve ce-

sur olacak... Dini, Resulullah (SAV)'›n zaman›nda oldu¤u gibi aynen tatbik

edecek... (Muhyiddin Arabi el-Endülüsu, Futuhat-ül Mekkiye, Bab 66, K›yamet

Alametleri, s. 186)

‹mar ‹fllerine Büyük Önem Verilmesi
Hz. Süleyman'›n imar çal›flmalar›na verdi¤i önemi kitab›n önceki bölümlerinde detay-

l› olarak incelemifltik.  O, emri alt›nda çal›flan bina ustas› cinleri ve fleytanlar› kullanarak ka-

leler, heykeller, çanaklar ve kazanlar yapt›rm›flt›r. Onun görkemli saray›n› her gören insan,

-baflta Sebe Melikesi olmak üzere- hayran kalm›flt›r. Hz. Zülkarneyn'in infla etti¤i setin ya-

p›m›nda ise, Allah'›n dilemesi d›fl›nda y›k›lamayacak kadar güçlü bir teknik kullan›lm›flt›r.

Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde, Alt›nça¤'da da imar ifllerine çok büyük

önem verilece¤ine dikkat çekilmektedir. Bu dönemde flehirlere huzur ve bar›fl›n yan› s›ra,

üstün bir medeniyet de götürülecektir. Bu hadislerden biri flu flekildedir:

Mehdi Konstantiniyye ve di¤er beldelerin imar›na çal›fl›r. (El Kavlu'l Muhtasar

Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 40)
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Zenginli¤i ve ‹htiflam›, ‹slam'›n 

Menfaati, Allah'›n R›zas› ‹çin Kullanmalar›

Hz. Süleyman sahip oldu¤u zenginlikleri Allah'›n dini-

ni anlatmak ve ‹slam ahlak›n› dünya üzerinde yaymak için

en güzel flekilde kullanm›flt›r. Fethetti¤i ülkelerde yaflayan

insanlar› öncelikle Allah'a iman etmeye ve teslim olmaya

davet etmifltir. Sebe Ülkesi'ne gönderdi¤i ‹slam'a davet

mektubu bu konuda çok önemli bir delildir. Hz. Zülkar-

neyn de "... Rabbimin beni kendisinde sa¤lam bir iktidar-

la yerleflik k›ld›¤› (güç, nimet ve imkan) daha hay›rl›d›r..."

(Kehf Suresi, 95) ayetinden de anlafl›ld›¤› gibi, Allah'›n ni-

metiyle sa¤lam bir iktidara sahiptir. Ve bu büyük gücü, yer-

yüzünde bozgunculu¤u engellemek için kullanm›flt›r.

Alt›nça¤ döneminde de insanlar çok büyük bir zengin-

li¤e, refaha ve huzura kavuflacaklard›r. Hz. Mehdi yeryüzü-

nün tüm zenginli¤ini Allah'›n dinini yeryüzüne hakim k›l-

mak için kullanacak, fethetti¤i ülkelerde güzel ahlak› ve ba-

r›fl› esas alacakt›r. Onun efli ve benzeri olmayan uygulama-

lar› insanlar›n ‹slam ahlak›na karfl› kalplerinin yumuflama-

s›na vesile olacak ve ‹slam ahlak› çok k›sa bir sürede tüm

dünyaya hakim olacakt›r. Bu konudaki hadislerden baz›lar›

flu flekildedir:

Ümmetim aras›nda Mehdi ç›kacak, Allah onu in-

sanlar› zengin k›lmak için gönderecektir. Ümmet

nimetlenecek, hayvanlar bol bol yiyip içecek, arz

nebat›n› ç›karacak... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-

il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)

... Biattan önce, insanlar grup grup ona ak›n ede-

cekler ve oraya giden herkes ondan bereket kaza-

nacakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Meh-

diyy-il Muntazar, s. 25)

Hz. Süleyman
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Alt›nça¤'da Yaflanacak Bolluk ve Bereket

Ayetlerden Hz. Süleyman döneminde çok büyük bir zenginlik yafland›¤› ve in-

sanlar›n müreffeh bir yaflam sürdükleri anlafl›lmaktad›r. Hz. Süleyman'›n saray› son

derece görkemlidir, çok büyük ordular› vard›r ve o dünyan›n dört bir yan›na hakim

olmufltur. 

Alt›nça¤  da bolluk ve bereketiyle Hz. Süleyman dönemiyle çok büyük bir ben-

zerlik gösterecektir. ‹nsanlara her istedikleri say›lmadan, bol bol verilecek, havada-

ki kufllar dahi Hz. Mehdi'den raz› olacakt›r. Peygamber Efendimiz (sav)’in Alt›n-

ça¤'daki bolluk, bereket ve refah ortam›n› tasvir eden çok detayl› aç›klamalar› bu-

lunmaktad›r. Bunlardan baz›lar› flu flekildedir:

O zaman, yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kufllar, hatta de-

nizdeki bal›klar bile onun hilafetiyle sevinecek-

lerdir. Onun devrinde, akan ›rmaklar bile suyu-

nu fazlalaflt›racakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi

Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

... Ümmetim onun zaman›nda iyi ve kötü-

nün benzeri ile nimetlendi¤i bir nimetle

nimetlenecek, sema üzerlerine bol ya¤mur

ya¤d›racak, arz nebat›ndan hiçbir fley sakla-

mayacakt›r. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Meh-

diyy-il Ahir Zaman, s. 9)

... Sema ya¤murunu indirecek, yer bereketini ç›-

karacak, daha önce görülmemifl bir biçimde ümme-

tim onun zaman›nda rahata erecektir. (Kitab-ül Bur-

han fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 9)

Muhammed ümmetinin gönlü, zenginlikle dola-

cakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Gökten bolca rahmet ya¤acak, yerlerde

bereket artacak; bütün defineleri bu-

lacak. (K›yamet Alametleri, s. 164)

Hz. Süleyman



Bundan dolay›, kendile-

rine hiçbir kötülük

dokunmadan bir bolluk

(fazl) ve Allah'tan bir 

nimetle geri döndüler.

Onlar, Allah'›n r›zas›na 

uydular. Allah, büyük

fazl (ve ihsan) sahibidir. 

(Al-i ‹mran Suresi, 174)
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Alt›nça¤ Dönemindeki Adalet ve Hoflgörü 
Hz. Süleyman hoflgörülü bir yönetime sahiptir ve demokratik uygulamalar›y-

la dikkat çekmektedir. Ayn› durum Alt›nça¤ için de geçerlidir. 

‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya hakim oldu¤u Alt›nça¤ döneminde de çok hofl-

görülü ve bar›fl dolu bir dünya oluflacakt›r. ‹nsanlara flefkatle ve merhametle yakla-

fl›lacak,  her dinden insan huzur içinde, güvenle yaflayacakt›r. Dünya zenginlikleri

insanlar aras›nda eflit bir flekilde da¤›t›lacak, yeryüzünden fakirlik ve yokluk kalka-

cakt›r. Bu konu ile ilgili baz› hadisler flu flekildedir:

Zulüm ve f›skla dolu olan dünya, o geldikten  sonra adaletle dolup tafla-

cakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Onun adaleti her yeri kaplayacak.. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Hz. Mehdi, o kadar merhametli olacakt›r ki, zaman›nda ne bir kimse uy-

kusundan uyand›r›lacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacakt›r. (El-

Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden önce bas›k ve zulümle dolu

olan arz› adaletle doldurur. Sizden ona kim yetiflirse, kar üzerinde sürü-

nerek dahi olsa gelsin, ona kat›ls›n. Zira o

Mehdi'dir. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il

Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

... Onun döneminde iyi

insanlar›n iyili¤i artar,

kötülere karfl› bile iyilik

yap›l›r. (Kitab-ül Burhan

fi Alamet-il Mehdiyy-il

Ahir Zaman, s. 17)

Bütün ülkeler ona kap›-

lar›n› açacaklar... Yeryü-

zünde emniyet ve sü-

kun hakim olacak. (K›-

yamet Alametleri, s.

164)

Hz. Süleyman

Hicri 1280 tarihli celi-sülüs hat. "Hik-
metin bafl› Allah korkusudur" yaz›l›.
Sa¤ yanda Seyyid Abdullah taraf›ndan
nesih hatla yaz›lm›fl Enam Suresi'nin
ilk ayetleri.





itap boyunca Allah'›n Hz. Süleyman'a bahfletti¤i eflsiz nimetlerden

ve daha önce hiçbir insana verilmeyen üstün ilimlerden bahsettik.

Dikkatle bakan ve örnek almak kast›yla okuyan her insan için Hz. Süleyman k›ssa-

s›nda çok önemli ö¤ütler ve günümüze yönelik dikkat çekici iflaretler bulunmakta-

d›r. 

Hz. Süleyman bir devlet adam› olarak ideal bir tav›r göstermektedir. Her Müs-

lüman›n bu mübarek insan›n güzel tavr›n› örnek almas› gerekir. Her Müslüman›n

Hz. Süleyman gibi, adaletli, tevazulu, ihlasl›, ak›ll›, tedbirli, sab›rl› ve kararl› olma-

s› gerekmektedir. Çünkü Allah'›n tüm insanl›¤a örnek gösterdi¤i bu ahlak, ahirette

oldu¤u gibi, dünya hayat›nda da iman edenleri büyük baflar›lara ve zaferlere götü-

ren bir yoldur. 

Daha önce de belirtti¤imiz gibi, Kuran'da Hz. Süleyman gibi yeryüzünde bü-

yük bir güç ve hakimiyet elde eden Hz. Zülkarneyn'den de bahsedilmektedir. Hz.

Zülkarneyn'in hayat›nda da Müslümanlar için çok güzel örnekler vard›r. Allah ona

"yeryüzünde sapasa¤lam bir iktidar ve herfleyden bir yol" (Kehf Suresi, 84) ver-

mifltir. O gitti¤i her yerde insanlara huzur, güven ve adalet  götürmüfl, dünyaya

Allah'›n dinini hakim k›lm›flt›r. Müslümanlar›n kendilerine bu güçlü ve kararl› bir

kiflili¤e sahip olan bu kutlu insan› da örnek almalar› gerekir. (Detayl› bilgi için bkz.

Kehf Suresi'nden Günümüze ‹flaretler, Harun Yahya, Kültür Yay›nc›l›k, 2001)

E¤er Müslümanlar Allah'›n birer hidayet rehberi olarak gönderdi¤i bu kutlu

insanlar›n ahlaklar›n› ve tüm yaflamlar›n› kendilerine örnek al›r ve sadece Allah'›n

KK
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r›zas›n› hedeflerlerse onlar da mutlaka büyük bir baflar›ya ve zafere ulaflacaklard›r. 

Günümüzde ‹slam ahlak›n›n dünya hakimiyetine yönelik iflaretler birbiri ard›na

gerçekleflmektedir. Dünya genelinde Allah'a yönelifl çok büyük bir h›zla artmaktad›r.

Özellikle de ‹slam'a yönelifl ile ilgili haberler dünyan›n en çok okunan gazetelerinde

yer almakta, farkl› dinlere mensup binlerce insan ‹slam'› kabul edip Peygamberimiz

(sav)’in yoluna tabi olmaktad›r. ‹nsanlar› bar›fla, hoflgörüye ve huzura davet eden ‹s-

lam ahlak› daha yak›ndan tan›nd›kça bu yönelifl hiç flüphesiz çok daha artacakt›r. 

Tüm bu geliflmelerden, Allah'›n izniyle, ‹slam ahlak›n›n dünya hakimiyetinin,

güçlü bir lider millet öncülü¤ünde, çok k›sa sürede gerçekleflebilece¤i anlafl›lmakta-

d›r. Dünya üzerinde bu deneyime ve birikime sahip olan yegane millet Türk Mille-

ti'dir. Bu, günümüzde pek çok Bat›l› siyasetçi ve stratejist taraf›ndan da dile getiri-

len aç›k bir gerçektir. Bugün çat›flmalar›n ve kaosun merkezi konumunda olan Bal-

kanlar, Orta Asya, Kafkaslar, Ortado¤u'nun yan› s›ra tüm dünya ülkeleri, milletimi-

zin öncülü¤ünde, ‹slam ahlak›n›n getirdi¤i huzur ve bar›fl sayesinde, içinde bo¤ul-

duklar› kaos ortam›ndan ç›kacakt›r. 

21. yüzy›l Allah'›n izniyle Türk Mille-

ti'nin dünyaya ‹slam ahlak›yla yön verdi-

¤i ve cennet gibi bir dünyan›n oluflma-

s›nda öncülük etti¤i kutlu bir dönem

olacakt›r.



itab›n önceki bölümlerinde Hz. Süleyman'›n emrine cinlerin veril-

mesinin onun için Allah'tan çok büyük bir destek oldu¤unu anlat-

t›k. Bu noktada Kuran'da verilen bilgiler üzerinde durmak gerekir. 

Kuran'da cinlerin ateflten yarat›ld›klar› bildirilir. ‹lgili ayetler flu flekildedir:

Cann'› (cinni) da 'yal›n-dumans›z bir ateflten' yaratt›. (Rahman Sure-

si, 15)

Ve Cann'› da daha önce 'nüfuz eden kavurucu' ateflten yaratm›flt›k. (Hicr

Suresi, 27)

Kuran ayetleri incelendi¤inde cinlerin de ayn› insan topluluklar› gibi bir hayat-

lar› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ayetlerde cinlerin de gelmifl ve geçmifl ümmetleri oldu-

¤undan bahsedilmektedir. Onlar›n da soylar›, atalar› bulunmaktad›r. (Araf Suresi,

38; Kehf Suresi, 50) ‹nsanlardan daha farkl› bir boyutta yaflamakta, ancak insanlar›

görüp izleyebilmekte, konuflmalar›n› dinleyebilmektedirler. 

Cinlerden ‹frit Hz. Süleyman'a o daha makam›ndan kalkmadan, Sebe Melike-

si'nin taht›n› getirebilece¤ini söylemifl ve "... ben gerçekten buna karfl› kesin olarak

KK
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güvenilir bir güce sahibim." (Neml Suresi, 39) diye belirtmifltir. Bu ifadeyle, onun

bir yerden di¤er bir yere çok büyük bir h›zla hareket etti¤ine, bir maddeyi baflka bir

yere iletebildi¤ine iflaret ediliyor olabilir. 

Allah cinlerin yarat›l›fl amac›n› "Ben cinleri ve insanlar› yaln›zca Bana iba-

det etsinler diye yaratt›m." (Zariyat Suresi, 56) ayetiyle bildirmifltir. Onlar da el-

çiler ve elçilere indirilen kitaplar vas›tas›yla uyar›l›p korkutulmakta, dünya haya-

t›nda nas›l davran›fllarda bulunacaklar›yla denenmekte, ibadet ve itaat etmekte,

bunun sonucunda da Allah'tan bir karfl›l›k bulmaktad›rlar. Allah Enam Suresi'nde

flu flekilde bildirir:

Ey cin ve insan toplulu¤u, içinizden size ayetlerimi aktar›p-okuyan ve

bu karfl› karfl›ya geldi¤iniz gününüzle sizi uyar›p-korkutan elçiler gel-

medi mi? Onlar: "Nefislerimize karfl› flehadet ederiz" derler. Dünya ha-

yat›, onlar› aldatt› ve gerçekten kafir olduklar›na dair kendi nefislerine

karfl› flehadet ettiler. (Enam Suresi, 130)

Ayette de bildirildi¤i gibi cinlerle insanlar›n imtihanlar› birbirine çok benze-

mektedir. Onlar›n baz›lar› da dünya hayat›n›n geçici süslerine aldanmakta, uyar›l-

d›klar› halde hidayet yolundan uzaklaflmaktad›rlar. Yine ayetlerden, peygamberle-

rin tebli¤lerini dinledikleri, Kuran okunurken ona kulak verdikleri ve ö¤rendikle-

riyle kendi kavimlerini uyard›klar› anlafl›lmaktad›r. Ahkaf Suresi'nde cinlerin Hz.

Muhammed (sav)'in tebli¤ini dinlediklerini Allah flöyle haber verir: 

Hani cinlerden birkaç›n›, Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmifltik. Böy-

lece onun huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: "Kulak verin;" sonra bi-

tirilince kendi kavimlerine uyar›c›lar olarak döndüler. Dediler ki: "Ey

kavmimiz, gerçekten biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki-

leri do¤rulayan bir kitap dinledik; hakka ve do¤ru olan yola yöneltip-

iletmektedir." (Ahkaf Suresi, 29-30)

Allah birçok ayetinde cinlere ve insanlara birlikte hitap etmekte, çeflitli ö¤ütler-

de bulunmakta ve onlar› cehennem azab›yla korkutmaktad›r. Araf Suresi'nin 38.
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ayetinde Allah "Cinlerden ve insanlardan siz-

den önce geçmifl ümmetlerle birlikte atefle gi-

rin..." fleklinde buyurmaktad›r. Hz. Muhammed

(sav)'e bir hidayet rehberi olarak indirilen Ku-

ran'› yalanlayan cin ve insan topluluklar›n›n du-

rumu ise ‹sra Suresi'nde flöyle bildirilmektedir:

De ki: "E¤er bütün ins ve cin (toplu-

luklar›,) bu Kuran'›n bir benzerini ge-

tirmek üzere toplansa, -onlar›n bir

k›sm› bir k›sm›na destekçi olsa bile-

onun bir benzerini getiremezler." (‹s-

ra Suresi, 88)

Allah'›n cinlere ve insanlara birlikte hitap

etti¤i ayetlerden baz›lar› flu flekildedir:

‹flte bunlar, cinlerden ve insanlardan

kendilerinden evvel gelip-geçmifl

ümmetler içinde (azab) sözü üzerleri-

ne hak olmufl kimselerdir. Gerçekten

onlar ziyana u¤rayanlard›r. (Ahkaf

Suresi, 18)

Andolsun, cehennem için cinlerden

ve insanlardan çok say›da kifli yarat-

t›k (haz›rlad›k). Kalpleri vard›r bu-

nunla kavray›p-anlamazlar, gözleri

vard›r bununla görmezler, kulaklar›

vard›r bununla iflitmezler. Bunlar

hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›k-

t›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.

(Araf Suresi, 179)

‹man Edenler ve 
‹nkarc›lar

Ayetlerde cinlerden bir k›sm›n›n Allah'a

iman edip, hidayet yoluna uyduklar›ndan bahse-
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dilirken, bir k›sm›n›n da isyankar ve inkarc› ol-

duklar›ndan bahsedilir. Müslüman olanlar Ku-

ran okunurken dinlemektedirler:

De ki: "Bana gerçekten flu vahyolun-

du: Cinlerden bir grup dinleyip de

flöyle demifller: "Do¤rusu biz (büyük)

hayranl›k uyand›ran bir Kur'an dinle-

dik. O (Kur'an,) 'gerçe¤e ve do¤ruya'

yöneltip-iletiyor. Bu yüzden ona iman

ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç

kimseyi ortak koflmayaca¤›z. Elbette

Rabbimizin flan› yücedir. O ne bir efl

edinmifltir, ne de bir çocuk. (Cin Sure-

si, 1-3)

Cinlerin bir bölümü Allah'› tesbih edip yü-

celten, O'na hiçbir kimseyi ortak koflmayan

Müslüman kimselerdir. Kuran'a karfl› büyük bir

hayranl›k duymakta, Allah'›n emir ve tavsiyele-

rine uymaktad›rlar. Onlar kendi aralar›nda

iman etmeyenlerin oldu¤unu bilmekte ve bu

durumu flu flekilde ifade etmektedirler: 

"Do¤rusu flu: Bizim beyinsizlerimiz

Allah'a karfl› 'bir sürü saçma fleyler'

söylemifller. Oysa biz, insanlar›n ve

cinlerin Allah'a karfl› asla yalan söyle-

meyeceklerini sanm›flt›k." (Cin Sure-

si, 4-5)

Cinler kendi aralar›nda birçok farkl› grup-

lardan oluflmufllard›r. Baz›lar› samimi Müslü-

man, baz›lar› müflrik, baz›lar› Allah'a karfl› ya-

lan söyleyenlerdir. Cin Suresi'nin devam›nda

iman edenler, cinlerin genel durumu hakk›nda

flu bilgileri vermektedirler: 

Gerçek flu ki, bizden salih olanlar var-

d›r ve bunun d›fl›nda (ya da afla¤›s›n-



da) olanlar da. Biz türlü türlü yollar›n f›rkalar› olmufluz. Biz, flüphesiz

Allah'› yeryüzünde asla aciz b›rakamayaca¤›m›z›, kaçmak suretiyle de

O'nu hiçbir flekilde aciz b›rakamayaca¤›m›z› anlad›k. Elbette biz, o yol

gösterici (Kur'an'›) iflitince ona iman ettik... (Cin Suresi, 11-13)

Cinler de ayn› insanlar gibi Allah'›n kitab›yla sorumlu k›l›nan varl›klard›r. On-

lar da tüm yap›p ettiklerinden Allah'a hesap verecek ve yapt›klar›yla hiçbir haks›z-

l›¤a u¤ramadan karfl›l›k bulacaklard›r. ‹man edenler Allah'tan güzel bir karfl›l›kla

müjdelenmifllerdir:

... Art›k kim Rabbine iman ederse o ne (ecrinin) eksilece¤inden korkar

ve ne de haks›zl›¤a u¤rayaca¤›ndan. Ve elbette, bizden Müslüman olan-

lar da var zulmedenler de. ‹flte (Allah'a) teslim olanlar art›k onlar 'gerçe-

¤i ve do¤ruyu' araflt›r›p-bulanlard›r." (Cin Suresi, 13-14)

Allah'›n varl›¤›n› inkar edip isyan eden ve zulmedenlerin sonunu ise Allah

ayetlerde flu flekilde haber vermektedir:

"Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmufllard›r. (Cin Su-

resi, 15)

... "Andolsun cehennemi cinlerden ve insanlardan (kafirlerin) tümüyle

dolduraca¤›m." (Hud Suresi, 119)
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Ben, cinleri ve insanlar›

yaln›zca Bana ibadet etsinler

diye yaratt›m. Ben, onlardan bir

r›z›k istemiyorum ve onlar›n

Beni doyurup beslemelerini de

istemiyorum. Hiç flüphesiz, r›z›k

veren O, metin kuvvet sahibi

olan Allah't›r. 

(Zariyat Suresi, 56-58)
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‹nsanlarla Görüflmeleri
Ayetlerden Allah'›n dilemesiyle cinlerle insanlar›n görüflebilecekleri, hatta in-

sanlar›n emrine girebilecekleri anlafl›lmaktad›r. Allah Hz. Süleyman'›n emrine cin-

leri vermifl, Hz. Süleyman onlar› türlü ifllerinde kullanm›flt›r. 

Burada vurgulanmas› gereken önemli bir konu da insanlar›n cinlerle ne flekil-

de görüflebilece¤idir. Her ne kadar tam olarak aç›kl›¤a kavuflmufl olmasa da, günü-

müzde "cin ça¤›rma" insanlar aras›nda yayg›n bir uygulamad›r. Ço¤u insan haya-

t›nda bir ya da birkaç kez cin ça¤›rm›flt›r. Özellikle gençler aras›nda bu, çok uygu-

lanan bir yöntemdir. Baz› kifliler buna "kalp ça¤›rma", baz›lar› da "ruh ça¤›rma" gi-

bi isimler verse de, asl›nda bu tarz ortamlarda gelenler hep cinlerdir. (Baz› durum-

larda da ortamda bir cin olmamas›na ra¤men insanlar kendi kendilerini buna inan-

d›r›rlar.)

Ancak bunlar ço¤unlukla iman etmemifl, dinsiz cinlerdir. Bunu yaparken

Ahflap Lev-
ha; Hasan
Efendi, Hicri
1325 (M.
1907) istifli
sülüs hatla 
"Allah'tan
baflka ilah
yoktur, 
Muhammed
de O'nun
Resuludür)"
yaz›l›.
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amaçlar› ise muhtemelen insanlar› oyalamak ve onlar›n bofl vakit geçirmelerine se-

bep olmakt›r. ‹nsanlar da bu cinlere aldanarak kendilerinin bir kazanç sa¤layabile-

ce¤ini, gayba dair haberler alabileceklerini zannetmektedirler. Oysa cinlerin

-Allah'›n dilemesi d›fl›nda- insanlara gaybtan haber vermeleri mümkün de¤ildir.

Nitekim "... Art›k o, yere y›k›l›p-düflünce, aç›kça ortaya ç›kt› ki, flayet cinler gay-

b› bilmifl olsalard› böylesine afla¤›lan›c› bir azab içinde kal›p-yaflamazlard›." (Se-

be Suresi, 14) ayetinde haber verildi¤i gibi, Hz. Süleyman'›n ölümünden sonradan

haberdar olmalar› bunun bir delilidir. Ayr›ca unutulmamal›d›r ki, Neml Suresi'nin

65. ayetinde bildirildi¤i gibi; "Göklerde ve yerde gayb› Allah'tan baflka kimse bil-

mez..."

Cinleri Allah'a Ortak Koflanlar
Baz› insanlar cinlerin kendilerine ait bir güçleri oldu¤una inanmaktad›rlar. Oy-

sa bu çok büyük bir yan›lg›d›r. Çünkü onlar› yaratan Allah't›r ve onlar›n kendileri-

ne ait hiçbir güçleri yoktur. Allah dilemedikçe onlar›n herhangi bir kifliye zarar ver-

meleri ya da fayda sa¤lamalar› mümkün de¤ildir. Ancak buna ra¤men insanlar›n

bir bölümü cinlerden medet umar, onlar› veli kabul ederler:
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kap›lar onlara
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Cinleri Allah'a ortak kofltular. Oysa onlar› O yaratm›flt›r. Bir de hiçbir

bilgiye dayanmaks›z›n O'na o¤ullar ve k›zlar yak›flt›r›p-uydurdular. O,

ise nitelendiregeldikleri fleylerden yücedir, uzakt›r. (Enam Suresi, 100)

Bir Kuran ayetinde Allah, insanlar›n cinlerle temas kurmak suretiyle sapt›kla-

r›n› flöyle haber verir:

"Bir de flu gerçek var: ‹nsanlardan baz› adamlar cinlerden baz› adamlara

s›¤›n›rlard›. Öyle ki onlar›n azg›nl›klar›n› artt›r›rlard›." (Cin Suresi, 6)

Melekler de bir ayette baz› insanlar›n cinlere ibadet ettiklerini bildirirler:

(Melekler) Derler ki: "Sen yücesin, bizim velimiz Sensin onlar de¤il. Ha-

y›r, onlar cinlere tap›yordu ve ço¤u onlara iman etmifllerdi." (Sebe Sure-

si, 41)

‹nsanlar›n cinleri Allah'a flirk koflmalar›n›n ve onlardan medet ummalar›n›n en

önemli sebeplerinden biri, onlar›n gayb› bildiklerini düflünmeleridir. Oysa bu çok

büyük bir yan›lg›d›r. Çünkü Allah ayetinde onlar›n gayba dair bir bilgiye sahip ol-

mad›klar›n› bildirmektedir. (Sebe Suresi, 14) Ayetlerde cinlerin insanlar için bir yol

gösterici olmad›klar›, hatta  insanlar› do¤ru yoldan sapt›rmak için onlara süslü söz-

ler f›s›ldad›klar› bildirilir. Ancak unutulmamal›d›r ki, cinlerin Allah dilemedikçe in-

sanlar üzerinde bir etkisi ol-

mas› mümkün de¤ildir. On-

lar› Allah yaratm›flt›r ve on-

lar da kainattaki tüm canl›-

lar gibi Allah'›n emriyle ha-

reket etmektedirler: 

Böylece her peygambe-

re insan ve cin fleytanla-

r›ndan bir düflman k›l-

d›k. Onlardan baz›s›

baz›s›n› aldatmak için

Tarihli, yuvarlak madalyon içine istifli
celi süslü hat. "Ya Muhammed 
Aleyüsselam ve dört köflede dört 
halifenin ismi" yaz›l›, 22 ayar alt›n kul-
lan›larak rokoko tarzda tezhiplidir.



yald›zl› sözler f›s›ldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlard›. Öyleyse

onlar› yalan olarak düzmekte olduklar›yla baflbafla b›rak. (Enam Suresi,

112)

Hem insanlar› yoldan sapt›ran cinler, hem de cinleri Allah'a flirk koflanlar; bu

yapt›klar›na karfl›l›k olarak Allah onlar› sonsuz cehennem azab›yla cezaland›racak-

t›r. Dünya hayatlar›nda cinlerin yald›zl› sözlerine kananlar ahirette çok büyük bir

yan›lg›ya düfltüklerini anlayacaklard›r. Çünkü o gün tüm flirk kofltuklar› kimseler

kendilerinden uzaklaflacak, Allah'›n karfl›s›nda yapayaln›z, tek bafllar›na olduklar›-

n› kavrayacaklard›r. Cehennem azab›yla karfl›l›k bulacaklar›n› anlad›klar›nda ise flu

flekilde yalvaracaklard›r:

‹nkâr edenler dediler ki: "Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi sapt›r-

m›fl olanlar› bize göster ayaklar›m›z›n alt›na alal›m, en afla¤›larda bulu-

nanlardan olsunlar." (Fussilet Suresi, 29)
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Bir di¤er ayette ateflin onlar için süresiz bir konaklama yerini oldu¤unu

Rabbimiz flu flekilde bildirmektedir: 

Onlar›n tümünü toplayaca¤› gün: "Ey cin toplulu¤u insanlardan ço¤unu

(ayart›p kendinize kullar) edindiniz" (diyecek). ‹nsanlardan onlar›n

dostlar› derler ki: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararland› ve bizim

için tespit etti¤in süreye ulaflt›k." (Allah) Diyecek ki: "Allah'›n diledi¤i

d›flta olmak üzere atefl sizin içinde süresiz kalaca¤›n›z konaklama yeri-

nizdir." fiüphesiz Rabbin hüküm ve hikmet sahibi oland›r, bilendir.

(Enam Suresi, 128)

‹syan Edenlerin Alacaklar› Karfl›l›k
Rahman Suresi'nde cin ve insan topluluklar›n›n Allah'›n ilham›yla hareket

eden aciz varl›klar olduklar› hat›rlat›lmaktad›r. Allah'›n ayetlerini inkar edip, isyan

ettikleri takdirde hiçbir flekilde bir baflar› elde edemeyecekleri, çünkü yerlerin ve



göklerin tek hakiminin alemlerin Rabbi olan Allah oldu¤u bildirilmektedir:

Ey cin ve ins topluluklar›, e¤er göklerin ve yerin bucaklar›ndan afl›p-geç-

meye güç yetirebilirseniz, hemen afl›n; ancak 'üstün bir güç (sultan)' ol-

maks›z›n aflamazs›n›z. (Rahman Suresi, 33)

Böyle bir giriflimde bulunanlar›n alacaklar› karfl›l›k ise "‹kinizin de üzerine

ateflten yal›n bir alev ve (bak›r gibi erimifl) k›pk›z›l bir duman sal›verilir de 'kur-

tulup-baflaramazs›n›z.'" (Rahman Suresi, 35) ayetiyle bildirilir. 

Nitekim Müslüman cinler bu gerçe¤i bilmektedirler ve "Biz,

flüphesiz Allah'› yeryüzünde asla aciz b›rakamayaca¤›m›z›

kaçmak suretiyle de O'nu hiçbir flekilde aciz b›rakamaya-

ca¤›m›z› anlad›k." (Cin Suresi, 12) ayetinde de belirtildi¤i

gibi acizliklerinin fark›ndad›rlar. Ayn› ayetlerin devam›n-

da isyan eden topluluklar›n sonunun cehennem oldu¤u

flöyle bildirilir:

Sonra gök yar›l›p ya¤ gibi erimifl olarak k›pk›rm›-

z› bir gül oldu¤u zaman; fiu halde Rabbinizin han-

gi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? ‹flte o gün, ne in-

sana, ne cinne günah›ndan sorulmaz. fiu halde Rab-

binizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (Çün-

kü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalar›ndan tan›n›r da

al›nlar›ndan ve ayaklar›ndan yakalan›rlar. fiu halde Rabbi-

nizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? ‹flte bu, suçlu-gü-

nahkarlar›n kendisini yalanlad›klar› cehennemdir. (Rah-

man Suresi, 37-43)

Bu bölüm boyunca cinlerin çeflitli özelliklerini anlatt›k. ‹n-

sanlarla ayn› sorumluluklara sahip olduklar›n› ama yarat›l›fl

olarak farkl› özellikleri oldu¤unu Kuran'dan ayetlerle

aç›klad›k. Kuflkusuz insanlardan farkl› bu varl›klara ha-

kim olmak, ancak çok derin ve güçlü bir iman›n karfl›-

l›¤›nda Allah'›n verdi¤i bir nimettir. Hz. Süleyman,

Allah'›n bu nimetiyle ödüllendirdi¤i, azim sahibi bir

peygamberdir. Allah Hz. Süleyman'a rahmet etmifl ve

onu dünyada çok az kuluna nasip etti¤i büyük bir ha-

kimiyet ile ödüllendirmifltir.
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eytanla ilgili Allah Kuran'da birçok ayet bildirmifl, insanlar› fleytanlar›n

vesveselerine karfl› uyarm›flt›r. fieytan›n Kuran'da bildirilen özelliklerini

ö¤renmek, insan›n onun zay›f tuzak ve hilelerine düflmemesi için son derece önem-

lidir. 

‹blis'in Allah'a Olan ‹syan› ve Küçük Düflürülmesi
Kuran'da, Allah'›n Hz. Adem'i yaratt›ktan sonra tüm meleklerden ona secde et-

melerini emretti¤i istedi¤i bildirilir. Meleklerin hepsi Allah'›n emrine uymufl, ancak

‹blis bu emre itaat etmemifltir. Hz. Adem çamurdan, kendisi ise ateflten yarat›ld›¤›

için kendisinin daha üstün oldu¤unu öne sürmüfl ve bu nedenle Hz. Adem'e secde

etmeyece¤ini söylemifltir:

Andolsun, Biz sizi yaratt›k, sonra size suret (biçim-flekil) verdik, sonra

meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da ‹blis'in d›fl›nda secde et-

tiler; o, secde edenlerden olmad›. (Allah) Dedi: "Sana emretti¤imde, seni

secde etmekten al›koyan neydi?" (‹blis) Dedi ki: "Ben ondan hay›rl›y›m;

beni ateflten yaratt›n, onu ise çamurdan yaratt›n." (Araf Suresi, 11-12)

‹blis, Hz. Adem'e secde etti¤inde küçük düflece¤ini sanm›fl, kibirinden ve bü-

yüklenme arzusundan dolay› Allah'›n emrine itaat etmemifltir. Allah'›n herfleyin ya-

rat›c›s› oldu¤unu bildi¤i, herfleyin tasarrufunun yaln›zca Allah'a ait oldu¤undan

haberdar oldu¤u halde, kendince büyüklenmifl ve insandan "daha hay›rl› oldu¤u-

fifi



nu" iddia etmifltir. Üstelik bunlar› iddia ederken son derece sayg›s›z bir üslup kul-

lanm›fl, bir yandan Allah'a iman etti¤ini iddia ederken, bir yandan da O'na karfl› gel-

me cüretinde bulunmufltur. 

Büyüklük peflinde olan ‹blis, bu hareketi ile kibirini koruyaca¤›n› düflünmüfl,

ama yan›lm›flt›r. Çünkü beklentisinin aksine çok küçük düflmüfl, afla¤›lanm›fl ve ko-

vulmufltur. Dahas›, tüm insanl›k tarihi boyunca onun kovulan, yerilen, afla¤›lanan

ve kötülerin en kötüsü olarak cehennemde azap görecek olan bir varl›k oldu¤u bi-

linmektedir ve gelecekte de bilinecektir. ‹blis'in Allah'›n huzurundan kovuluflu

ayetlerde flöyle bildirilir: 

(Allah:) "Öyleyse oradan in, orada büyüklenmen senin (hakk›n) olmaz.

Hemen ç›k. Gerçekten sen, küçük düflenlerdensin." (Araf Suresi, 13)

(Allah) Dedi: "K›nan›p alçalt›lm›fl ve kovulmufl olarak oradan ç›k. An-

dolsun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle dolduraca¤›m."

(Araf Suresi, 18)

Asl›nda fleytan›n içine düfltü¤ü bu durum, kibirli, kendini be¤enmifl insanlar›n

düfltükleri durumla ayn›d›r. Onlar fleytan›n tuzaklar›na düflerek büyüklenir, bu fle-

kilde sayg› ve itibar göreceklerini zannederler. Ancak tam aksine afla¤›lan›rlar. Her-

fleyden önce Allah kat›nda küçülürler, çünkü, "Allah, her büyüklük taslay›p bö-

bürleneni sevmez". (Nisa Suresi, 36) ‹nsanlar aras›nda da küçülürler; kibirli insan-

lar›n hiçbirinin gerçek bir dostu, gerçek bir seveni yoktur, hatta herkes böyle insan-

lardan için için nefret eder. Bu, afla¤›lanman›n en kötülerinden biridir. Daha büyük

bir afla¤›lanma ise, bu insanlar›n cehennemde fleytanlar›yla birlikte görecekleri flid-

detli azap olacakt›r.

fieytan ‹lk Olarak Hz. Adem ve Efline Vesvese Verdi
‹blis Allah'›n huzurundan kovulduktan sonra, k›yamete kadar sürecek olan

mücadelesine bafllad›. ‹nsanlar› aldatarak sapt›rmak için onlara türlü yollardan so-

kuldu. ‹lk büyük tuza¤›, cennette yaflamakta olan Hz. Adem'i ve eflini kand›rarak,

onlar› Allah'›n emrine itaatsizli¤e sürüklemesiydi. ‹nsanl›k tarihinin bafllang›c›nda-

ki bu olay Kuran'da flöyle anlat›l›r:

Ve ey Adem, sen ve eflin cennete yerlefl. ‹kiniz diledi¤iniz yerden yiyin;

ama flu a¤aca yaklaflmay›n. Yoksa zalimlerden olursunuz. fieytan, kendi-

lerinden "örtülüp gizlenen çirkin yerlerini" aç›¤a ç›karmak için onlara
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vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu a¤ac› yasaklamas›, yaln›z-

ca, sizin iki melek olmaman›z veya ebedi yaflayanlardan k›l›nmaman›z

içindir." Ve: "Gerçekten ben size ö¤üt verenlerdenim" diye yemin de et-

ti. Böylece onlar› aldatarak düflürdü. A¤ac› tatt›klar› anda ise, ay›p yerle-

ri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklar›ndan örtmeye

bafllad›lar. (O zaman) Rableri kendilerine seslendi: "Ben sizi bu a¤açtan

menetmemifl miydim? Ve fleytan›n sizin gerçekten apaç›k bir düflman›-

n›z oldu¤unu söylememifl miydim?" Dediler ki: "Rabbimiz, biz nefisle-

rimize zulmettik, e¤er bizi ba¤›fllamazsan ve esirgemezsen, gerçekten

hüsrana u¤rayanlardan olaca¤›z." (Allah) Dedi ki: "Kiminiz kiminize

düflman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yer-

leflim ve meta (geçim) vard›r." Dedi ki: "Orda yaflayacak, orda ölecek ve

ordan ç›kar›lacaks›n›z." (Araf Suresi, 19-25)

‹flte insanl›¤›n dünyadaki yaflam›n›n bafllang›c›, Hz. Adem'in üstteki ayetlerde

anlat›lan durumuydu. Ancak Hz. Adem Allah'a tevbe etti ve Allah onu ba¤›fllad›.

‹blis'in insanlar›n aleyhine yürüttü¤ü mücadelesi ise son bulmad›.

fieytanlar ‹nsan fieklinde Olabilirler
Allah Kuran'da fleytanlar›n insan veya cin fleklinde olabileceklerini, konuflarak

veya insanlar›n kalplerine vesvese vererek onlar› etkileyip, do¤ru yoldan sapt›rabi-

leceklerini bildirmifltir. Yani fleytanlar insan flekline de girip, insanlar›n aras›nda do-

laflabilmektedirler. Allah bu durumu Kuran'da flöyle bildirmektedir:

De ki: ‹nsanlar›n Rabbine s›¤›n›r›m. ‹nsanlar›n Malikine, ‹nsanlar›n

(gerçek) ‹lah›na; "Sinsice, kalplere vesvese ve flüphe düflürüp duran" ves-

vesecinin flerrinden. Ki o, insanlar›n gö¤üslerine vesvese verir (içlerine

kuflku, kuruntu f›s›ldar); Gerek cinlerden, gerekse insanlardan. (Nas Su-

resi, 1-6)

Hz. Süleyman



Ayette görüldü¤ü gibi, "insan ve cin fleklindeki fleytanlar"dan insanlar›n sak›n-

malar› gerekir. ‹blis -Allah'›n dilemesi d›fl›nda- insana görünmez, ancak zihinlerine

etki eder. ‹nsanlar, bazen ak›llar›ndan geçen kötülükleri, kuruntular›, dine muhalif

düflünceleri kendilerinden zannederler. Oysa bunlar› onlara f›s›ldayan fleytand›r.

E¤er fleytan›n etkisi alt›nda olduklar›n› fark edip, Allah'a s›¤›n›r ve hemen hay›r ve

güzellik yönünde düflünür, Kuran ayetlerini ak›llar›na getirirlerse, fleytan›n bu f›s›l-

damalar›n›n üzerlerinde hiçbir etkisi olmaz: 

E¤er sana fleytandan yana bir k›flk›rtma (vesvese veya i¤va) gelirse, he-

‹smail Hakk›
Altunbezer'in
tu¤ra fleklinde
besmele levhas›
(Ekrem Hakk›
Ayverdi hat
koleksiyonu)
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men Allah'a s›¤›n. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (Allah'tan) Sak›nanlara

fleytandan bir vesvese eriflti¤inde (önce) iyice düflünürler (Allah'› zikre-

dip-anarlar), sonra hemen bakars›n ki görüp bilmifllerdir. (Araf Suresi,

200-201)

fieytanlar ayn› zamanda insan olarak da karfl›m›za ç›karlar. Bu bir insan›n dos-

tu olarak gördü¤ü bir yak›n›, bir fikir adam› veya sald›rgan bir insan olabilir. Bu

fleytanlar tüm özellikleri ile insana benzerler. Ancak konuflma ve tav›rlar› ile insan-

lar› Allah'›n yolundan sapt›rmaya, onlar› dünya hayat›na tutku ile ba¤lamaya çal›-

fl›rlar. 

Allah, birçok ayetinde fleytan›n ordular› oldu¤unu bildirmektedir. Ve bu fley-

tan ordular›, binlerce y›ld›r insanlar› do¤ru yoldan sapt›rmak için mücadele ver-

mektedirler. Ancak üstün gelenler daima Allah'›n yolunda olanlard›r. ‹blis ve ordu-

su ise, cehennemle karfl›l›k bulacakt›r:

Art›k onlar ve azg›nlar onun içine dökülüverilmifltir. Ve ‹blis'in bütün

ordular› da. (fiuara Suresi, 94-95)

fieytan Dünya Hayat›n› Çekici
Göstermeye Çal›fl›r

fieytan, Allah'›n huzurundan kovulduktan sonra, düfltü¤ü bu durumun nede-

ni olarak insan› görmüfl ve insana olan kinini, onun soyunu sapt›rarak göstermeye

karar vermifltir. Oysa, fleytan kendi ahlaks›zl›¤›, küstahl›¤›, kibir ve itaatsizli¤i ne-

deniyle cezaland›r›lm›flt›r. Ancak kibirinden bu gerçe¤i kabul etmeyen fleytan flöyle

bir yemin etmifltir:

O da: "(‹nsanlar›n) dirilecekleri güne kadar beni gözle(yip ertele.)" dedi.

(Allah:) "Sen gözlenip-ertelenenlerdensin" dedi. Dedi ki: "Madem öyle,

beni azd›rd›¤›ndan dolay› onlar› (insanlar› sapt›rmak) için mutlaka se-

nin dosdo¤ru yolunda (pusu kurup) oturaca¤›m." "Sonra muhakkak ön-

lerinden, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve sollar›ndan sokulaca¤›m. Onlar›n

ço¤unu flükredici bulmayacaks›n." (Araf Suresi, 14-17)

fieytan›n en önemli taktiklerinden biri insanlar› zaaflar› ile aldatmaya çal›flma-

s›d›r. Örne¤in Hz. Adem ve eflini "sonsuzluk" vaadi ile kand›rm›flt›r. ‹nsanlar›n bir-

ço¤unu ise dünya hayat›na ba¤layarak, dünya hayat›n› çok çekici, süslü ve sanki hiç
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son bulmayacak bir yermifl gibi göstererek kand›rmaya çal›fl›r. Bir ayette fleytan›n

bu özelli¤ini Rabbimiz flöyle haber verir:

Dedi ki: "Rabbim, beni k›flk›rtt›¤›n fleye karfl›l›k, andolsun, ben de yer-

yüzünde onlara, (Sana baflkald›rmay› ve dünya tutkular›n›) süsleyip-çe-

kici gösterece¤im ve onlar›n tümünü mutlaka k›flk›rt›p-sapt›raca¤›m."

(Hicr Suresi, 39)

Örne¤in fleytan bir ifl adam›na ifline tutkuyla ba¤lanmas›, maddi kazanc› ve ti-

cari itibar› herfleyin üzerinde tutmas› için telkinde bulunabilir. Bu, daha önce de be-

lirtti¤imiz gibi yak›n›ndaki bir insan veya onun zihnine telkinde bulunan bir cin

fleytan olabilir. Bu insan, söz konusu telkinler nedeniyle tüm ahlaki ve manevi de-

¤erleri, dini, ahireti terk eder. Böylece fleytan, bu insan›n zay›f yönünü kullanarak,

onu dinden sapt›rm›fl olur. 

Kuran'da, Allah fleytan›n Sebe kavmini bu flekilde sapt›rd›¤›n› bildirmektedir:

"Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kad›n buldum ki, ona her-

fleyden (bolca) verilmifltir ve büyük bir taht› var. Onu ve kavmini, Allah'›

b›rak›p da günefle secde etmektelerken buldum, fleytan onlara yapt›kla-

r›n› süslemifltir, böylece onlar› (do¤ru) yoldan al›koymufltur; bundan do-

lay› onlar hidayet bulmuyorlar. Ki onlar, göklerde ve yerde sakl› olan›

ortaya ç›karan ve sizin gizlediklerinizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilen

Allah'a secde etmesinler diye (yapmaktad›rlar). O Allah, O'ndan

baflka ‹lah yoktur, büyük Arfl'›n Rabbidir." (Neml Suresi,

23-26)

Ancak unutmamak gerekir ki, fleytan›n taktikleri ve hi-

leleri gerçekte çok zay›ft›r ve vicdan›n› kullanan, Allah'›

ve Kuran ayetlerini düflünen samimi insanlar›n üzerin-

de hiçbir etkisi olmaz.

fieytan›n ‹man Edenler Üzerinde 
Hiçbir Etkisi Yoktur 

fieytan›n tüm bu sinsi taktiklerinin ve mücadelesinin

yan›nda bir gerçek vard›r: fieytan samimi iman eden kullar›n

üzerinde hiçbir etki b›rakamaz. Hatta güçlü imana sahip mü-

minler, ayn› Hz. Süleyman'da oldu¤u gibi, fleytan›n tüm plan-
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lar›na bir kilit vurur, onu tamamen etkisiz hale getirebilirler. Allah'› çokça anan, her-

fleyde Allah'›n yaratt›¤› bir hay›r ve güzellik gören, her tavr›nda ve düflüncesinde

Allah'a yönelen ve Kuran'a baflvuran müminler için fleytan›n hilesi çok zay›ft›r.

Allah bunu ayetlerinde flöyle bildirir:

Gerçek flu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun

(fleytan›n) hiçbir zorlay›c›-gücü yoktur. Onun zorlay›c›-gücü ancak onu

veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) ortak koflanlar üzerindedir. (Nahl

Suresi, 99-100)

Allah baflka ayetlerinde de, fleytan›n hiçbir zorlay›c› gücü olmad›¤›n›, ancak

ona bu imkan›n verilmifl olmas›n›n nedeninin, iyilerle kötülerin ay›rt edilmesi için

oldu¤unu bildirmektedir:
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Andolsun, ‹blis, kendileri hakk›nda zann›n› do¤rulam›fl oldu, böylelik-

le iman eden bir grup d›fl›nda, ona uymufl oldular. Oysa onun, kendile-

rine karfl› hiçbir zorlay›c›-gücü yoktu; ancak Biz ahirete iman edeni, on-

dan kuflku içinde olandan ay›rdetmek için (ona bu imkan› verdik). Senin

Rabbin, herfleyin üzerinde gözetici-koruyucudur. (Sebe Suresi, 20-21)

fieytan müstakil güce sahip bir varl›k de¤ildir. Yapt›klar›n› Allah'›n bilgisi da-

hilinde yapmaktad›r. Böylece fleytana uyanlarla, fleytan›n tuzaklar›na düflmeyen

takva sahibi müminler birbirlerinden ayr›lmaktad›rlar. 
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fieytan›n Kuran'da Bildirilen Baz› Özellikleri
Sinsi ve Yalanc›d›r (‹brahim Suresi, 22)

Azg›n ve Kaypakt›r  (Hac Suresi, 3) 

Gücü Yaln›zca Ça¤›rmaya Yeter  (‹brahim Suresi, 22)

‹yilikten ve Hay›rdan Yana Hiçbir Yönü Yoktur  (Nisa Suresi, 117) 

‹nsanlar Üzerindeki Etkisi Pisliktir  (Enfal Suresi, 11)

‹nsanlar›n fiükretmelerini Engellemek ‹ster  (Araf Suresi, 17)

‹nsanlara Korku Vermeye Çal›fl›r (Al-i ‹mran Suresi, 175)

Müminlerin Aras›n› Bozmaya Çal›fl›r (‹sra Suresi, 53) (Maide Suresi, 91)

‹nsanlar›, Sözde Onlara ‹yilik Yapt›¤›na ‹kna Etmeye Çal›fl›r (Araf Suresi, 20-21) 

Allah'›n Ad›n› Kullanarak Sapt›rmaya Çal›fl›r  (Fat›r Suresi, 5-6)

Müminlerin Zamanla Y›pranmalar›n› ‹ster  (Al-i ‹mran Suresi ,155)

Yalan Vaadlerde Bulunur (‹brahim Suresi, 22)

Kuruntulara ve Kuflkulara Düflürmeye Çal›fl›r (Nisa Suresi, 119-120)

Sapk›n Amelleri Süslü ve Çekici Gösterir (Neml Suresi, 24)

Fakirlik Korkusu Vermeye Çal›fl›r (Bakara Suresi, 268)

Kibir Vermeye Çal›fl›r (Sad Suresi, 74-75)

Gösterifl ‹çin ‹badet Etmeye Teflvik Eder  (Nisa Suresi, 38)

Ayetlerden Uzaklaflt›rmaya Çal›fl›r  (Zuhruf  Suresi, 36-37)

Unutkanl›k ve Dalg›nl›k verir  (Mücadele Suresi, 19) (En'am Suresi, 68) (Kehf

Suresi, 63)

Duygusall›k Telkini Yapar (‹sra Suresi, 64) (Mümtehine Suresi, 1-3)

Detaylara Dald›r›r (Bakara Suresi, 67-71) 

‹srafa Teflvik Eder (‹sra Suresi, 26-27)

fieytan›n Allah'a baflkald›rma cüretinde bulunan, son derece isyankar, insanla-

ra karfl› büyük bir düflmanl›k besleyen, insanlar› do¤ru yoldan al›koymak için tür-

lü çabalar harcayan bir varl›k oldu¤unu Kuran'dan ayetlerle aç›klad›k. Tarihin ba-

fl›ndan bu yana tüm insanlar› Allah'›n yolundan sapt›rmaya çal›flan böyle bir varl›-

¤›n, bir insan›n hizmetine verilmifl olmas› elbette Allah'›n büyük bir rahmetidir. Hz.

Süleyman'›n, fleytanlar› kendi emrinde çal›flt›rm›fl, onlar› hak dinin faydas›na olacak

ifllerde kullanm›fl olmas›, kuflkusuz onun Allah'›n üstün kullar›ndan oldu¤unun

aç›k bir göstergesidir.
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arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılıfl gerçe¤ini reddetmek

amacıyla ortaya atılmıfl, ancak baflarılı olamamıfl bilim dıflı bir

safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canlılı¤ın, cansız maddelerden

tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok mucizevi bir

düzen bulundu¤unun bilim tarafından ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece

Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmıfl oldu¤u gerçe¤i, bilim tarafından da kanıt-

lanmıfltır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen pro-

paganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim

görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tari-

hindeki en büyük yanılgı oldu¤u, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha

yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan arafltırmalar,

Darwinist iddiaların tamamen yanlıfl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek

çok bilim adamı tarafından dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya,

paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in ge-

çersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›r-

lar. Bugün bilimsel geliflmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah’›n yaratm›fl oldu¤u ger-

çe¤ini gözler önüne sermektedir. 

Evrim teorisinin çöküflünü ve yaratılıflın delillerini di¤er pek çok çalıflmamızda

bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, ta-

flıdı¤ı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.
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Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmasına karflın, kap-

samlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan

en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı

kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ay-

rı yarattı¤ı gerçe¤ine karflı çıkıyordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan ge-

liyorlardı ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle farklılaflmıfllardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; kendisinin de

kabul etti¤i gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Te-

orinin Zorlukları" bafllıklı uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru

karflısında açık veriyordu. Darwin, teorisinin önündeki zorlukların geliflen bilim ta-

rafından aflılaca¤ını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendirece¤ini umuyordu.

Bunu kitabında sık sık belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlarının tam

aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıfltır. 

Darwinizm'in bilim karflısındaki yenilgisi, üç temel bafllıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açıklayama-

maktadır.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimlefltirici bir

Charles Darwin



etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya koy-

maktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel bafllı¤ı ana hatları ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaflık 3.8 milyar yıl önce ilkel dün-

yada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hüc-

renin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçek-

ten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulu-

namadı¤ı, teorinin açıklayamadı¤ı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia

edilen evrim sürecinin ilk basama¤ı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk

hücre" nasıl ortaya çıkmıfltır?

Evrim teorisi, yaratılıflı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etmedi¤i

için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunları

içinde rastlantısal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmıfl olmalıdır. Ancak bu,

bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.  

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemiflti. Çünkü onun

dönemindeki ilkel bilim anlayıflı, canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını

varsayıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye göre,

cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluflturabileceklerine

inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yaygın bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıfl-

tı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu ka-

rıflımdan farelerin oluflaca¤ı sanılmıfltı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildi¤ine bir delil sa-

yılıyordu. Oysa daha sonra anlaflılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerin-

den oluflmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkı-

yorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı dönemde ise, bakterilerin cansız

maddeden oluflabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu.

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından befl yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Lo-

uis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inancı kesin   olarak çürüttü. Pasteur yaptı-

¤ı uzun çalıflma ve deneyler sonucunda vardı¤ı sonucu flöyle özetlemiflti: "Cansız
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maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüfltür."21

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karflı uzun süre direndi-

ler. Ancak geliflen bilim, canlı hücresinin karmaflık yapısını ortaya çıkardıkça, haya-

tın kendili¤inden oluflabilece¤i iddiasının geçersizli¤i daha da açık hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog

Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, can-

l› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›fl-

malar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay›
oluflturmaktad›r.22

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme kavufl-

turacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac›

Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde

oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma

enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (amino-

asit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olma-

d›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu-

¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.23

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer or-

tam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.24

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm ev-

rimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü

jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir maka-

lede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤u-
muz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l
bafllad›?25

Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesi-

nin bafllıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile inanılmaz derecede karmaflık

yapılara  sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insano¤lunun yaptı¤ı bütün teknolojik

ürünlerden daha karmaflıktır. Öyle ki bugün dünyanın en geliflmifl laboratuvarla-



rında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlantılarla açıklana-

mayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taflı olan proteinlerin rastlantısal

olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir.

Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır.

Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, ina-

nılmaz bir bilgi bankasıdır. ‹nsan DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤ıda dökülme-

ye kalkılsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤ı hesaplan-

maktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım özelleflmifl

proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile efllenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de an-

cak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤ımlı olduklarından,

efllemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu

ise, hayatın kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego

California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American der-

gisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve DNA)
aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluflmaları aflırı derecede ihtimal dıflıdır.
Ama bunların birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolayısıyla insan,
yaflamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadı¤ı sonucuna varmak
zorunda kalmaktadır.26

Kuflkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise, bu durum-

da hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en

temel amacı yaratılıflı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim mekaniz-

maları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sa-

hip olmadı¤ının anlaflılmıfl olmasıdır. 

Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizması-

na ba¤lamıfltı. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitabının isminden de açıkça anlaflı-

lıyordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücadelesi içinde, do-

¤al flartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca¤ı düflüncesine dayanır. Örne¤in

yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı koflabilen

geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden olufla-

caktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onları baflka bir canlı
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türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez. Dolayısıyla do¤al seleksiyon mekanizması hiç-

bir evrimlefltirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in farkındaydı ve Türlerin
Kökeni adlı kitabında "Faydalı de¤ifliklikler oluflmadı¤ı sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley
yapamaz" 27 demek zorunda kalmıfltı.

Lamarck'ın Etkisi
Peki bu "faydalı de¤ifliklikler" nasıl oluflabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel

bilim anlayıflı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalıflmıfltı. Dar-

win'den önce yaflamıfl olan Fransız biyolog Lamarck'a göre, canlılar yaflamları sıra-

sında geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile bi-

riken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a gö-

re zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açların yapraklarını yemek için ça-

balarken nesilden nesile boyunları uzamıfltı. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adlı kitabında, yiye-

cek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara dönüfltü¤ünü iddia et-

miflti.28

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzyılda geliflen genetik bilimiyle kesinleflen ka-

lıtım kanunları, kazanılmıfl özelliklerin sonraki nesillere aktarılması efsanesini kesin

olarak yıktı. Böylece do¤al seleksiyon "tek baflına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir

mekanizma olarak kalmıfl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonlarında,

"Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attı-

lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yanına "faydalı de¤ifliklik sebebi" olarak

mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dıfl etkiler ya da kopyalama

hataları sonucunda oluflan bozulmaları ekledi. 
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Bugün de hala dünyada evrim adına

geçerlili¤ini koruyan model neo-Darwi-

nizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan

milyonlarca canlı türünün, bu canlıların,

kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sayısız

kompleks organlarının "mutasyonlara",

yani genetik bozukluklara dayalı bir sü-

reç sonucunda olufltu¤unu iddia etmek-

tedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık

bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar

canlıları gelifltirmezler, aksine her zaman

için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok

kompleks bir düzene sahiptir. Bu mole-

kül üzerinde oluflan herhangi rastgele

bir etki ancak zarar verir. Amerikalı gene-

tikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi
ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir geliflme meydana geti-
remeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gele-
bilecek rastlantısal bir de¤iflim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meyda-
na gelecek rastgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar
verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona yıkım
getirir.29

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi gelifltiren mutasyon ör-

ne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı oldu¤u görüldü. Anlaflıldı ki, ev-

rim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canlıla-

rı sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en

sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekaniz-

ması" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baflına hiç-

bir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı¤ı-

nı göstermektedir. Evrim mekanizması olmadı¤ına göre de, evrim denen hayali sü-

reç yaflanmıfl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanm›fl olmad›¤›n›n en aç›k göster-

gesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Kal›t›msal bir hastal›k olan Mongolizm bir
mutasyon örne¤idir. Zihinsel ve fiziksel

bozukluk meydana getirir.



Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Önceden var

olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün türler bu flekilde orta-

ya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca senelik uzun bir zaman

dilimini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara türler"in

oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini hala tafl›malar›na ra¤men, bir yandan da

baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl

olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri

kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde ol-

duklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl

olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çe-

flitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›n-

t›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde

bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri mutla-
ka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil ka-
l›nt›lar› aras›nda bulunabilir.30

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı fo-

sil arafltırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçifl formlarına rastlanamamıfltır. Yapılan

kazılarda ve arafltırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin

aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya

çıktıklarını göstermifltir. Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir

evrimci olmasına karflın bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi¤imizde, türler ya da sınıflar
seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karflılaflırız; kademeli evrimle geliflen de-
¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.31

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçifl formu olmadan

eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin

tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delil-

dir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atası olmadan, bir an-

da ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmıfl olması-

dır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:
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Yaratılıfl ve evrim, yaflayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki açıklama-
dır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çık-
mıfllardır ya da böyle olmamıfltır. E¤er böyle olmadıysa, bir de¤iflim süreci sayesinde ken-
dilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmalıdır-
lar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmıfllarsa, o halde sonsuz güç
sahibi bir akıl tarafından yaratılmıfl olmaları gerekir.32

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çık-

tıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandı¤ının aksine, evrim

de¤il yaratılıfltır.

Evrimcilerin iddia ettikleri ara geçifl formlar›na ait fosillerin bir tanesine bile fosil kay›tlar›nda
rastlanmam›flt›r. Tarih boyunca bal›klar her zaman bal›k, kufllar her zaman kufl, insanlar ise her
zaman insan olarak var olmufllard›r. 



‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın kökeni

konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan modern insanın may-

munsu birtakım yaratıklardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon yıl önce baflladı¤ı

varsayılan bu süreçte, modern insan ile ataları arasında bazı "ara form"ların yafla-

dı¤ı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori"

sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymunu" anlamı-

na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tükenmifl bir

maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles

Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus

örnekleri üzerinde yaptıkları çok genifl kapsamlı çalıflmalar, bu canlıların sadece so-

yu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taflı-

madıklarını göstermifltir.33

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani insan olarak sı-

nıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canlılar, Australopithecuslar'dan daha

geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali

bir evrim fleması olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların

arasında evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamamıfltır. Evrim teorisinin 20. yüz-

yıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan
zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder.34

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens"

sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası oldu¤u izlenimi-

ni verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus, Homo habi-

lis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yafladıkları-

nı göstermektedir.35 Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü

çok modern zamanlara kadar yaflamıfllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo

sapiens sapiens (modern insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmufllardır.36

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersizli¤ini

açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay

Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karflın, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu

çıkmazı flöyle açıklar:
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E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgisi varsa, o
halde bizim soy a¤acımıza ne oldu? 

Açıktır ki, bunların biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahası, biri di¤eriyle karflılafltırıldı-
¤ında evrimsel bir geliflme trendi gös-

termemektedirler.37

Kısacası, medyada ya da ders

kitaplarında yer alan hayali bir-

takım "yarı maymun, yarı insan"

canlıların çizimleriyle, yani sırf

propaganda yoluyla ayakta tu-

tulmaya çalıflılan insanın evrimi

senaryosu, hiçbir bilimsel temeli

olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özel-

likle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl

arafltırma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve say-

gın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman,

bir evrimci olmasına ra¤men, ortada maymun-

su canlılardan insana uzanan gerçek bir soy

a¤acı olmadı¤ı sonucuna varmıfltır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası"

yapmıfltır. Bilimsel olarak kabul etti¤i bilgi

dallarından, bilim dıflı olarak kabul etti¤i bil-

gi dallarına kadar bir yelpaze oluflturmufltur.

Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel"

-yani somut verilere dayanan- bilgi

dalları kimya ve fiziktir. Yelpaze-

de bunlardan sonra biyoloji bilim-

leri, sonra da sosyal bilimler gelir.

Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim

dıflı" sayılan kısımda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, altıncı his gibi "duyum

ötesi algılama" kavramları ve bir de "insanın

evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu

ucunu flöyle açıklar:

Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik
bilim olarak varsayılan bu alanlara -yani duyum

SAHTE
SAHTE

Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde ç›kan
haberlerde yukar›dakine benzer hayali
"ilkel" insan resimleri s›kl›kla kullan›l›r.
Bu hayali resimlere dayanarak oluflturu-
lan haberlerdeki tek kaynak, yazan kifli-
nin hayal gücüdür. Ancak evrim bilim
karfl›s›nda o kadar çok yenilgi alm›flt›r
ki art›k bilimsel dergilerde evrimle ilgili
haberlere daha az rastlanmaktad›r.



ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına- girdi¤imizde, evrim teorisi-
ne inanan bir kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesin-
likle inanan bu kimselerin çeliflkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkün-
dür.38

‹flte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım insanların

buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz evrimcile-

rin nasıl saçma bir inanıfla sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabilece¤i ka-

dar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dolayısıyla bu

iddiaya göre cansız ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluflturmufl-

lardır ve sonrasında aynı atomlar bir flekilde di¤er canlıları ve insanı meydana ge-

tirmifllerdir. flimdi düflünelim; canlılı¤ın yapıtaflı olan karbon, fosfor, azot, potas-

yum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir yı¤ın oluflur. Bu atom yı¤ını, han-

gi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir

"deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile

getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapısında bulunan fosfor,

azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysun-

lar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu karıflımın içinde bulunmasını ge-

rekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karıflımların içine, istedikle-

ri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluflma ihtima-

li 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu karıflımlara istedikleri oranda ısı ve nem ver-

sinler. Bunları istedikleri geliflmifl cihazlarla karıfltırsınlar. Varillerin baflına da dün-

yanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflak-

tan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin

baflında beklesinler. Bir canlının oluflması için hangi flartların var olması gerekti¤i-

ne inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o

varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanarya-

ları, bülbülleri, papa¤anları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karan-

filleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları,  karpuzla-

rı, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllarını, sülünleri, renk renk ke-

lebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il

burada birkaçını saydı¤ımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile elde

edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar. Son-
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ra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka kararlar alıp,

elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında iz-

leyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat

bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Ev-

rimcilerin ortaya attı¤ı iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu-

¤u gibi, bu gerçe¤i açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise göz ve ku-

laktaki üstün algılama kalitesidir. Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görü-

rüz?" sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ıflınlar, gözde retinaya ters

olarak düfler. Bu ıflınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüfl-

türülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya

ulaflır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde görün-

tü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ıflı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıflık beynin bulundu¤u yere

kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ıflı¤ın asla ulaflmadı¤ı,

belki de hiç karflılaflmadı¤ınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karan-

lıkta ıflıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi bile her

türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamamıfltır. Örne¤in flu anda okudu¤unuz ki-

taba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra baflınızı kaldırın ve çevrenize bakın. flu an-

da gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü?

Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon flirketinin üretti-

¤i en geliflmifl televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu net-

li¤e ulaflmak için çalıflmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, arafl-

tırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekranına

bakın, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve ka-

lite farkı oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gös-

terir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme ka-

litesine ulaflmaya çalıflmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabil-

diler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kaldı ki bu

suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise ka¤ıttan dekor gibi durur.

Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada

da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 



‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizmanın tesadüfen

olufltu¤unu iddia etmektedirler. flimdi biri size, odanızda duran televizyon tesadüf-

ler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana

getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamadı¤ını fluursuz

atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet tesadüfen olu-

flamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤ı çok

açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dıfl kulak, çevredeki sesleri kulak kep-

çesi vasıtasıyla toplayıp orta kula¤a iletir; orta kulak aldı¤ı ses titreflimlerini güçlen-

direrek iç kula¤a aktarır; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltüre-

rek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma

merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıflık gibi sese de kapalıdır,

ses geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen

sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde

bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü du-

yarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, bu-

rada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için
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de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri,

birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalıflmalardan bazılarıdır.

Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çalıflan binlerce mühendise ve uzmana ra¤-

men kula¤ın oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaflılamamıfltır. En büyük mü-

zik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde

mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya mü-

zik setini açtı¤ınızda daha müzik bafllamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak

insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur.

Bir insan kula¤ı, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi cızırtılı veya parazitli al-

gılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldı¤ı

günden bu yana böyledir. fiimdiye kadar insano¤lunun yaptı¤ı hiçbir görüntü ve

ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve baflarılı birer algılayıcı olamamıfltır. Ancak

görme ve iflitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir? 
Beynin içinde, ıflıl ıflıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuflların cıvıltıla-

rını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik sinyali

olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün

beyinde nasıl olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkında-

ki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyalleri-

ni görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir

fluur bulunmaktadır. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakası ve sinir hücrelerine ait de-

¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-

materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'ın

yaratmıfl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için ku-

la¤a ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçe¤i okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç santimetre-

küplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ıflıklı olarak

sı¤dıran Yüce Allah'ı düflünüp, O'ndan korkup, O'na sı¤ınması gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça çeli-

flen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası

bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimlefltirici etkisi



yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formların yaflamadıklarını göstermekte-

dir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düflünce olarak bir kena-

ra atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek

çok düflünce, bilimin gündeminden çıkarılmıfltır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin

gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sal-

dırı" olarak göstermeye bile çalıflmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden asla vazge-

çilemeyecek dogmatik bir inanıfl olufludur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü

körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist

açıklama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetik-

çi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materya-

list, sonra bilim adamı" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤ru varsayıl-
mıfl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan fley, bilimin
yöntemleri ve kuralları de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤lılı¤ımız nedeniy-
le, dünyaya materyalist bir açıklama getiren arafltırma yöntemlerini ve kavramları kur-
guluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir açıklamanın sahneye
girmesine izin veremeyiz.39

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık u¤runa yaflatılan bir dog-

ma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka hiçbir varlık olmadı-

¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı yarattı¤ına inanır.

Milyonlarca farklı canlı türünün; örne¤in kuflların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, a¤açların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi için-

deki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cansız maddenin içinden

olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür.

Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir açıklamanın sahneye girmemesi"

için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise, flu açık

gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yara-

tıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzen-

leyen ve tüm canlıları yaratıp flekillendiren Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 
En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi altında

kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her insan, bilim ve medeniyetten

uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir id-
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dia oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine

birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karıflımından za-

man içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencileri-

nin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi

sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına

inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler,

kültürlü, e¤itimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en bü-

yük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya

tarihinde insanların bu derece aklını baflından alan, akıl ve mantıkla düflünmeleri-

ne imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçek-

leri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı ba-

zı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Günefl'e tapmasından, Hz. ‹brahim'in kavmi-

nin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkları buza¤ı-

ya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'ın Kuran'da iflaret etti¤i bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayıfllarının

kapanaca¤ını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde

bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inan-

mazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemifltir; gözlerinin üzerin-

de perdeler vardır. Ve büyük azap onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmez-

ler, kulakları vardır bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha

afla¤ılıktırlar. ‹flte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi’nde de bu insanların mucizeler görseler bile inanmayacak ka-

dar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler de,

mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyecek-

lerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların gerçek-

lerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulmaması ise, keli-

melerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç

insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanma-

ları anlaflılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, fluursuz ve cansız

atomların ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, akıl

ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canlılık için uygun olan her



türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmıfl

canlıları meydana getirdi¤ine inanmasının, "büyü"den baflka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimselerin,

yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun arasında geçen

bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlattı¤ında, Firavun

Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların toplandı¤ı bir yerde karflılafl-

masını söyler. Hz. Musa, büyücülerle karflılafltı¤ında, büyücülere önce onların ma-

rifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldı¤ı bir ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyüleyiverdi-

ler, onları dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf

Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la  -Hz. Musa ve

ona inananlar dıflında- insanların hepsini büyüleyebilmifllerdir. Ancak, onların at-

tıklarına karflılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u delil, onların bu büyüsünü, Ku-

ran'daki ifadeyle "uydurduklarını yutmufl" yani etkisiz kılmıfltır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir de bak-

tılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini

buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmifl oldular

ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.  (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kifli-

lerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu¤unun anlaflılması ile, söz konusu insanlar

küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında
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Geçmifl zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›fllar› ne derece garip ve ak›l almazsa gü-
nümüzde Darwinistlerin inan›fllar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwinistler tesadüfleri
ve cans›z fluursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul ederler hatta bu inanca bir dine ba¤la-
n›r gibi ba¤lan›rlar.
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son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar,

e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve

"büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. 

Nitekim yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, an-

cak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gele-

cekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alanlarda, gelece¤in tarih kitapların-
daki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤ına ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar
çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karflılaya-
caktır.40

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in

ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldat-

macası ve en fliddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu fliddetli büyü, büyük bir

hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya bafllamıfltır. Art›k

evrim aldatmacasının sırrını ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını

hayret ve flaflkınlıkla düflünmektedir.
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