






OKUYUCUYA
•Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›l-
mas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›-
d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150 y›ld›r pek
çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Do-
lay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir
imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorun-
ludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu ne-
denle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görül-
müfltür.

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

•Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yedi-
den yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve ya-
l›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 in-
kar edememektedirler.

•Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gi-
bi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade et-
mek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili ken-
di tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

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

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

•Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli
kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat et-
meyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mla-
ra rastlayamazs›n›z. 









Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini An-
kara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi

Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana,
imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bun-
lar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›-
n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan ka-
ranl›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 60
farkl› dile çevrilmifltir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki
peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için
Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan

kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›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 sözü, Peygamberimiz
(sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, ya-
y›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini
kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin
tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen iti-
razlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemekte-
dir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n müh-
rü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dün-

yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret
gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk et-

mek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sap-
k›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan
Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polon-
ya'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 ülke-
sinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Fran-

s›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Por-
tekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça,

Rusça, Boflnakça, Uygurca, En-
donezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça,
Bulgarca, Çin-
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ce, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kul-
lan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi
pek çok dile çevrilen eserler, yurtd›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan
takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok
insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile ol-
maktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü,
kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmak-
tad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürü-
tülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi bi-
çimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n
görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤il-
dir. 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 kay-
naklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde
de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu
eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazançhedeflen-
memektedir. 
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör-
melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik et-
menin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri kar-
mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada
güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yay-
mak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan
ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin el-
de 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 ol-
du¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü
okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan
kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin
ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri fle-
kilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek isten-
di¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden gel-
di¤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 vesile
olacakt›r.
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Martı türü kufllarda gaganın biçimi beslenme özellikle-

rine ba¤lı olarak türden türe de¤ifliklik gösterir. Örne¤in

martıların ve özellikle yırtıcı martıların kanca uçlu gaga-

ları yakalayıp koparmaya elverifllidir. Bazı türlerin, ör-

ne¤in Atlas Okyanusu kıyılarında yaflayan deniz papa-

¤anı ile ak sumru kuflların›n gagalar› ise birkaç balık

taflırken, dalıp yeniden balık avlayabilecekleri bir

yapıya sahiptir. Görüldü¤ü gibi aynı türdeki kufllar

arasında var olan çeflitli özellikler, Yüce Allah'›n efli ben-

zeri olmayan yaratma sanatın› tanımam›za vesile olur. 

www.bilgilerdunyasi.net
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Burnumuz nefes ald›¤›m›z havan›n ›s›t›lmas› ve nemlen-

dirilmesi görevini üstlenmifltir. Burnun iç yüzeyini kapla-

yan mukus tabaka su buhar› salg›layarak giren havay›

nemlendirir. Mukus tabakan›n hemen alt›nda yer alan

çok say›daki k›lcal damar da geçifl s›ras›nda havan›n ›s›n-

mas›n› sa¤lar. Böylece hava, akci¤erlerin hassas yap›lar›

için en uygun hale getirilir. Söz konusu mekanizma, bina-

lar›n s›cakl›k ve nem ortam›n› düzenleyen geliflmifl bir

klima sistemine benzer. Burada ana hatlar›yla anlat›lan

bu ifllemler gerçekte oldukça karmafl›kt›r.

www.harunyahya.net
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Göz, 600 bin sinirle beyne ba¤lan›r. Ayn› anda 1.5 milyon

mesaj al›p bunlar› düzenler ve saatte 500 km'lik h›zla

beyne gönderir. Tek bir noktaya bakt›¤›n›zda, asl›nda bir-

birinden farkl› yüzlerce detay görürsünüz. Ayr›ca mucize-

vi bir flekilde göz, bunlar›n hepsinden gelen mesajlar›

ay›rt eder, hepsini de¤erlendirir ve her birini beyne iletir. 

www.hayatinkokeni.com
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‹flçi ar›lar›n hareketleri son derece tutarl›d›r ve bir amaç

üzerinedir. Kovandaki bir ar› yeni yumurtalar için hücre-

ler haz›rlarken, di¤eri kraliçeye hizmet etmek için petek-

ler aras›nda dolafl›r, bir üçüncüsüyse bal toplar. Her iflçi

ar› Rabbimiz'in ilham›yla kesin olarak neyi nas›l yapaca-

¤›n› bilir, kusursuz bir disiplinle hareket eder.

www.Allahvar.com
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Enzimler, hücreleri hareketlendirip reaksiyonları bafllat-

mak ve hızlandırmakla görevlidirler. Bir enzim bir reak-

siyonu milyar kere hızlandırabilir. Örne¤in insan vücu-

dundaki enzimlerden sadece bir tanesi görevini yapma-

sayd›, bu cümleyi okumak 1500 yıl sürecekti. Hatta siz bu

cümleyi okuyana kadar sizi yaflatan pek çok reaksiyon da

devreye girmeyi bekleyecek ve birbirinden habersiz ve

hareketsiz hücreler teker teker ölmeye bafllayacaktı. An-

cak kusursuz yarat›l›fl sayesinde bu gerçekleflmez ve en-

zimler görevlerini eksiksizce yerine getirir.
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Orkidelerin de¤iflik üreme yöntemleri vard›r. Örne¤in ba-

z› orkideler nektar üretemez sadece nektar kokusu üretir-

ler. Bu kokuya aldanan ar›lara nektar vermedikleri halde,

onlar› kand›rm›fl ve polenlerini tafl›tt›rm›fl olurlar. Bir bit-

kinin yaln›zca polenlerini tafl›tmak için nektar vermedi¤i

halde nektar kokusunu taklit edebilmesi hiç kuflkusuz ki

bu bitkilerin bilinci sayesinde gerçekleflen olaylar de¤il-

dir. Ak›l ve fluur sahibi olmayan bitkiler de di¤er tüm

canl›lar gibi Allah’›n ilham› ile hareket etmektedirler.

www.ehlisunnetinonemi.com
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Kuzey kutbunda yaflayan deniz k›rlang›çlar›, her y›l

30.000-40.000 km.lik yol boyunca kanat ç›rparlar. Bu k›r-

lang›çlar›n vatanlar› Kuzey Kutbu’dur. Fakat her y›l Ku-

zey Amerika, Grönland ya da Sibirya'daki üreme bölgele-

rinden, Kuzey Kutbu sular›ndaki k›fll›k bölgelere do¤ru

yolculuk yaparlar.

www.hayvanlaralemi.net
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Kutuplardaki buzlu sularda yaflayan bal›klar›n neden

donmad›¤›n› hiç merak ettiniz mi? Bu bal›klar, derilerin-

deki buz kristallerinin s›cakl›¤›n› -20C'ye kadar yükselten

bir proteini üreten gene sahiptirler. Bu protein buz kris-

tallerindeki oksijen moleküllerine ba¤lanarak genleflme-

lerini engeller yani canl›n›n donmas›n› önler. 

www.evrimcilerinitiraflari.com
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Confuciusornis’in fosilin-
den detay (altta

Evrim teorisi, kuflların küçük yapılı ve etobur theropod

dinozorlardan, yani bir sürüngen türünden türedi¤i iddi-

asındadır. Oysa hem kufllarla sürüngenler arasında yapı-

lan anatomik karflılafltırmalar hem de fosil kayıtları bu id-

diayı yalanlamaktadır. Resimde görülen fosil, ilk örne¤i

1995 yılında Çin'de bulunan, Confuciusornis olarak adlan-

dırılan soyu tükenmifl bir kufl türüne aittir. Günümüz

kufllarına büyük bir benzerlik gösteren Confuciusornis,

kuflların evrimi senaryosunu yıkmıfltır.

Confuciusornis
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yafl: 120 milyon yıl
Bölge: Çin
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Gürgen yap-
ra¤ın›n gü-
nümüzdeki
örne¤i.

Bilinen 30 - 40 türü olan gürgen a¤acı, genellikle kuzey ik-

limlerinin hakim oldu¤u bölgelerde yetiflir. Ço¤unlukla

Do¤u Asya ve Çin'in belli bölgelerinde bulunan gürgen

a¤acının bir iki türüne Avrupa ve Kuzey Amerika'da da

rastlanır. Fosil bulguları günümüzde yaflayan gürgenlerle,

bundan on milyonlarca yıl önce yaflamıfl olanlar arasında

hiçbir fark olmadı¤ını ortaya koymufltur. Gürgen a¤açları,

Darwinistlerin iddialarına meydan okumakta, Yaratılıfl'ın

açık bir gerçek oldu¤unu söylemektedir.

Dönem: Senozoik zaman, Eosen
dönemi
Yafl: 54 - 37 milyon y›l
Bölge: Cache Creek Oluflumu,
British Columbia, Kanada



Günümüzdeki ginkgo yapra¤› 

Darwinistlerin bitkilerin evrimi senaryosunu geçersiz

kılan delillerden biri de resimde görülen 50 milyon yıl-

lık ginkgo yapra¤ıdır. Ginkgoların baflka bir bitkiden

türemediklerinin, baflka bir bitkiye de dönüflmedikleri-

nin göstergesi olan bu fosil, di¤er bütün fosil örnekleri

gibi evrimcileri büyük bir açmaza sokmaktadır.

Gingko Yapra¤ı
Dönem: Senozoik zaman, 
Eosen dönemi
Yafl: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Cache Creek Oluflumu,
British Columbia, Kanada
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www.evrimmasali.com



Alttaki resimlerde koza-
lak fosilinden hiçbir

fark› olmayan günümüz-
deki kozalaklar bulun-

maktad›r.

Ait oldukları a¤acın ço¤alması için gerekli olan tohum-

ları taflıyan kozalakların yapısı di¤er tüm canlılar gibi,

milyonlarca yıl boyunca hiçbir de¤iflime u¤ramamıfltır.

Günümüzdeki kozalaklarla aynı olan 65 - 23 milyon yıl

yaflındaki kozalaklar, tarih boyunca evrimin hiçbir za-

man yaflanmadı¤ının önemli örneklerinden biridir.

Kozalak
Dönem: Senozoik zaman, Paleosen dönemi
Yafl: 65 - 23 milyon yıl
Bölge: Almanya

www.hayatinkokeni.com
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Eklembacaklılar filumuna dahil olan at nalı yengeçleri,

Chelicerata (kelikeserliler) alt filumuna dahildirler ve

örümcekler ve akrep familyalarına daha yakındırlar. Re-

simde görülen 150 milyon yıl yaflındaki at nalı yengeci fo-

sili, Yaratılıfl'ın açık bir gerçek oldu¤unu, evrimin hiçbir

zaman yaflanmadı¤ını bir kez daha teyit etmektedir.

At Nalı Yengeci
Dönem: Mezozoik
zaman, Jura dönemi
Yafl: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen,
Almanya

Günümüzde
yaflayan
örnekler altta

www.yasayanfosiller.com
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Üstte, 95 milyon y›ll›k
balon bal›¤› fosili.
Günümüzde yaflayan
balon bal›¤› (yanda) 

Balon bal›¤› milyonlarca y›ld›r hiçbir de¤iflime u¤ra-

madan varl›¤›n› devam ettirmektedir. 95 milyon y›l önce

yaflayan balon bal›klar›yla, bugün yaflayanlar›n tamamen

ayn› olmas›, evrimcilerin asla aç›klayamayacaklar› bir du-

rumdur. Fosillerin gösterdi¤i gerçek, canl›lar› Allah'›n

yaratt›¤›d›r.

Balon Bal›¤›
Dönem: Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yafl: 95 milyon y›l
Bölge: Lübnan
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Yaratılıfl'ın açık bir gerçek oldu-
¤unu gösteren fosillerden biri de
resimde görülen yaklaflık 150 mil-
yon yıl yaflındaki karides fosili-
dir. Fosilin günümüzdeki karides-
lerden hiçbir fark› yoktur.

Darwinistlerin iddia etti¤i gibi aflamalı bir evrim süreci-

nin yaflanmadı¤ını gösteren bilimsel bulgulardan bir di-

¤eri de resimde görülen karides fosilidir. Var oldukları

ilk andan itibaren tüm özellikleri ve uzuvlarıyla eksik-

siz olan karidesler hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramamıfllardır.

Bu karides fosili, evrimin hayal ürünü bir senaryo oldu-

¤unu tüm açıklı¤ıyla gözler önüne sermektedir.

Karides
Dönem: Mezozoik
zaman, Jura dönemi 
Yafl: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen
Oluflumu, Almanya

www.netcevap.org
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Günümüzde
yaflayan yengeç

örnekleri (sa¤da)

Fosil kayıtları canlılı¤ın kökenini anlamak için yeterince

zengindir ve bu gerçek karflımıza somut bir tablo çıkar-

maktadır: Farklı canlı türleri, aralarında hayali evrimsel

"geçifl formları" olmadan, yeryüzünde bir anda ve farklı

yapılarıyla, ayrı ayrı ortaya çıkmıfllardır. Bu da tüm canlı-

ları Yüce Allah'ın yarattı¤ının delillerinden biridir. 

Yengeç
Dönem: Senozoik za-
man, Oligosen dönemi
Yafl: 37 - 23 milyon yıl
Bölge: Danimarka

www.yaratilismuzesi.com



Evrimciler, köpeklerle ay›lar aras›ndaki baz› anatomik

benzerlikleri öne sürerek, her iki canl›n›n ortak bir ata-

dan evrimlefltiklerini iddia ederler. Fosil kay›tlar› ise bu

iddian›n hiçbir do¤ruluk pay› olmad›¤›n› göstermekte-

dir. Resimde görülen kara ay›s› kafatas› fosili de, ay›lar›n

herhangi bir evrim geçirmediklerinin delillerindendir.

Yanda günümüz kara
ay›s› görülüyor.

Ay› Kafatas›
Yafl: 50 bin yıllık
Dönem:Pleistosen
Bölge: Michigan, ABD
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200 milyon y›l önce yaflam›fl olan timsahlar›n da, resimde

fosil örne¤i görülen yaklafl›k 50 milyon y›l önce yaflam›fl

olanlar›n da, günümüzdekilerin de birbirlerinden hiçbir

fark› yoktur. Timsahlar›n yüz milyonlarca y›l boyunca de-

¤iflmedi¤ini kan›tlayan fosil bulgular› ayn› zamanda evri-

mi çürütmekte ve tüm canl›lar› Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤ini

göstermektedir.

Timsah Kafatas›
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi 
Yafl: 54 - 37 milyon y›l
Bölge: Kuzey Afrika
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Darwin, teorisinin ancak fosil kay›tlar›yla do¤rulanabile-

ce¤ini biliyordu ve bu nedenle paleontolojik çal›flmalara

büyük umut ba¤lam›flt›. Ne var ki, Darwin'den sonra ge-

çen yaklafl›k 150 y›l içinde hiç ara geçifl formu fosili bu-

lunmad›. Dolay›s›yla Darwin'in iddialar› hiçbir zaman te-

yit edilmedi. Fosiller, Darwin'in evrim teorisini geçersiz-

li¤i ispatlanm›fl bir teori olarak tarihe gömdü. Bu fosiller-

den biri de, günümüzdekilerle ayn› özelliklere sahip olan,

resimdeki 95 milyon y›ll›k mürekkep bal›¤› fosilidir. 

Mürekkep Bal›¤›
Dönem: Mezozoik
zaman, Kretase
dönemi
Yafl: 95 milyon y›l
Bölge: Lübnan

www.evrimbelgeseli.com
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Kaplumba¤a fosilinin alttan görünüflü (üst sa¤da) mükemmel de-
tayları ile günümüz kaplumba¤alarından (üst solda) farklı olmadı-
¤ını göstermektedir.

Resimde görülen 37 - 23 milyon yıllık kaplumba¤a fosili,

mükemmel detayları ile günümüz kaplumba¤alarından

farklı de¤ildir. Bu deliller karflısında evrimcilerin kabul

etmeleri gereken önemli bir gerçek vardır. Oklahoma Üni-

versitesi Jeoloji ve Jeofizik bölümünden evrimci David B.

Kitts, bu gerçe¤i flöyle açıklar: "Evrim türler arasında ara
geçifl formları gerektirir, ancak paleontoloji bunları sa¤la-
mamıfltır." (David B. Kitts, "Paleontology and Evoluti-
onary Theory," Evolution, Cilt. 28, Eylül 1974, sf. 467)

Kaplumba¤a
Dönem: Senozoik zaman,
Oligosen dönem
Yafl: 37-23 milyon yıl
Bölge: Brule Oluflumu,
Nebraska, ABD

www.evrimefsanesi.com
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G‹R‹fi

D in ahlakından uzak toplumlarda yaşayan insanların büyük

bir kısmının hayat anlayışları ve yaşama amaçları birbirine

benzer. İlk bakışta birbirinden farklı görünse de, aslında temelde

aynıdır. Çünkü içinde bulundukları şartlar değişse de, dünyaya

yönelik istekleri, tutkuları, hırsları, planları, idealleri ve emelleri

son derece benzerdir. 

İnsanın karakterinin şekil almaya başladığı ilk yıllar çocukluk yıl-

larıdır. Bu yıllarda çocukların oldukça sorumsuz ve dünyadan ha-

bersiz bir yaşantısı olur. Ardından okul hayatı ve gençlik yılları

gelir. Bu yıllarda amaç, kalabalık bir arkadaş çevresi edinmek,

okulda popüler bir insan olmak, modaya uygun markalarda kıya-

fetler giyinmek, çevresindekilere gösteriş yapmak gibi klasik is-

teklerle sınırlıdır. Ardından okul biter ve iş hayatı başlar. İş ha-

yatında kişi kendi mesleğinde yükselmeye, daha çok para kazan-

maya, daha üst bir mevkiye ulaşmaya çalışır. Bunun için tüm vak-

tini ve imkanlarını kullanır. Bu arada iyi bir eş bulup evlenmek ve

bir an önce "çoluk çocuk sahibi olmak" için de uğraşır. Dünya-

daki tek önemli olayın -kendi deyimiyle- "mutlu bir yuva kurmak"

olduğunu düşünür. Kısacası doğar, büyür, eğitim görür, iş haya-
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tına atılır, evlenir, çocuk sahibi olur, bu arada gücü yettiğince pa-

ra ve itibar kazanmaya çalışır, sonra çocuklarını evlendirir, torun

sahibi olur… Ve böyle belirli birkaç dünyevi amaç ve idealle ya-

şar. Elbette ki bunların tümü dünya hayatında gerekli olan ve

Müslümanların şevkle yerine getirdikleri işlerdir ancak her insan

asıl amacını unutmadan, dünyada imtihan edildiğini, dünyanın ahi-

ret için bir hazırlık yeri olduğunu bilerek hareket etmekle so-

rumludur.

Allah üstün güç sahibi Yaratıcımız'dır ve O'nun kudreti karşı-

sında her insanın yapması gereken kulluk görevlerini eksiksiz

olarak yerine getirmektir. İman sahibi bir insan ibadetlerine gös-

terdiği titizlikle kendini belli eder. Allah’ın farz kıldığı zekat, 5 va-

kit namaz, abdest ve oruç gibi ibadetlerini yaşamı boyunca şevk-

le sürdürür. İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiği-

ne göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş-

lardır:

"İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah'tan başka ilâh olmadığına

ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dos-

doğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kâbe'yi haccetmek ve

Ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müs-

lim, Îmân 19-22. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, Îmân 13)

Yıllar hızla geçer ve hiç ummadığı bir anda hayatın en büyük ve

kaçınılmaz gerçeklerinden biriyle karşılaşır. Ölüm vakti gelmiştir;

belki 50, belki 60 veya en fazla 70 yaşındayken bu dünyadan ayrılır.

O ana kadar ölümü ya hiç düşünmemiş veya çok az düşünmüş-

tür. Çevresinde birçok insanın ölümüne şahit olmuştur, ama

kendi ölümünü her zaman uzak görmüştür. Hayatı boyunca ölü-

mün düşüncesine bile yanaşmamıştır; çünkü ölümü aklına bile
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getirmeyecek kadar dünyevi hırslara kapılmıştır. Bu yüzden Yüce

Allah'ın rızası, cennet, cehennem gibi konulara çok uzaktır; bu

gerçekler üzerinde düşünerek hayatının gerçek amacını kavraya-

mamıştır. Dünyada bulunduğu süre boyunca, olması gerekenden

çok farklı hedefler, planlar ve çıkarlar peşinde olmuştur. Dünya

için çok çalışmıştır ama ölümden sonrası için hiçbir hazırlığı yok-

tur.

İşte bu durumdayken, hiç ummadığı bir anda uykudan uyanır gibi,

hazırlıksız ve şaşkın bir şekilde ölüm ile karşılaşır. Son bir pişman-

lıkla geri dönmek ister, yalvarır. Ama artık çok geçtir. Allah bu in-

sanın ve benzerlerinin durumunu Secde Suresi'nde şöyle haber ve-

rir:

De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son
verecek, sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız."
Suçlu-günahkarları, Rableri huzurunda başları öne
eğilmiş olarak: "Rabbimiz, gördük ve işittik; şimdi bi-
zi (bir kere daha dünyaya) geri çevir, salih bir amelde
bulunalım, artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananla-
rız" (diye yalvaracakları zamanı) bir görsen. (Secde
Suresi, 11-12)

Peki insan bu duruma nasıl düşer? Asla telafisi olmayan bir piş-

manlığa kapılana kadar gerçeklerden nasıl kaçar? Dünyada bulu-

nuş amacını nasıl göz ardı eder?

İnsanların böylesine hayati gerçekleri göz ardı etmek ve bunu ya-

parken de kendi kendilerini avutmak için kullandıkları bazı savun-

ma mekanizmaları vardır. Bunlardan biri ve belki de en etkilisi in-

sanın "kendi kendini kandırması"dır. Kendini kandıran insan, başta

ölüm olmak üzere tüm gerçeklerden ve sorumluluklardan kaçabi-
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leceğini zanneder. Oysa kendini kandırmak insanın kurtuluşu için

bir çare değildir; aksine dünyada bulunuşunun gerçek amacını an-

lamazlıktan gelmek, insanı, sonu cehennemle bitecek çıkmaz bir

yola sürükler. Öyleyse insanın yapması gereken, gerçekleri göz ar-

dı ederek kendisini kandırmayı bir kenara bırakması ve Allah'ın

kendisine dünyada tanıdığı süreyi en iyi şekilde değerlendirmesi-

dir. 

Şimdi tüm bunları bir de kendiniz için düşünün. Bugüne kadar

yukarıda tarif ettiğimiz çerçevede bir yaşantınız olmuş olabilir.

Siz de hayatınızın gerçek amacı üzerinde düşünmemiş, sizi yarat-

mış olan Allah'a karşı sorumluluklarınızı bir kenara bırakmış,

kendinizi aldatarak bir yaşam sürdürmüş olabilirsiniz. Eğer bu

durumdayken bir anda ölümle ve ardından da ebedi pişmanlıkla

karşılaşmak istemiyorsanız, bu kitapta anlatılan gerçekleri ciddi

bir şekilde düşünerek okumalısınız. Çünkü bu kitapta, insanların

hayatları boyunca kendilerini kandırdıkları konular açıklanmakta

ve anlamazlıktan geldikleri gerçekler hatırlatılmaktadır. 

Unutmayın, ölüm anında uyanmak ve gerçekleri görmek insa-

na fayda sağlamayacaktır. Allah bu konuda insanları kesin bir şe-

kilde uyarmaktadır:

Sizden birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni yakın bir
süreye (ecele) kadar geciktirsen ben de böylece sada-
ka versem ve salihlerden olsam" demezden önce, size
rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Oysa Allah,
kendi eceli gelmiş bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle er-
telemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Münafi-
kun Suresi, 10-11)
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YARATILIfi AMACINI
UNUTMAMAK

S okaktaysanız çevrenize, evdeyseniz pencereden dışarıya bir

bakın. Ağaçlar, çiçekler, tepeler, gökyüzü, insanlar ve diğer

canlılar… Dünya üzerinde şu an göremediğiniz diğer yerleri de

düşünün; denizler, göller, dağlar, çevrenizde gördükleriniz dışın-

da milyarlarca insan, hayatta hiç karşılaşmadığınız milyonlarca

çeşit canlı… Son olarak da dünyadan dışarı doğru çıkın ve evre-

ni düşünün; içinde yüz milyarlarca yıldız barındıran yüz milyarlar-

ca galaksi, güneş, gezegenler, uydular, kuyruklu yıldızlar ve diğer

gök cisimlerini barındıran uçsuz bucaksız bir mekan…

Şimdi samimi olarak vicdanınızın sesine kulak verin ve düşünün;

tüm bu saydıklarımız neden ve nasıl var olmuştur? Canlı ve cansız

herşey nasıl böyle kusursuz bir sistemde ve uyum içinde varlıkları-

nı sürdürebilmektedir? Evrendeki bu ihtişamın, canlıların -özellikle

de insanın- sahip olduğu üstün özelliklerdeki hikmet nedir? Tüm

bunlar, en başta da yeryüzündeki yegane şuur sahibi varlık olan in-

san, hangi amaç için yeryüzünde bulunmaktadır?

İnsanın gerçek yaratılış amacını Allah kullarına yol gösterici

olarak indirdiği Kuran'da bildirmiştir. Bu amaç, insanın kendisini

yaratan ve yaşatan Rabbimiz'e kulluk etmesidir.



Allah bir ayetinde bu amacı şöyle bildirir:

…insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarat-
tım. (Zariyat Suresi, 56)

İşte dünya, yukarıda saydığımız tüm detaylarıyla denizleri, göl-

leri, okyanusları, çiçekleri, ağaçları, dağları, canlıları ile birlikte in-

sanın bu kulluk vazifesini yerine getirip getirmediğinin denenme-

si için Allah'ın özel olarak yarattığı bir mekandır. Evren, evren-

deki tüm sistemler, yıldızlar, gezegenler, gök cisimleri de insanın

Rabbimiz'in büyüklüğünü ve sonsuz kudretini görmesi ve O'nun

gücünü takdir edebilmesi için yaratılmıştır. Aynı şekilde insanın

dünya hayatı boyunca yaşadığı tüm olaylar, bulunduğu tüm me-

kanlar, karşılaştığı tüm insanlar da kişinin dünyada yaşadığı imti-

hanın birer parçasıdır. Allah insanın yaratılış ve dünyada bulunuş

amacının bir denenme olduğunu bir ayetinde şöyle haber verir:

Şüphesiz Biz insanı karmaşık olan bir damla sudan ya-
rattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gö-
ren yaptık. (İnsan Suresi, 2)

Bu imtihan ortamı içerisinde insan, her an Allah'ın emir ve ya-

saklarını gözetmekle, Allah'ın rızasına uygun hareket etmekle so-

rumludur. Bu sorumluluğu red veya inkar eden insanların, son-

suza dek cehennem azabı ile karşılık göreceği Kuran'da bildiril-

miştir. Çünkü bu, Allah'ın verdiği tüm nimetlere karşı büyük bir

nankörlük ve büyük bir suçtur. 

Buna rağmen insanların büyük bir çoğunluğu garip bir duyar-

sızlık içindedir. Hayatlarının gerçek amacını unutarak, kendileri-

ne bambaşka konular bulur, bambaşka amaçlar edinirler. Dünya-

ya yönelik önemsiz bir konu için aylarca, yıllarca çalışır çabalar,

ama Allah'a karşı olan sorumluluklarını akıllarına bile getirmek

istemezler. Dünyadaki sorumsuzluklarının karşılığı olarak ahiret-

te cehennemle karşılık görecekleri ihtimalini ise hiç düşünmez-
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ler. Halbuki yeryüzünde bu gerçeklerden habersiz olduğunu

söyleyebilecek tek bir kişi bile yoktur. Allah, Hz. Adem'den bu

yana her dönemde insanlara Kendisi'ni tanıtan, onlara Kendisi'ne

nasıl kulluk edeceklerini öğreten Kitaplar indirmiş, uyarıcı elçiler

göndermiştir; ki bundan sonra insanlar "biz bunlardan habersiz-

dik" gibi mazeretler öne süremesinler. Bu gerçek bir ayette şöy-

le bildirilir:

Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi).
Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı (savu-
nacak) delilleri olmasın. Allah, üstün ve güçlü olandır,
hikmet ve hüküm sahibidir. (Nisa Suresi, 165) 

Allah'ın gönderdiği elçilerin, Katından indirdiği kitapların yanı

sıra müminlerin insanlara yaptıkları tebliğ de bu öğretme yolla-

rından biridir. Tarih boyunca pek çok imanlı insan diğer insan-

ları Allah'ın dinine davet etmiş, çevresindeki insanlara cennet ve

cehennemin varlığını hatırlatarak onları hesap gününe karşı uya-

rıp korkutmuştur.

Tüm bunların yanı sıra, varsayalım ki bir insan hayatın gerçek

amacı hakkında hiçbir şey duymadığını, şimdiye kadar hiç kimse

tarafından uyarılmadığını, Allah'ın kitabını bir kez bile okumamış

olduğunu söylesin. Yine de bu insan, başta da belirttiğimiz gibi,

etrafındaki varlıkları, kusursuz sistemleri düşünerek bunların,

sonsuz kudret sahibi bir Yaratıcı tarafından mutlaka bir amaç

üzerine yaratıldığını anlayabilir. Ve kendisinin de -yaratılmış bir

varlık olarak- Yaratıcımıza karşı sorumlulukları olduğunu kavra-

yabilir. Çünkü Allah insanı, ona doğruyu ve gerçeği söyleyen vic-

danı ile birlikte yaratmıştır. Çevresindeki varlıkları ve olayları

vicdanına başvurarak değerlendiren, yani vicdanının sesini dinle-

yen insan bu gerçeklere ulaşabilir. 
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Nitekim Kuran'da bizlere aktarılan Hz. İbrahim ile ilgili bir kıs-

sa bu konuda çok güzel ve açıklayıcı bir örnektir:

Böylece İbrahim'e, -kesin bilgiyle inananlardan olması
için- göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. Ge-
ce, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve de-
mişti ki: "Bu benim Rabbimdir." Fakat (yıldız) kaybo-
luverince: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem" demişti.
Ardından Ay'ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görün-
ce: "Bu benim Rabbim" demiş, fakat o da kayboluve-
rince: "Andolsun" demişti, "Eğer Rabbim beni doğru
yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan
olurum." Sonra güneşi (etrafa ışıklar saçarak) doğar
görünce: "İşte bu benim Rabbim, bu en büyük" demiş-
ti. Ama o da kayboluverince, kavmine demişti ki: "Ey
kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta oldukları-
nızdan uzağım." "Gerçek şu ki, ben bir muvahhid ola-
rak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben
müşriklerden değilim." (En'am Suresi, 75-79)

Yukarıdaki kıssada görüldüğü gibi, Hz. İbrahim sadece kendi

vicdanını kullanarak göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ın var-

lığını kavramış ve yalnızca O'na kulluk etmesi gerektiğini de an-

lamıştır. Bu örnekten anlaşılacağı üzere, insanın etrafına, vicdanı-

na başvurarak bakması, Allah'a kulluk etmesi gerektiğini anlama-

sı için yeterlidir. Ancak buna rağmen Allah insanlara lütufta bu-

lunmakta ve pek çok yolla varoluş amaçlarını, Kendisine nasıl

kulluk etmeleri gerektiğini detaylıca haber vermektedir. Kuşku-

suz bu, Allah'ın kullarına karşı sonsuz şefkat ve merhamet sahi-

bi olduğunun bir göstergesi ve insanları hidayete ve doğru yola

yönelten Hadi sıfatının bir tecellisidir. Üstelik Allah insana dün-

yada pek çok vesile ile hatırlatmada bulunurken, bu hatırlatma-
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ları kavrayabileceği bir süre de vermektedir.

Ancak buna rağmen gördükleri delilleri ve işittikleri gerçekleri

samimi bir bakış açısıyla, vicdanlı bir şekilde değerlendirmeyen in-

sanlar yeryüzünde çoğunluktadır. Dahası bu insanlar, sonsuz ha-

yatlarında zarara uğramak söz konusu olmasına rağmen, bu ger-

çeklere karşı tamamen duyarsız bir tavır sergilerler. 

Etrafınıza bir kez daha bakın; çocuklar, gençler, erkekler, ka-

dınlar, yaşlı insanlar... Çoğu sanki ölümle ve hesap günüyle hiç

karşılaşmayacakmış gibi günlük işlerine koşuşturup duruyorlar.

Biri okul servisine yetişmeye çalışıyor; biri işyerine geç kalma-

mak için hızlı adımlarla arabasına doğru yürüyor; bir diğeri ak-

şam gelecek misafirleri için alışveriş telaşına kapılmış; bir başka-

sı ise birkaç hafta sonra dünyaya gelecek olan torunu için hazır-

lık yapıyor… Kuşkusuz bunlar her insanın günlük hayatın doğal

akışı içinde yaşadığı detaylardır. Bu sayılanlar elbette son derece

meşru davranışlardır. Bu noktada yanlış olan, insanların tüm

bunları gafil bir ruh hali içinde yaşamaları ve Allah'ın kendilerini

kuşatmış olduğunu, ölümün hızla geldiğini, Allah'ın huzurunda

Rabbimiz'i unutarak geçirdikleri yılların hesabını vereceklerini

hiç düşünmemeleridir.

Peki, insanlar bu kadar açık gerçeklere, Allah'ın varlığının sayı-

sız deliline, O'nun karşısında kendi acizliklerinin pek çok alame-

tine rağmen nasıl böylesine umursuz olabilmektedirler? Nasıl ba-

şını kuma gömen bir deve kuşu misali gerçeklere gözlerini kapa-

yabilmektedirler? Üstelik de bu davranışlarının zararı kendileri-

ne dokunacakken… 

Kuşkusuz bu, insanların birçoğunun, yapmaları gerekenleri anla-

yamamalarından değil, aksine vicdanen doğruyu gördükleri halde

bile bile kendilerini kandırmalarından kaynaklanmaktadır. "Kandır-

mak" diyoruz çünkü biraz önce de söz ettiğimiz gibi pek çok insa-
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nın bu konuda bilgisizlik ya da kavrayışsızlık gibi problemleri yok-

tur. Problem bu kişilerin dünyaya olan hırs derecesindeki bağlılık-

ları ve gizli ya da açık olarak ahireti inkar etmeleri yüzünden ger-

çeklere samimi ve dürüst yaklaşmamalarıdır. Allah Kuran'da bu

tarz insanların varlığından şöyle söz etmiştir:

Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetle-
rimden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile
ona inanmazlar; dosdoğru yolu (rüşd yolunu) da gör-
seler, yol olarak benimsemezler, azgınlık yolunu, gör-
düklerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu, onların
ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları
dolayısıyladır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı ya-
lanlayanlar, onların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar
yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı?
(Araf Suresi, 146-147)

Onlar, dünya hayatını ahirete tercih ederler. Allah'ın
yolundan alıkoyarlar ve onu çarpıtmak isterler (veya
onda çarpıklık ararlar). İşte onlar, uzak bir sapıklık
içindedirler. (İbrahim Suresi, 3)

Allah bir başka ayetinde de insanların kendilerini kandırarak,

gerçeklere gözlerini kapatarak kapıldıkları gafletli ruh halini şöy-

le haber vermiştir:

İnsanları sorgulama (zamanı) yaklaştı, kendileri ise
gaflet içinde yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 1)

Bir insanın dünyada bütün yaptıklarından hesaba çekileceği,

sorgulanma günü ile yüzyüze geleceği kuşkusuz apaçık bir ger-

çektir. Buna rağmen kişinin derin bir gaflet içinde olması ve bun-

dan çıkıp kurtulmak için çaba harcamaması en büyük akılsızlık ve

vicdansızlıktır. Bu vicdansızlık ahirette Allah'ın dilemesiyle kesin

bir karşılık görebilir.
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Eğer siz de kendinizi kendi ellerinizle asla telafisi olmayan bir piş-

manlığa sürüklemek istemiyorsanız, dikkat edin. Sakın dünyevi

amaçlarla kendinizi kandırıp oyalamayın. Sizin bu dünyada bulunma-

nızın gerçek amacı, ne iyi bir kariyer yapmak, ne çok zengin olmak,

ne de iyi bir yuva kurup, çoluk çocuk sahibi olmaktır. Bunların hiç-

biri gerçek varoluş amacınız değildir. En büyük amaç, Allah'a kulluk

ederek O'nun rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmaktır. Elbette

bir insan dünya hayatı süresince başarılı bir işadamı olabilir, yüksek

bir mevkiye ulaşabilir, evlenip pek çok çocuğa, toruna da sahip ola-

bilir ya da bunlara sahip olmak için gayret gösterebilir. Ama bunla-

rı dünyaya yönelik tek amaç haline getirmemek ve bunları yaşarken

de Allah'ın rızasını aramak şartıyla… Yoksa dünyaya yönelik bu de-

ğerlerin hepsi insanın ölümüyle birlikte anlamını tamamen yitirecek

ve insan, geçerli olan tek şeyin Allah'a olan kulluğu olduğunu anla-

yacaktır. Allah bir ayetinde bu gerçeğe şöyle dikkat çeker:

Bizim Katımızda sizi (Bize) yaklaştıracak olan ne mal-
larınız, ne de evlatlarınızdır; ancak iman edip salih
amellerde bulunanlar başka. İşte onlar; onlar için yap-
tıklarına karşılık olmak üzere kat kat mükafaat vardır
ve onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. (Sebe
Suresi, 37)

Allah başka ayetlerinde dünyada malı ve sahip olduğu imkanlar ile

kendini kandırarak yaratılış amacını unutan, bu nedenle ahirette bü-

yük bir hüsrana uğrayan insanların durumundan şöyle bahseder:

"Keşke o (ölüm herşeyi) kesip bitirseydi. Malım bana
hiçbir yarar sağlayamadı. Güç ve kudretim yok olup
gitti." (Allah buyruk verir:) "Onu tutuklayın, hemen
bağlayın. Sonra çılgın alevlerin içine atın." (Hakka Su-
resi, 27-31)
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Ö nceki bölüme çevremizdeki varlıklar, dünya üzerindeki

canlılar ve evrendeki canlı cansız herşey üzerinde düşüne-

rek başlamış ve bu düşüncenin sonunda insanın yaratılış amacı-

nın Allah'a kulluk etmek olduğu gerçeğine ulaşmıştık. Bu bölüme

de çok önemli bir konuyu hatırlatarak başlayalım.

Şu an kaç yaşındaysanız, örneğin 30 yaşındaysanız, bundan 30

sene 10 ay öncesine geri dönelim. Yeryüzünde bir varlığınız ol-

madığı gibi, var olacağınıza dair bir işaret de yoktu. Sonra bir

spermin yumurta hücresi ile birleşmesi ve 9 aylık gelişim süreci

sonucunda bir bebek olarak dünyaya geldiniz; yani yok iken var

oldunuz. Önce tek bir hücre idiniz; sonra bu hücre bölündü iki

hücre oldu, ardından dört, sekiz, onaltı, otuziki… En sonunda da

milyarlarca hücreden oluşan, eli, kolu, gözleri, kulakları, burnu,

dolaşım sistemi, solunum sistemi olan bir canlı haline geldiniz.

Üstelik tek bir hücreyken, düşünebilen, akledebilen, görebilen,

hissedebilen, şuur ve bilinç sahibi, zevk alan bir varlık oldunuz.

Bunun ne kadar olağanüstü bir olay olduğunu biraz düşündüğü-

nüzde rahatlıkla kavrayabilirsiniz.

Peki bu mucizevi olay nasıl gerçekleşti? Gözle görülmeyen iki



parçanın birleşmesiyle nasıl şuurlu bir varlık oluştu ve bu varlık

dünyaya eli yüzü düzgün görünümlü bir bebek olarak geldi? İşte bu

soruların cevapları aşağıdaki ayetlerde verilmiştir:

O'dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra
bir alak'tan (embriyo) yarattı; sonra sizi bir bebek ola-
rak çıkarmakta, sonra güçlü (erginlik) çağınıza eriş-
meniz, sonra da yaşlanmanız için size (belli bir ömür
vermektedir). Sizden kiminin daha önce hayatına son
verilmektedir; adı konulmuş bir ecele erişmeniz ve
belki aklınızı kullanmanız için (Allah sizi böyle yaşa-
tır). Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olmasına hük-
metti mi, ona yalnızca: "Ol" der, o da hemen oluverir.
(Mümin Suresi, 67-68)

Bu ayetlerle insana hatırlatılan, kişinin kendisi de dahil olmak

üzere tüm insanların ve tüm varlıkların Yaratıcısı'nın Allah oldu-

ğu ve insanların bu gerçek karşısında akıllarını kullanmaları ge-

rektiğidir. Aklını kullanan insan, asıl yaratılış gayesine ulaşacak ve

Allah'ın dinine teslim olacak, O'nun rızasını ve rahmetini kazan-

mak için çalışarak yaşamını sürdürecektir. Allah, Kuran'da insan-

lara kendi yaratılışlarını düşünerek aldanışlardan, yanılgılardan

uzak durmalarını şöyle emretmiştir: 

Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni
aldatıp-yanıltan nedir? Ki O, seni yarattı, 'sana bir dü-
zen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı. Di-
lediği bir surette seni tertib etti. Asla, hayır; siz dini
yalanlıyorsunuz; Oysa gerçekten sizin üzerinizde ko-
ruyucular var, 'Şerefli-üstün' yazıcılar. Her yapmakta
olduğunuzu bilirler. (İnfitar Suresi, 6-12)

Ancak tüm bu gerçeklere rağmen insan aldanıp yanılmaya, yan-

lış yola sapmaya, kendini kandırarak ömrünü boş işlere harcama-
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ya yatkın bir varlıktır. Yeryüzündeki her detay son derece muci-

zevi olduğu halde, vicdansızlık yaparak bunları görmemeye, duy-

mamaya veya görüp duyup da anlamazlıktan gelmeye meyillidir.

Eğer insan Allah'ın varlığı ve büyüklüğü üzerinde düşünmez, aklını

kullanmazsa dünyada yaşadıkları nedeniyle sonsuz bir pişmanlıkla

karşılaşabilir. İşte bu yüzden insanların kendilerini kandırmaktan

vazgeçmeleri, dünyadaki herşeyin bir amaç üzerine yaratıldığını,

sahip oldukları tüm nimetlerin kendilerine bir hikmetle verildiğini

ve hesap günü tüm bunlardan sorgulanacaklarını akıllarından çı-

karmamaları gerekmektedir.

Din ahlakını yaşamak samimiyet gerektirir

Gerçek ve samimi imana sahip insanlar hiçbir konuda kendile-

rini kandırmaz ve gerçeklerden kaçmazlar. Çünkü bu insanlarda

güçlü bir Allah korkusu vardır ve bu nedenle Allah'ın rızasını

kaybetmekten, O'na kullukta kusur etmekten şiddetle sakınırlar.

Ama Kuran'da bildirilen ifadeyle "kalbinde hastalık olan kişiler"

Allah'a ibadet etmekte "ağır" davranırlar. Allah bu insanların

varlığını Nisa Suresi'nin 72. ayetinde "Şüphesiz içinizden ağır

davrananlar vardır" şeklinde bildirmiştir. Bu insanlar Kuran'a

uygun olan yaşam ve ahlak modelini bilirler, ama din konusunda

samimi olmadıkları için bu konuda isteksizdirler. İbadetleri yeri-

ne getirmemek için daima bahane ararlar. Sürekli böyle bir ara-

yış içinde oldukları için de her şart ve ortamda kendilerini kan-

dıracak ya da doğru olandan uzaklaştıracak sahte gerekçeler bu-

lurlar. Allah'ın bir başka ayetinde bildirdiği gibi "bir ucundan

dini yaşarlar" ve Allah'a gereği gibi kulluk etmezler. Halbuki

onlar böyle samimiyetsiz bir ibadet anlayışıyla yalnızca kendileri-

ni kandırırlar. Allah bu durumu Kuran'da şöyle açıklar:



İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve ahiret
gününe iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir.
(Sözde) Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa on-
lar, yalnızca kendilerini aldatıyorlarlar ve şuurunda
değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hasta-
lıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından
dolayı, onlar için acı bir azap vardır. (Bakara Suresi,
8-10)

Allah'ın dininde samimiyet esastır. Eğer bir insan sırf alışkanlık-

ları nedeniyle veya çevresinden tepki görmemek için bazı ibadet-

leri isteksizce yerine getiriyorsa, yukarıdaki ayette de bildirildiği

gibi bununla yalnız kendisini kandırmış olur. Yaptıklarının Allah

Katında bir geçerliliği olmasını bekleyemez. Allah Kuran'da istek-

sizce yapılan ibadetlerin kabul görmeyeceği ile ilgili olarak insan-

ları şöyle uyarır: 

İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen
şey, Allah'ı ve elçisini tanımamaları, namaza ancak is-
teksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak et-
meleridir. (Tevbe Suresi, 54)

Samimiyetten uzak insanların Allah'a karşı olan sorumlulukların-

dan kaçmak, ömürlerini dünyevi hırslarla tüketmek için bitmeyen

tükenmeyen bahaneleri vardır. Genç yaşlarında, okul yıllarında, iş

hayatına atılınca, eğlencede, yazın, kışın, çocuk sahibi olunca, üzü-

lünce, sevinince... Her durumda ibadet etmelerine, Allah'ın emir-

lerine uymalarına engel olarak gösterebilecekleri suni sebepler

üretebilirler. İlerleyen bölümlerde insanların bahane olarak öne

sürdükleri konular günlük hayattan örneklerle açıklanacaktır. Bu-

rada önemli olan, insanların bu gerekçeleri öne sürerken samimi-

yetsiz olduklarının anlaşılmasıdır. Çünkü dünya üzerinde bir insa-

nın Allah'ın emirlerini yerine getirmesine engel olabilecek hiçbir
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gerekçe olamaz. Eğer insan böyle bir gerekçe öne sürüyorsa, bu,

kendi samimiyetsizliği veya iradesizliğinin göstergesidir.

Allah'ın kendisini her an sarıp kuşattığını, kendisine şah dama-

rından yakın olduğunu, herşeyi gördüğünü, işittiğini, herkesin giz-

lediklerini de açığa vurduklarını da bildiğini bilen bir insan, O'na

olan kulluğunda asla samimiyetsizlik yapmaya kalkışamaz. Bir ba-

hane öne sürecek olsa bunu, daha kalbinden geçirirken ve hatta

henüz geçirmeden Allah'ın bileceğini ya da kullukta çekimser dav-

ranan bir insanın içindeki isteksizlikten Allah'ın haberdar olacağı-

nı çok iyi bilir. Ve böyle bir samimiyetsizliğe kalkışmanın karşılık-

sız kalmayacağını da düşünüp anlar. Dolayısıyla da kendisini kan-

dırmanın bir kaçış olamayacağının aksine onu çok büyük kayıpla-

ra uğratacağının bilincindedir. Böyle bir insan hiçbir şartta Allah'ın

rızasından taviz vermez. Çünkü Allah'a kesin bir bilgi ile iman et-

tiği için zaafı yoktur. Kayıtsız şartsız bir samimiyet içindedir. 

Kalbinde hastalık olan bu insanlar ise, Allah'ı açıkça inkar etme-

seler de imanlarında bir zaafiyet olması söz konusudur. Yani inanç-

ları belli koşullara bağlıdır. Nefislerinin rahatıyla ya da çıkarlarıyla

çelişen ilk anda Kuran ahlakını yaşamada taviz vermekten çekin-

mezler. Bunun dışındaki zamanlarda da kendilerince kolaylarına ge-

len ibadetleri yerine getirerek vicdanlarını rahatlatmaya çalışırlar.

Bu insanlar kendilerini çok açık bir şekilde kandırırlar, ama bir

türlü bunun şuuruna varmazlar. Siz de bu insanların Allah Katın-

da düştüğü samimiyetsiz duruma düşmek istemiyorsanız dikkat

edin ve sakın kendinizi kandırmayın. Eğer bilgi eksikliği içindeyse-

niz, Rabbimiz'i en iyi Kuran'ı okuyarak tanıyabilirsiniz. Çünkü

Allah Kendisi'ni kullarına indirdiği kitabında tanıtmıştır. Böylelikle

Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edebilir ve imanı bütün, samimi bir

dindar olabilirsiniz. Ama Allah'ı ve dinini cahiliyenin bakış açısı ile

değerlendirirseniz, telafisi mümkün olmayan büyük hatalara dü-
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şersiniz. Unutmayın; ancak Allah'a kesin bir bilgiyle iman ettiğiniz-

de ve samimi bir kullukta bulunduğunuzda kurtuluş bulabilirsiniz.

Samimi dindar olmak ahiret inancının 
güçlü olması ile mümkündür

Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, hayatını kendi istek ve

tutkuları doğrultusunda, yaratılış gayesini unutmuş halde, değer-

siz işler peşinde koşarak, Allah'ın emir ve yasaklarını tanımadan

geçiren bir insan, ölümden sonra dirileceğini, yaptıklarının tek

tek hesabını vereceğini ve buna uygun bir karşılık göreceğini dü-

şünmeyi istemez. Bundan dolayı her ne kadar ahiretin varlığını

vicdanen bilse bile, vicdanını susturmayı ve kendini kandırmayı

tercih eder. Sırf bu gerçekten kaçmak için bazı sapkın inançlara

bile sarılır. Örneğin, özellikle son zamanlarda yaygınlaşan, öldük-

ten sonra çeşitli kereler farklı yer ve zamanlarda ve farklı kim-

liklerle dirilerek yeniden dünyaya gelme şeklinde açıklanan reen-

karnasyon inancının insanlar tarafından benimsenmesinin sebep-

lerinden biri de budur. Çünkü dünyada yaptıklarının karşılığı ola-

rak ahirette cehennem gibi bir cezanın kendilerini beklediğini bi-

len ya da en azından buna ihtimal veren insanlar, öldükten son-

ra ahirete gidecekleri gerçeğinden rahatsız olurlar. Bu yüzden de

mevcut hiçbir delili ve dayanağı olmamasına rağmen bu sapkın

inancı veya bu tarz gerçek dışı inançları seve seve kabul ederler. 

Bu şekilde kendilerini bir yolla ahiretin olmadığına inandırarak

avutmaya çalışan insanlar her dönemde yaşamıştır. Nitekim Allah

Kuran'da bu insanların, sırf ahireti kabul etmemek ve bu gerçek-

le yüz yüze gelmemek için akıl ve mantıktan nasıl uzaklaştıklarını

bizlere ibret olarak aktarmıştır. Bu ayetlerden biri şöyledir:

Derler ki: "Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeni-
den (diriltilip) döndürüleceğiz? Biz çürüyüp dağılmış

49

Harun Yahya (Adnan Oktar)



kemikler olduğumuz zaman mı?" Derler ki: "Şu du-
rumda zararına bir dönüştür bu." (Naziyat Suresi,
10-12)

Yukarıdaki ayetlerin sonunda da görüldüğü gibi ahireti ve diri-

lişi inkar eden bu insanlar, yeniden diriltilecekleri gerçeğinin

kendi zararlarına olacağını vicdanen bilmektedirler. Bu yüzden

bu gerçeği mümkün olduğunca akıllarına getirmemeye, demago-

jik konuşmalarla, sapkın düşüncelerle unutmaya ve unutturmaya

çalışırlar. Cevabını çok iyi bildikleri halde, sırf gerçeklerden kaç-

mak için sordukları bu sorularla ilgili bir diğer ayet ise şöyledir:

Kendi yaratılışını unutarak Bize bir örnek verdi; dedi
ki: "Çürümüş-bozulmuşken, bu kemikleri kim dirilte-
cekmiş?" De ki: "Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden di-
riltecek. O, her yaratmayı bilir." (Yasin Suresi, 78-79)  

Ahiret konusunda bu şekilde kendilerini kandırma yolunu se-

çen insanların bu mantıkları, tüm düşünce ve tavırlarına yansır.

Bir insan eğer kendi kendini ölümünden sonra bir hesap günü-

nün olmayacağına ve cennet ya da cehennem hayatının olmadı-

ğına inandırırsa taşkınlıkta sınır tanımaz. Çünkü insanı korkup sa-

kınarak hareket etmeye yönelten sebeplerden biri, ahirette yap-

tıklarına uygun bir karşılık göreceği inancıdır. Ama eğer aksi yön-

de bir düşünce geliştirirse, sorumluluklarını önemsememeye ve

göz ardı etmeye başlar. Çünkü ancak ahirete inanan insanlar, bu

dünyada kendilerini kandırarak gerçeklerden kaçmanın ahirette

çok büyük bir acı ve hüsranla sonuçlanacağını bilebilirler. 

Siz de biraz düşündüğünüzde kendiniz dahil etrafınızdaki hiçbir

şeyin bir tesadüf eseri olmadığını, herşeyin Allah'ın sonsuz gücü,

bilgisi, isteği ve kontrolünde gerçekleştiğini rahatlıkla görebilirsiniz.

Ayrıca ahireti yaratmanın da yukarıdaki ayetlerde haber verildiği gi-

bi Rabbimiz için çok kolay olduğunu, İlahi adalete en uygun olan ol-
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duğunu kavrayabilirsiniz. Dikkat edin, bunları sakın anlamazlıktan

gelerek kendinizi kandırma yoluna gitmeyin. Çünkü bu konuda

kendini kandıranlar ve ahiret gerçeğinden uzak yaşayanlar, ahirette

yaptıkları hataları telafi edememenin sonsuz acısını yaşayacaklardır.

Samimi insanlar şeytana uymazlar

İnsanların büyük bir çoğunluğu şeytanı gerçek özellikleriyle ta-

nımaz, kafalarında onu etraftan duydukları ya da filmlerde gördük-

leri kadarıyla "hayali bir varlık" olarak canlandırırlar. Buna göre ki-

mileri şeytanın Allah'tan ayrı müstakil bir güce sahip olduğunu sa-

narak -Allah'ı tenzih ederiz- gözlerinde olağanüstü büyütürken,

kimileri de şeytanın varlığına şüphe ile bakıp şeytanı hiç önemse-

mezler. Varlığına ihtimal verseler bile şeytanın kendileri üzerinde

bir etkisinin olabileceğini hiç düşünmezler. Bunların her ikisi de

hiçbir bilgi ve delile dayanmayan, aksine yalnızca zanna dayanan

yanlış inanışlardır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da en doğ-

ru ve güvenilir bilgiyi yine Allah'ın hak kitabından öğrenebiliriz. 

Kuran'da bildirildiğine göre, herşeyden önce şeytan sanıldığı gi-

bi müstakil bir güce sahip değildir. Allah'ın yarattığı ve tamamıy-

la O'nun kontrolünde olan bir varlıktır. Dünyada yaptığı tüm fa-

aliyetler ancak Allah'ın izniyle gerçekleşir. Şeytan Allah'ın huzu-

rundan kovulduktan sonra bunlar için Allah'tan kıyamete kadar

süre istemiştir. Şeytanın Allah'ın huzurundan kovulması ve aldığı

bu süre ayetlerde şöyle bildirilir:

Andolsun, Biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şe-
kil) verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" de-
dik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde
edenlerden olmadı. (Allah) Dedi: "Sana emrettiğim-
de, seni secde etmekten alıkoyan neydi?" (İblis) Dedi
ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu
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ise çamurdan yarattın." (Allah:) "Öyleyse oradan in,
orada büyüklenmen senin (hakkın) olmaz. Hemen çık.
Gerçekten sen, küçük düşenlerdensin." O da: "(İnsan-
ların) dirilecekleri güne kadar beni gözle(yip ertele.)"
dedi. (Allah:) "Sen gözlenip-ertelenenlerdensin" dedi.
Dedi ki: "Madem öyle, beni azdırdığından dolayı on-
lar(ı insanları saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru
yolunda (pusu kurup) oturacağım. Sonra muhakkak
önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından
sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacak-
sın." (Allah) Dedi: "Kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş
olarak oradan çık. Andolsun, onlardan kim seni izler-
se, cehennemi sizlerle dolduracağım." (Araf Suresi,
11-18)

Şeytan sonsuz azaba mahkum olarak Allah'ın huzurundan kovul-

duktan sonra insanları da kendisi gibi saptıracağına and içmiş ve

sinsi faaliyetlerine başlamıştır. Allah, şeytanın bu faaliyetlerini Ken-

disi'ne iman ve kulluk edenlerle etmeyenleri ayırt etmek için bir

imtihan vesilesi kılmıştır. Bu yüzden şeytanın sinsi oyunları, tuzak-

ları ve planları dünyada yaşayan, yani imtihanı devam eden tüm in-

sanlar için geçerlidir. Şeytan hiçbir istisna gözetmeden, tek tek

herkesi kandırmak için uğraşacaktır. Bu yüzden hiç kimse şeytanın

etkisini kendinden uzak görmemelidir. Eğer insan bu tehlikenin şu-

urunda olursa, buna göre dikkatli davranır ve şeytanın en ufak bir

tuzağını bile fark edebilir. Ama eğer kendisinden uzak görürse,

şeytanın etkisine kolaylıkla girebilir. İşte bu nedenle şeytan,

Allah'ın samimi kullarına etki edemez; çünkü onlar şeytanın ken-

dilerini doğru yoldan saptırmaya çalışacağını hiçbir zaman unut-

maz ve her zaman onun etkisine karşı temkinli davranırlar.

Şeytanın kötü telkini her konuda kendini gösterebilir. İnsan, bu



telkin sonucunda, farkına vararak veya varmayarak günlük yaşa-

mı içinde karşılaştığı her konuda hataya düşebilir. Ve eğer sami-

mi bir imana sahip değilse, bu etki tüm yaşamına yayılabilir; ki bu-

nun sonucu insanı cehenneme kadar sürükler. Nitekim şeytanın

hedefi de tam olarak budur. Şeytan, insanların Allah'a karşı isyan-

kar bir tavır içinde olmalarını ve bunun sonucu olarak sonsuza

kadar azap içinde kalmalarını ister. Ve cehenneme girene kadar

onların peşini bırakmaz. Küçük büyük tüm tuzaklarının, insanla-

rı sürekli gözlemesinin, fırsat kollamasının amacı, insanları da

kendisi ile birlikte cehenneme sürüklemektir. Allah bir ayetinde

şeytanın bu düşmanlığına karşı insanları uyarmıştır:

Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz
de onu düşman edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgın-
ca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. (Fatır Sure-
si, 6) 

Kuşkusuz Allah bu ayetiyle büyük bir tehlikeye dikkat çekmiş-

tir. Şeytan insanlığın başlangıcından bu yana, Allah'a iman etme-

yen sayısız insan üzerinde bu hedefine ulaşmıştır. Nitekim bu du-

ruma ayetlerde şöyle dikkat çekilmiştir:

Andolsun, İblis, kendileri hakkında zannını doğrulamış
oldu, böylelikle iman eden bir grup dışında, ona uy-
muş oldular. Oysa onun, kendilerine karşı hiçbir zor-
layıcı gücü yoktu; ancak Biz ahirete iman edeni, on-
dan kuşku içinde olanı ayırt etmek için (ona bu imka-
nı verdik). Senin Rabbin, herşeyin üzerinde gözetici-
koruyucudur. (Sebe Suresi, 20-21)

Ama burada hemen şunu belirtelim ki, Allah Kuran'da şeytanın

hileli düzeninin pek zayıf olduğunu da bildirmiştir. (Nisa Suresi,

76) Yukarıdaki ayette de görüldüğü gibi, şeytanın insanları zor-

laması gibi bir durum söz konusu değildir; zaten buna gücü de
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yetmez. Şeytan insanları sadece çağırır ve Allah'a samimi olarak

iman etmeyen, ahireti inkar eden insanlar, bu çağrıya uyarak

kendi kendilerini zarara sürüklerler. Ahirette şeytanın kendisinin

de itiraf edeceği bir ayette şöyle bildirilir:

İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: "Doğrusu,
Allah, size gerçek olan va'di va'detti, ben de size vaad-
de bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size
karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım,
siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz
kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de
beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni
ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, za-
limlere acı bir azap vardır." (İbrahim Suresi, 22)

Nasıl ki şeytanın hilesi zayıfsa, yaptığı olumsuz telkinlerin etki-

sinden kurtulmak da son derece kolaydır. Allah insanlara bu et-

kiden uzaklaşmanın yollarını da ayetleriyle şöyle bildirir: 

Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya
iğva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir,
bilendir. (Allah'tan) Sakınanlara şeytandan bir vesve-
se eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah'ı zikredip-
anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.
(Araf Suresi, 200-201)

Bu ayetlerde de görüldüğü gibi, şeytanın iman etmiş kişiler

üzerinde etkisinin olması mümkün değildir. Şeytanın olumsuz

etkisinden uzaklaşmanın yolu da öncelikle sonsuz kudret sahibi

olan Allah'a sığınmak ve Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmektir.

Gaflete kapılmadan zihin açıklığıyla düşünen ve gerçekleri göre-

bilen insan, şeytanın kendisini aldatmasına karşı son derece dik-

katli olur ve onun tuzağına düşmek yerine, imanıyla, kararlılığı ve

Allah'a olan sadakati ile şeytanın tuzağını bozabilir.
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Ama insanların geneli kendileri için böyle bir tehlikenin var ol-

duğunu düşünmezler. Bu yüzden şeytanın telkinlerine karşı

Allah'a sığınmayı akledemezler. Şeytan gaflet içindeki bu insanla-

ra sinsice yaklaşır ve kendi telkinlerini fısıldar. İşte bazı insanla-

rın gerçekleri bile bile kendilerini kandırmalarının nedenlerinden

birisi de şeytanın bu telkinlerine ve vesveselerine kulak verme-

leri, onun çağırdığı yanlış yola uymalarıdır.

Peki şeytan, bakıldığında aklı başında gibi görünen onca insanı,

nasıl olur da bu derece akılsızca bir tavra ikna edebilir? Hangi

yolları kullanarak kendilerini kandırmalarına ve sonu cehennem-

le noktalanacak bir yola girmelerine sebep olabilir?

İlerleyen sayfalarda şeytanın telkinine kapılarak kendilerini

kandıran bu gibi insanların durumları, kendilerince makul zanne-

tikleri mazeretleri, kendilerini kandırma gerekçeleri anlatılacak

ve bu insanların içine düştükleri ibret verici durum gözler önü-

ne serilecektir. Şeytanın bu insanları hangi yollarla kandırdığına

ve azaba sürüklediğine dikkat çekilecek ve böylece samimi insan-

ların bu sinsi metotlara karşı temkinli olmaları hatırlatılacaktır.

Şeytan, insanlara bahane ve mazeretler telkin eder

Şeytan insanları Allah'ın yolundan döndürebilmek, Allah'ın em-

rettiği ibadetleri yerine getirmelerine ve Kuran'da bildirilen üstün

ahlakı yaşamalarına engel olmak için pek çok taktik izler. Bu tak-

tiklerden biri de, insanların yapmadıkları ibadetler ile ilgili çeşitli

mazeretler öne sürmelerini sağlamaktır. Yani şeytan bir insanı ha-

taya sürüklerken, bu yaptığını ona makul gösterecek bahaneleri de

beraberinde verir. Örneğin, Allah'a ibadet etmesi gerektiğini bilen

genç bir insana önünde daha çok uzun yıllar olduğu, ileride bu so-

rumluluklarını tam olarak yerine getireceği, ama şimdi buna vakti-
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nin olmadığı, zaten şartların da elvermediği, bütün gün dışarıda,

okulda ya da işte olduğu, ayrıca arkadaşlarının da bunu yadırgaya-

cağı gibi, onlarca mazeret telkin eder. Eğer bu insan samimi ve

güçlü bir imana sahip değilse, sonunda şeytanın bu telkinlerine al-

danır. Ama şeytan bununla da yetinmez ve kolay kolay bir insanın

peşini bırakmaz. Daha önce de belirtildiği gibi kişi cehenneme gi-

rinceye kadar rahat etmez. Bir yandan da kişiye sürekli yaptıkları-

nın makul olduğunu, bu şekilde hareket etmekte haklı olduğunu

telkin eder. Sonunda kişi Allah'a kulluk görevlerini yerine getirme-

yen, ama bunda da haklı sebepleri olduğunu zanneden, hatta bu

konuda son derece sabit fikirli bir insan haline gelir. 

Oysa daha önce de hatırlatıldığı gibi, her insan kendisini yarat-

mış olan Allah'a kulluk etmesi gerektiğini vicdanen çok iyi bil-

mektedir. Ama şeytanın kendisine telkin ettiği ve meşru gibi gös-

terdiği sebeplerle kendisini, bunun şu an için gerekli olmadığına

inandırmıştır. Bir başka ifadeyle, yapması gerekeni vicdanen bil-

mesine rağmen, türlü sebeplerle kendisini kandırmış ve kendisi-

ni yanlış olana inandırmıştır. 

Allah, Kuran'da şeytanın telkinleriyle samimiyetten uzaklaşan

bu insanlara dair pek çok örnek vermiştir. Bu örneklerden bazı-

ları Peygamberimiz (sav)'in döneminde yaşayan ve imani zaafiyet

içinde bulunan insanlardan verilmiştir. O dönemdeki şartlar ne-

deniyle bir savaş söz konusudur ve Peygamberimiz (sav) de mü-

minleri Kuran'daki emirler doğrultusunda, hak uğrunda savaşa

teşvik etmiştir. Fakat Allah'ın ayetlerdeki nitelendirmesiyle "kal-

binde hastalık olan insanlar" savaşa çıkmamak için türlü mazeret-

ler ileri sürmüşlerdir. Bu durum ayetlerde şöyle bildirilir:

...Onlara: "Gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savun-
ma yapın" denildiğinde, "Biz savaşmayı bilseydik el-
bette sizi izlerdik" dediler. O gün onlar imandan daha
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çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağız-
larıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını da-
ha iyi bilir. (Al-i İmran Suresi, 167)

Bu insanların, yukarıda bahsedildiği gibi, şeytanın etkisine gir-

dikleri çok açıktır. Çünkü bu insanlar vicdanen yapmaları gere-

keni bilmelerinin yanı sıra, bizzat Peygamberimiz (sav)'in tebliği-

ne şahit olmuş, Allah'ın dinini iyi bilen insanlardır. Ama bunca

gerçeği bilmelerine, hatta ibadetlerden bir kısmını o güne kadar

yerine getirmelerine rağmen, dünyaya olan bağlılıkları yüzünden

şeytanın bu tuzağına düşmüşlerdir. Allah'ın ayetinde bildirdiği gi-

bi Müslümanları korumaları gerektiğini gayet iyi bilmelerine rağ-

men, bilmediklerini söyleyerek kendilerini ve müminleri de söz-

de kandırma yoluna gitmişlerdir. Bu insanlardan diğer bir kısmı

da Peygamberimiz (sav)'e, "...Bizi mallarımız ve ailelerimiz
meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile..."
(Fetih Suresi, 11) diyerek kaçmaya çalışmışlardır. Bu ifadeler

şeytanın etkisiyle söylenmiş ifadelerdir. Nitekim bütün Müslü-

manların canı tehlike altındayken kişinin kendi derdine düşmesi-

nin ne kadar büyük bir vicdansızlık olduğu açıktır. 

Söz konusu insanlar Allah'ın emirlerine uymak ve rızasını ka-

zanmak için ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilmektedirler. Ni-

tekim samimi olmadıklarını bildikleri için de Peygamberimiz

(sav)'e kendileri için bağışlanma dilemesini söyleyerek sözde vic-

danlarını rahatlatmaya çalışmışlardır. Vicdansızlık yapmalarına

rağmen kendi söyledikleri yalanlara kendilerini öyle bir inandır-

mışlardır ki, sonunda buna sevinecek duruma gelmişlerdir. Allah

bir ayetinde ibadetlerden geri kaldıkları için kendilerince sevinen

samimiyetsiz insanların durumuna şöyle dikkat çekmiştir:

Allah'ın elçisine muhalif olarak geri kalanlar oturup
kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve
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canlarıyla cehd etmeyi (çaba harcamayı) çirkin göre-
rek: "Bu sıcakta çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem
ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir." Bir kavrayıp anlasa-
lardı. (Tevbe Suresi, 81)

Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki şartlara ve ortama göre

insanlara bu mazeretleri telkin ederek onları kandıran şeytan, el-

bette bugün yaşayan insanları daha farklı telkinler ve mazeretler-

le kandırmaya çalışacaktır. Çünkü şeytan, dünyadaki imtihanın

bir gereği olarak, insanların bütün zaaflarından haberdardır. Her

şarta, her ortama göre farklı planlar yapabilir. Karşısındaki insan-

lar; bilim adamları, profesörler, fikir adamları, liderler, halktan

kişiler, sanatçılar, kısacası her kültür seviyesinden, her türlü

maddi imkana sahip insanlar olabilir. Şeytan bu insanların tümü-

ne hangi yollardan yaklaşacağını bilir. 

Şeytanın, sürekli fırsat kollamasına rağmen etki edemediği yega-

ne insanlar, Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi salih Müslümanlardır.

Çünkü başta da belirtildiği gibi, müminler Allah'tan korktukları ve

cehennemden şiddetle sakındıkları için şeytanın olası bir sinsiliği-

ne karşı dikkatleri son derece açıktır. Ayrıca Allah'a olan imanları

nedeniyle çok güçlü bir akla, vicdana ve iradeye sahiptirler. 

Şeytanın buraya kadar anlatılan taktikleri, telkinleri tüm insan-

lara yöneliktir. Yani siz de şeytanın bu sinsi telkinlerine maruz

kalma tehlikesi altında olan bir insansınız. O halde eğer samimi

imana sahipseniz sakın bu gerçekleri bile bile şeytanın tuzağına

düşmeyin. Unutmayın; şeytan sizi de kendisiyle birlikte cehenne-

me sürüklemek için pusuda bekliyor, hakkınızda planlar yapıyor.

İlk fırsatını bulduğunda sinsice harekete geçecektir. Siz şeytana

bu fırsatı vermeyin. Sizi Allah'ın yolundan alıkoymak, O'na kulluk

ve dua etmenizi engellemek için binbir türlü mazeret fısıldaya-

caktır. Üstelik bunları son derece makul ve mantıklı göstermeye



de çalışacaktır. Böylelikle kendi kendinizi kandırarak ikna etme-

nizi sağlamaya çalışacaktır. Halbuki siz vicdanınız sayesinde bun-

ların hepsini rahatça anlayabilirsiniz ve Allah'ın rızasından yana

iradenizi kullanarak şeytanın etkisini kendinizden kolayca uzak-

laştırabilirsiniz. Bu dünyada sizin için hiçbir şey cehennemden

kurtulmaktan daha önemli ve acil olamaz. O halde şeytanın sizin

için ürettiği mazeretleri benimseyerek kendinizi kandırmaya

kalkmayın. Çünkü din günü hiçbir mazeret geçerli olmayacak,

hatta Allah'ın ayetinde bildirdiği gibi insanların mazeretlerini sa-

yıp dökmelerine dahi izin verilmeyecektir. 

Gerçek budur; dikkat edin! Sakın Allah'ın dinini yaşama konu-

sunda bahaneler öne sürüp kendinizi kandırmayın. 

Şeytan, boş ve amaçsız işlerle oyalar

Şeytanın, insanların kendilerini kandırmaları için kullandığı tak-

tiklerden biri de onları boş ve amaçsız işlerle oyalamaktır. Bu-

nun için yaptığı telkinlerle, Allah'ın rızasından uzak işleri insanla-

ra süsleyip çekici gösterir. Şeytanın bu telkinlerine kapılan insan-

lar sürekli dünyevi planlar, çıkarlar ve hedefler peşinde koşar ha-

le gelirler. Bunlarla oyalanırken de Allah'a olan kulluk görevleri-

ni, bir gün dünyadaki yaşamlarının son bulacağını ve Allah'ın hu-

zurunda hesap vereceklerini akıllarına bile getirmezler. Kitabın

başında da üzerinde durulduğu gibi, daha iyi bir mevki, daha çok

para ve yatırım, daha parlak bir istikbal gibi geçici ideallerle tüm

yaşamlarını geçirirler. Halbuki bir saniye sonra yaşayacağının bi-

le garantisi olmayan, nerede ve nasıl öleceğini asla bilmeyen bir

insanın böyle sonuçsuz planlar peşinde koşmasının, hesaplar

yapmasının ne büyük bir gaflet olduğu açıktır. 

Ama insanların büyük bir çoğunluğu böyle yaşamak zorunda

olduklarına kendilerini inandırmışlardır. Kendi kendilerini avut-
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mak için de kitap boyunca anlatılanlar üzerinde düşünmemeyi,

kendilerini kandırarak yaşamlarını sürdürmeyi tercih ederler.

Buna göre, her biri amaç edindiği konuyu neredeyse dünyanın

en önemli işi olarak görür. Örneğin, bir sekreter için patronu-

nun toplantılarını unutmamak, bir öğrenci için derslerinden da-

ha yüksek not almak, bir tezgahtar için o gün daha çok ayakka-

bı satabilmek, bir iş adamı için daha büyük bir ihaleyi kazanmak,

bir sporcu için kendi dalındaki en büyük ödülü almak, bir sanat-

çı için kasetini daha çok insana dinletebilmek, bir genç kız için

katılacağı partide en güzel kıyafeti giymek, liseli bir genç için oku-

lun en güzel kızıyla arkadaşlık edebilmek, üniversite çağındaki bir

insan için arkadaş çevresindeki en kültürlü insan olmak, bir çe-

virmen için en doğru kelimeleri kullanmak, bir yazar için en ede-

bi üslupla kitaplar ve makaleler yazmak dünyanın en büyük

amaçlarıdır. Elbette burada sayılan işlerin tamamını insanların

yapması ve en iyisinin olmasını istemeleri doğaldır; ama en baş-

ta da belirtildiği gibi bunlar bir insan için hayattaki en önemli iş-

ler değildir. Bir insanın Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktan ve

cennetine layık bir kul olmaktan daha önemli bir işi olamaz. 

Eğer insan kendini kandırıp, gerçekleri görmezden gelerek

dünyaya yönelik isteklerinin hayatın yegane amacı olduğunu zan-

nederse, hiç ummadığı bir anda ölümle karşılaştığında büyük bir

pişmanlık yaşayacaktır. O ana kadar kendisi için en önemli de-

ğerlerin evi, iş yeri, arabası, diploması, kıyafetleri, arkadaşları, ak-

rabaları, iş çevresi olduğunu zannetmiştir. Ancak bunların ne ka-

dar geçici olduğunu ve dünyadaki imtihan ortamının birer parça-

sı olduğunu daha ölüm meleklerini gördüğü ilk anda anlar. Deva-

mında, bir tarafında sonsuz mükafaat yurdu olan cennet bir ta-

rafında ise insanın bedenine ve ruhuna en şiddetli azapların yaşa-

tıldığı cehennem olduğu halde, Allah'ın huzurunda sorgulanırken
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yaşadığı çaresizlik ve pişmanlık dayanılmaz boyuttadır. 

O anda geçerli olan tek şey Allah'ın rızası için yapılan işlerdir.

Ama söz konusu kişi hayatı boyunca hiç böyle bir şey yapmamış,

Allah rızası için çalışmamıştır. İşte o zaman dünyada hayatını ada-

dığı, uğruna yaşlandığı, ömrünü tükettiği işlerin hiçbir anlamı ve

önemi olmadığını olabilecek en açık şekilde anlar. Gerçi bunlar bil-

mediği şeyler değildir. Karşısına çıkanların hepsi vicdanen çok iyi

bildiği, ama kendini kandırarak kaçtığı gerçeklerdir. Allah bu insan-

ların durumunu "...Kendi yaptıklarını şeytan süsleyip-çekici
kıldı, böylece onları yoldan alıkoydu. Oysa onlar görebi-
len kimselerdi." (Ankebut Suresi, 38) ayetiyle haber vermiştir.

Yani bu insanlar gerçekleri görebilecekken şeytanın telkinlerine

bile bile uymuşlar ve boş işlerle yaşamlarını tüketmişlerdir.

Ahirette hatalı davrandığını kabul etmenin bu insanlara bir fay-

da getirmeyeceğini Allah ayetlerinde şöyle bildirir:

Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi dur-
duğu zaman; O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan
o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona
ne fayda? Der ki: "Keşke hayatım için, (önceden bir
şeyler) takdim edebilseydim." Artık o gün hiç kimse
(Allah'ın) vereceği azap gibi azaplandıramaz. Onun
vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. (Fecr Suresi, 22-26)

O halde siz ahirette "keşke" diyenlerden olmamak için hemen

şimdi, hayatınızın gerçek amacını düşünün ve yaptığınız işlerin bu

amaca ne kadar hizmet ettiğini bir daha gözden geçirin. Dikkat

edin, sakın boş ve amaçsız işlerle kendinizi, iyi işler yapıyormuş

gibi avutup kandırmayın. Bu, gün boyunca yaptığınız tüm işler,

meşgul olduğunuz tüm uğraşılar için geçerlidir. Mutlaka maddi ve

manevi pek çok şey için çalışıp, çabalıyorsunuz. Bunların hepsini

yapmaktaki asıl gayeniz, Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmak
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olmalı. Eğer bir işte Allah'ın rızasını görmüyorsanız ve ahiretini-

ze bir fayda sağlamayacağını düşünüyorsanız, onu terk edin. An-

cak yapmakta hayır ve fayda gördüğünüz işlere yönelin. Vicdanı-

nızın sesi size bu ayrımı en doğru şekilde söyleyecektir. Mutlaka

vicdanınızın sesine kulak verin ve dikkat edin; şeytan değersiz,

geçici şeyleri süsleyip çekici kılarak sizi de kandırmasın.    

Şeytan, aldatıcı vaatlerde bulunur

Şeytan insanı Allah'ın yolundan alıkoymak için insanlara yalnız

boş işleri süslemekle kalmaz. Onlara bu konuda çeşitli vaatlerde

de bulunur. Allah şeytanın bu hilesini bir ayetinde şöyle bildirir: 

(Şeytan) Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık ku-
runtulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanış-
tan başka bir şey va'detmez. (Nisa Suresi, 120)

Şeytanın etkisine giren insanlar önlerinde çok uzun yılların ol-

duğuna kendilerini inandırıp, uzun vadeli planlar peşinde koşar-

lar. Sanki bu dünyada sonsuza dek yaşayacakmış gibi mal, mülk,

makam, mevki hırsına kapılarak Allah'ın rızasından tamamen

uzaklaşırlar. Allah bunun şeytanın bir kışkırtması olduğunu baş-

ka bir ayette şöyle bildirmektedir:

Şüphesiz, kendilerine hidayet açıkça belli olduktan
sonra, gerisin geri (küfre) dönenleri, şeytan kışkırt-
mış ve uzun emellere kaptırmıştır. (Muhammed Su-
resi, 25)

Her insanın, kendi içinde bulunduğu durum ve şartlara göre bin-

lerce konuda çok kapsamlı plan ve tasarıları vardır. Daha önce de

belirtildiği gibi her meslekten, her yaş grubundan, her sosyal çev-

reden insanın planları birbirinden farklı da olsa, temelinde tümü

dünyaya yöneliktir. Örneğin, bir iş adamının geleceğe yönelik en
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büyük ideali, büyük bir fabrikaya sahip olabilmektir. Bu fabrikaya sa-

hip olduktan sonraki en büyük ideali ise, ürettiği malları dünya ça-

pında "pazarlayabilmek"tir. Veya bir sanatçının ideali ülkesindeki

herkes tarafından tanınan, sevgi ve saygı duyulan, yetenekleri takdir

edilen bir insan olabilmektir. Bu amacına ulaşırsa bir sonraki amacı

tüm dünya çapında aynı başarıyı gösterebilmektir. Pek çok insan

için bu tarz çeşit çeşit örnek sayabiliriz. Bu insanlar dünyada kendi-

leri için edindikleri bu idealleri gerçekleştirebilmek için gece gün-

düz çalışırlar. Yeri geldiğinde pek çok fedakarlıkta bulunur, pek çok

zorluğa katlanır, her türlü sıkıntıyı ve engeli aşmak için uğraşırlar.

Ama acaba bunları gerçekleştirebilecek kadar ömürleri var mı-

dır? İşte her insanın öncelikle bunu düşünmesi gerekir. Çünkü yu-

karıda sayılan planların hiçbirinin gerçekleşmesi garanti değildir.

Ama ölüm mutlaka gerçekleşecek, her insanın başına gelecektir.

Buna rağmen bu insanların ölüm sonrası için hiçbir plan ve hazır-

lıkları yoktur. Tüm hayatları dünyadaki yaşamlarına yönelik ideal-

leri gerçekleştirmeye adanmıştır. Üstelik bir gün ölümle birlikte

tüm planlarının bir daha tamamlanmamak üzere yarıda kalabilece-

ğini akıllarına bile getirmemişlerdir. Çünkü şeytan onlara, ayette

bildirildiği gibi türlü vaatlerde bulunmuş ve onlar da bunlara kapı-

lıp kendi kendilerini kandırarak bir ömrü tüketmişlerdir. 

Oysa insan uzun emeller peşinde koşmak yerine Allah'a karşı

sorumlu olduğunu ve din gününde O'nun huzurunda bütün yap-

tıklarının hesabını vereceğini bilerek, Allah'ın Kuran'da gösterdi-

ği yola uygun şekilde yaşamalıdır. Aksi takdirde, sonsuz hayatı

için bir hazırlık yapmaması, kendisi için tanınan fırsatı kaçırması,

onu sonsuza kadar cennetten mahrum bırakabilir. Cennetten

mahrum olan bir insanın gideceği yer ise cehennemdir. 

Allah'ın kendisine tanıdığı bu süreyi hiçbir değeri olmayan işler-

le sorumsuzca tüketenler, ahirette çok büyük bir pişmanlık yaşa-
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yacaklardır. Kendilerine o gün şöyle denilecektir:

...Size orada (dünyada) öğüt alabilecek olanın öğüt
alabileceği kadar ömür vermedik mi?.. (Fatır Suresi,
37)  

Ayette bildirildiği gibi, her insana öğüt alabileceği, vicdanının

sesini duyabileceği kadar süre verilmiştir. Şeytan ne kadar yanlış

yola sürüklemeye çalışsa da, insanın bu çağrıya icabet etmeme,

Allah'ın emrettiği yolda ilerleme imkanı vardır. Bunun tek yolu

samimi bir iman ve Allah'a güvendir. Nitekim bu özelliklere sa-

hip insanlara yönelik olarak şeytanın her türlü çabasının, aldatıcı

vaadinin boşa çıkacağı Kuran'da bildirilmiştir:

"Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat,
atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar,
mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çe-
şitli vaadlerde bulun." Şeytan, onlara aldatmadan baş-
ka bir şey vadetmez. "Benim kullarım; senin onlar
üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün (hakimiyetin) yoktur."
Vekil olarak Rabbin yeter. (İsra Suresi, 64-65)

Dikkat edin, şeytan sizi de dünyevi hırs ve emellerin, uzun va-

deli planların peşinde koşturarak, asıl hazırlık yapmanız gereken

yeri unutturmasın. Siz dünyevi ideallerle, geçici hırslarla kendini-

zi oyalayıp, iyi işler yaptığınızı sanarak kendinizi kandırmayın.

Allah'ın aşağıdaki emrini yaşamınızın hiçbir anında aklınızdan çı-

karmadan uygulayın:

Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için
neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç
şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Kendile-
ri Allah'ı unutmuş, böylece O da onlara kendi nefisle-
rini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar, fasık
olanların ta kendileridir. (Haşr Suresi, 18-19)
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fi eytan insanları çeşitli mazeretlerle, telkinlerle, aldatıcı da-

vetlerle kendi yoluna çekmeye çalışır. İnsanlara yaratılış

amaçlarını unutturarak, onları dünyevi çıkarlara, geçici ideallere

yöneltir. Eğer bir insan şeytanın bu çağrısına uyar ve herşeyi ya-

ratmış  olan Rabbimiz'in çağrısından yüz çevirirse, işte o zaman

doğruyu görebilmesi mümkün olmaz. Allah Kuran'da böyle in-

sanların durumunu haber vermiştir. Zuhruf Suresi'ndeki konuy-

la ilgili ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten gelir-
se, Biz bir şeytana onun 'üzerini kabukla bağlattırırız';
artık bu, onun bir yakın dostudur. Gerçekten bunlar
(bu şeytanlar), onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise,
kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar.
Sonunda Bize geldiği zaman, der ki: "Keşke benimle
senin aranda iki doğu (doğu ile batı) uzaklığı olsaydı.
Meğer ne kötü yakın-dost(muşsun sen)." (Bu söylen-
meleriniz,) Bugün size kesin olarak bir yarar sağla-
maz. Çünkü zulmettiniz. Şüphesiz azapta da ortaksı-
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nız. Öyleyse sağır olanlara sen mi dinleteceksin veya
kör olan ve açıkça bir sapıklık içinde bulunanı hidaye-
te erdireceksin? (Zuhruf Suresi, 36-40)

Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi, Allah bu insanları sağır ve

kör olarak nitelendirmiştir. Kuşkusuz burada söz konusu olan,

fiziksel anlamda bir sağırlık ve körlük değildir. Allah bu insanla-

rın manevi açıdan kör ve sağır olduklarını, doğru yola yapılan da-

veti duymazlıktan, gerçekleri görmezlikten geldiklerini bildirmiş-

tir. Kısacası bu insanlar akıl ve vicdanlarına uymayarak Allah'ın

emirlerini ve hesap gününü göz ardı etmekte ve bu şekilde kur-

tulabileceklerini zannetmektedirler. Oysa bu insanlar yalnızca

kendilerini kandırmaktadırlar.

Şunu öncelikle belirtmeliyiz: Kendilerini kandıran insanlar dün-

ya üzerinde az sayıda bulunan, istisna kişiler değildir. Kuran'da

bildirildiği gibi "...Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyorlar,

bundan dolayı yüz çeviriyorlar." (Enbiya Suresi, 24) Ve yine

"...insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ediyor-

lar." (Rum Suresi, 8)

Burada söz edilen kişilerden olmamak için herkesin kendisi

adına bir kez daha düşünmesi ve kendini kandıranlardan olma-

mak için çaba göstermesi gerekmektedir. Çünkü dünyadayken

doğrulara gözlerini kapatarak kendini kandırmak, ahirette insana

yarar değil büyük bir zarar verecektir.

Düşünmeyince "Aklıma gelmedi, bilmiyordum"
diyebileceğini zannedenler 

İnsanın hayatı boyunca yaşadığı her anı bir filmin karelerine

benzetecek olursak, bir yaşamın trilyonlarca kareden oluştuğu-

nu düşünebiliriz. Bu trilyonlarca kareden her biri insan için ta-
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nınmış bir fırsat demektir. İnsanın hayatındaki her an, gerçekleri

düşünmesi, doğruları görebilmesi için hesap gününden önce

kendisine verilmiş bir nimettir. Bu nimeti hayra kullananlar, dü-

şünerek dünya hayatının gerçek yönünü kavrayabilen insanlardır.

Düşünmeyenler ve yaşamlarını gaflet içinde sürdürenler ise, bu

fırsatı değerlendiremezler. 

Kuşkusuz düşünmek kavramından herkes farklı bir anlam çıka-

rabilir. Kiminin "düşünmek"ten anladığı, geleceği düşünmektir.

Geleceğe dair planlar yapmak, yatırımlarda bulunmak düşünme-

nin bir göstergesidir onlar için... Kimi ise düşünmeyi geçmişin

muhasebesini yapmak olarak görür. Durmaksızın geçmişte yap-

tıklarını, kazandıklarını veya kaybettiklerini düşünür durur. Kimi

ise "yalnızca bugünü düşünmenin, yarını hiç düşünmemenin" fay-

dalı olduğuna inanır. Bu, onun hayat görüşüdür. Günü gününe

yaşar; belli bir amacı ve izlediği yolu da yoktur. Sabah kalktığın-

da kahvaltıda ne yiyeceğini düşünür, işe giderken hangi vasıtaya

bineceğini düşünür, öğlen yemeğine kimlerle çıkacağını düşünür,

akşam gelecek misafire ne yemek yapacağını düşünür, hangi şir-

ketin hisse senetlerini almasının karlı olacağını düşünür, ertesi

günkü futbol maçına bilet bulup bulamayacağını düşünür, okul

partisine kiminle gideceğini düşünür… Kısacası çoğu insanın zih-

ni sürekli günlük, sıradan ve sathi düşüncelerle doludur. 

İşte yeryüzündeki yüz milyonlarca insan bu ve benzeri düşün-

celerle ömrünü geçirir. Ve görülen odur ki, insanlar bu tarz ko-

nular dışındaki derin konular üzerinde düşünmeye pek yanaş-

mazlar. Ancak burada "düşünmek"ten kastedilen insanın yaşamı-

nın amacını, çevresindeki yaratılış delillerini, Allah'ın kainatta te-

celli eden muhteşem sanatını, ölümü, ahireti, hesap gününü dü-

şünmektir. İşte insanların çoğunluğunun eksik olduğu yön budur.

İnsanlar düşünün; senelerce eğitim görüp, biyolog, mühendis,

67

Harun Yahya (Adnan Oktar)



tıp doktoru, profesör olur, ama hayatında bir kez bile hiç yok-

ken nasıl var olduğunu, bunun da mutlaka bir amaç üzerine ol-

duğunu düşünmezler. Tez hazırlar, doktora yapar, asistan olur,

öğretim üyesi olur, insanlara şifa dağıtan bir doktor olur, avukat

olurlar, ama niçin ve nasıl yaratıldıklarını, yaratılışlarını Allah'a

borçlu olduklarını hiç düşünmezler. Kitaplar yazar, televizyon-

larda açık oturumlara katılır, her konuda düşünüp fikir beyan

ederler, ama bir kere olsun ölümü ve sonrasında Allah'a vere-

cekleri hesabı akıllarına getirmezler. İşte böyle insanlar büyük

bir ziyan içindedirler. Çünkü her insan, er ya da geç ölümle kar-

şılaşacak ve Allah'a olan kulluğundan sorguya çekilecektir. "Dü-

şünmemiş" olmak hiç kimseye bir yarar sağlamayacaktır. 

Her insan Allah'ın varlığını, yaratılış amacını, nasıl kulluk etme-

si gerektiğini düşünüp anlayabilecek bir bilince ve vicdana sahip-

tir. Nitekim kendileri için en hayati konuları düşünmeyen bu in-

sanlar, işlerine gelen bir konuyu gayet iyi düşünüp hesaplayabi-

lirler. Örneğin, ticari bir iş söz konusu olduğunda paralarını na-

sıl değerlendireceklerini çok iyi bilirler; bu konuda her aşamayı

düşünürler. İşlerinde çok zor problemlerin üstesinden gelebilir-

ler; her detay için ayrı bir tedbir düşünebilirler. Sahip olmak is-

tedikleri bir şey olduğunda, bunun için çok uzun vadeli planlar

yapıp, bunları aşama aşama uygulayabilirler. Kısacası insanlar

dünyaya yönelik çıkarları olan konuları gayet iyi düşünebilirler. 

İşte bu yüzden ahirette "düşünemedim", "akledemedim" gibi

mazeretler -Allah'ın dilemesi dışında- kabul görmeyecektir. 

Her yeni doğan insan, Allah'ın yarattığı dünyaya adımını atar.

Dünya üzerinde, gözünü nereye çevirirse çevirsin muhteşem bir

yaratılış, kusursuz bir tasarım ve en ince detayına kadar planlan-

mış sistemlerle karşılaşır. Karşılaştıkları üzerinde düşünen insan,

tüm bunların yaratılmış olduğunu rahatlıkla kavrayabilir. Ama
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günlük yaşamın ve dünyevi hırsların içinde boğulmuş olan bir ki-

şi, bu gördüklerine "tesadüf" der geçer. Oysa bu insana sıradan

bir tablo gösterseniz ve "bu tesadüfen kendi kendine çizilmiş

olabilir mi?" deseniz, "elbette hayır, bunu çizen bir sanatçı mut-

laka vardır" der. Ama aynı insan, çevresindeki olağanüstü sanatı

kimin, neden yarattığını düşünmekten kaçınır.  

Aynı şekilde, insanlar dünyadaki yaşamlarının geçici olduğunu

ve asıl yaşamın ölümün ardından başlayacak olan ahiret hayatı ol-

duğunu da düşünmekten kaçınırlar. Her gün pek çok kişinin ölü-

müne şahit olurlar, ama kendi ölümlerini akıllarına getirmezler.

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yönelik kapsamlı planlar yapar-

ken; ölümden sonrası için bir hazırlık yapmazlar.

İşte bu insanlar, kendilerini bile bile zarara sokmuş olurlar.

Çünkü insanın yaratılış amacını, Allah'ın tüm evrende tecelli

eden sanatını, ölümü, ahireti, hesap gününü düşünmesi son de-

rece kolaydır. İnsanların zannettikleri gibi tüm bu saydıklarımızı

"düşünmek" karmaşık ya da zor bir iş değildir. Bunun için uzun

araştırmalar yapmaya, çok kapsamlı bir eğitim görmeye, karma-

şık bilgiler öğrenmeye de gerek yoktur. 

Örneğin, her gün gördüğü atmosferin tam insanın nefes alabile-

ceği şekilde yaratılmış olması, her gün gökyüzünde gördüğü bir ku-

şun uçmak için ihtiyaç duyduğu en uygun kanat yapısı, çevresinde

gördüğü rengarenk dünya, vicdanlı her insanı Allah'ın muhteşem

yaratışını düşünmeye sevk eder. Yine aynı şekilde, her gün etrafın-

da yüzlerce insan ölürken kişinin bir gün kendisinin de öleceğini

düşünememesi imkansızdır. Eğer insan vicdanının sesine kulakları-

nı tıkamaz, kendini boş işlerle oyalamaz ve dünyevi kıstaslarla kan-

dırmazsa, bu düşünceler kaçınılmaz olarak zihninde oluşacaktır. 

Ancak insanın, gerçekler üzerinde derin düşünmek ve gaflete

kapılmamak için irade göstermesi şarttır. Unutulmaması gerekir
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ki, her insanın şeytan gibi bir düşmanı vardır. Şeytan insanların

düşünmelerini ve böylece gerçekleri fark edip Allah'a yönelme-

lerini istemediği için mutlaka bunu engellemek isteyecektir. Bu-

nun için de insana sinsice telkinlerde bulunmaya başlayacaktır.

İşte bu konuda insanların en çok etkilendikleri telkinlerin başın-

da, "düşünmeyince sorumluluklarından muaf olacakları yalanı"

gelir. Bu telkine kulak veren insanlar, kendilerine sorulduğunda,

"aklıma gelmedi, bilmiyordum, kimse bana söylemedi" diyerek

kurtulacaklarını zannederler, ama kendilerini kandırırlar. 

Oysa insanlar kendi kendilerine bu oyunu oynarlarken, kendile-

rine şah damarlarından daha yakın olan Allah, yaptıkları herşeyden,

görmezlikten ve anlamazlıktan geldikleri her düşünceden haber-

dardır. Dolayısıyla Allah'a karşı olan sorumluluklarını görmekten

kaçan insan, aslında kendi kurduğu tuzağa kendisi düşer; düşünme-

mekle sadece ve sadece kendisini kandırmış olur. Ahirete gittiğin-

de ise kaçtığı gerçekleri yaşayarak görür ve Allah'ın huzurunda he-

sap verirken "bilmiyordum, aklıma gelmedi, düşünemedim" gibi sa-

mimiyetsiz mazeretlerin geçerli olmadığını açıkça anlar. 

Allah bir ayetinde insanları, hesap gününün "zalimlere ken-
di mazeretlerinin hiçbir yarar sağlamayacağı gün..." ol-

duğuna dair uyarmıştır. (Mümin Suresi, 52) Başka ayetlerde de

bu gerçek haber verilmiştir:

Artık o gün, zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar
sağlayacak, ne (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul
edilecektir. (Rum Suresi, 57)

"Biliyordum, ama zaman ve şartlar 
müsaade etmedi" diyerek kendini kandıranlar

Allah Kuran'ı tüm insanlara yol gösterici bir kitap olarak gön-
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dermiştir. Kıyamete kadar tüm insanlar Kuran'da bildirilen emir-

leri yerine getirmekle, ibadetleri uygulamakla yükümlü tutulmuş-

lardır. Allah'ın Kuran'da istisna olarak bildirdiği durumlar dışında

her insan ibadetleri yerine getirip getirmediği konusunda din gü-

nü hesap verecektir. 

İşte bu yüzden Allah'ın bildirdiği durumlar dışında kendi ken-

dine birtakım mazeretler uydurarak, Allah'a kulluk görevini ye-

rine getirmeyen kişi, kendisini aldatmış olur. Bu açık gerçeğe

rağmen insanlar sürekli olarak içinde bulundukları şartları baha-

ne eder ve Allah'a karşı olan sorumluluklarını göz ardı ederler.

Okul yıllarında ayrı, iş hayatına atılınca ayrı, evlenince, çocukları

olunca ayrı bahaneler ileri sürerler. Din ahlakını yaşamaya sami-

mi niyetleri olmadığı için çeşitli konuları ibadetlerini yerine ge-

tirmelerine engel olarak görürler. Öne sürdükleri engellerden

en başta gelenleri de müsait zamanlarının olmaması ve şartların

uygun olmaması iddiasıdır. 

Günlük yaşamları içinde insanlar pek çok işe rahatlıkla zaman

ayırırlar. Özellikle bir çıkarları söz konusu olduğunda, gerekirse

başka isteklerinden fedakarlık eder, ama yine de o iş için gere-

ken zamanı ayarlarlar. Ayrıca bulundukları şartlar o işi yapmala-

rını engelliyorsa, bu engelleri kaldıracak çözümleri de çok çabuk

düşünüp bulurlar. Ancak insanların geneline bakıldığında ibadet-

ler konusunda aynı kararlılığı göstermedikleri görülür. 

"Namaz kılmak istiyorum, ama hiç zaman bulamıyorum", "çalı-

şıyorum, nasıl oruç tutabilirim", "okula gidiyorum, ders çalışmam

lazım, ibadete vakit ayıramam", "burası yazlık, burada oruç tuta-

mam" gibi mazeretler öne süren insanlara çevrenizde sık sık

rastlamışsınızdır. Aynı şekilde "sabırlı bir insan olmak istiyorum,

ama olaylar çok üst üste geliyor", "öfkelenmek istemiyorum,

ama ortam çok stresli" benzeri bahanelerle çirkin bir ahlak gös-



teren insanları çokça görmüşsünüzdür. Bu insanlar aslında Kuran

ahlakını yaşama konusunda samimiyetsiz bir yaklaşım içindedirler.

Çünkü biraz önce de belirttiğimiz gibi, insanlar dünyaya yönelik

bir çıkar umduklarında, zamanı ve şartları göz ardı ederek, gerek-

tiğinde her türlü çözümü bularak istedikleri şeyi yaparlar. Ama

konu kendilerini yaratan ve yaşatan Allah'a karşı yerine getirilme-

si gereken bir sorumluluk olduğu zaman, hemen imkansızlıklar-

dan şikayet etmeye başlarlar. 

Bu konunun daha somut bir şekilde anlaşılabilmesi için şöyle

bir örnek verelim. Bir insana, günde 1 saatini ayırarak bir iş yap-

ması karşılığında çok yüklü bir miktarda para teklif edilse (örne-

ğin, aylık kazandığı maaşın 10 mislinin ödeneceği söylense), bu

kişi içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun, hemen teklifi kabul

eder. Üstelik bu insan bir yandan üniversite sınavına hazırlanıyor

olabilir veya aynı zamanda bir işte çalışması gerekebilir. Her ne

olursa olsun, gerekirse uykusundan fedakarlık yapar, gerekirse

kendine ayırdığı vakitten kısar, ama zaman gibi bir konuyu prob-

lem olarak öne sürmez. Aynı şekilde tüm şartlarını da hemen bu

işe uygun hale getirir. Bu, dünya üzerindeki insanların çoğu için

geçerli olan, inkar edilemez bir gerçektir. 

İşte bu yüzden, eğer insan aynı kararlılığı Allah'ın rızası için

göstermezse, bu, büyük bir samimiyetsizlik ve vicdansızlık olur.

Üstelik insan yaptığı ibadetler karşılığında üç beş kuruş para ile

kıyaslanmayacak kadar değerli bir kazanca kavuşacak, sonsuza

kadar Allah'ın rahmetini ve cennetini kazanacaktır. 

Ama insanların çoğu sahip olmaya çalıştıkları malların, parala-

rın, taşıdıkları kredi kartlarının, biriktirdikleri dolarların, hoşları-

na giden evlerin, arabaların, güzel giysilerin büyüsüyle Kuran ah-

lakının gereklerini bir kenara bırakır,  ahireti unutur ve dünyaya

yönelirler. "Vaktim kısıtlı", "çok meşgulüm", "yetiştirmem gere-

72

N‹Ç‹N KEND‹N‹ KANDIRIYORSUN?



ken işler var", "işim var", "ideallerim var", "ileride yapacağım"

benzeri sözlerle kendilerini kandırır, ahirette kazanç sağlayacak-

ları ibadetlere yönelmezler. Allah'ın emrettiği güzel ahlakı yaşa-

maz, namaz kılmaz, oruç tutmaz, Allah'ın kendilerine verdikle-

rinden ihtiyacı olanlara vermez, yalnızca dünyada kazanç sağla-

maya çalışarak ömürlerini tüketirler. 

Allah dünyada kendilerini kandırarak, öne sürdükleri mazeret-

lerin kabul edileceğini zanneden ve bu yüzden ibadetlerini yeri-

ne getirmeyen veya sürekli erteleyen insanların ahirette karşıla-

şacağı durumu bize şöyle bildirmiştir:

İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikle-
ri şeylerle haber verilir. Hayır; insan, kendi nefsine
karşı bir basirettir. Kendi mazeretlerini ortaya atsa
bile. (Kıyamet Suresi, 13-15)

İşte bu yüzden siz de dikkat edin, sakın bu insanlar gibi ahirette

geçerli olmayacak mazeretleri dünyada öne sürerek kendinizi kan-

dırmayın. Ayette bildirildiği gibi, her ne mazeret ortaya atarsanız

atın, siz aslında bunun geçerli olmadığını kavrayabilecek bir "basire-

te" sahipsiniz. Eğer nefsinize uyarsanız, bunun hesabını Rabbimiz

olan Allah'a veremezsiniz. Sizin zaten şu an dünya üzerinde varo-

luş amacınız Allah'a kulluk etmektir. Yapmanız gereken diğer işle-

rin hiçbiri bundan daha öncelikli ve önemli değildir. Çünkü ebedi

kurtuluşunuz, ancak Allah'ın rahmetini kazanmakla mümkündür.

"Yorgunum, hastayım" diyerek 
Allah'a ibadet etmeyenler

İnsanların din ahlakını yaşamama konusunda öne sürdükleri ma-

zeretlerden biri de fiziki rahatsızlıklardır. Örneğin, Allah'a ibadette

isteksiz olan bir kişi gerçekte hasta olmadığı halde, "hastayım, yor-
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gunum" gibi bahanelerle kendisini ve çevresindekileri kandırma yo-

luna gider ve sorumluluklarını yerine getirmez. Oysa bu kişi unut-

mamalıdır ki, Allah herşeyi bilir. İnsanın hiçbir hareketi, hiçbir dü-

şüncesi Allah'tan gizli kalmaz. Aklından geçen her düşünce, kalbin-

de hissettikleri ve bilinçaltında gizli olanları Allah bilir. Kuran'da ha-

ber verildiği gibi "…Şüphesiz Allah sinelerin özünde saklı
duranı bilendir." (Al-i İmran Suresi, 119)

Ama dinden ve Kuran ahlakından uzak insanlar, kendilerine

Allah'ın rızasını ve cennetini kazanma fırsatı verilmişken fiziki ra-

hatsızlıklarını bahane ederek, ibadetlerini bir yana bırakır, nefisle-

rine uymayı tercih ederler. Bu samimiyetsizliklerinin karşılığını ise

ahirette acı bir azap olarak alırlar. Çünkü Allah'ın emirlerini yeri-

ne getirmeme konusunda öne sürdükleri mazeretlerde samimi-

yetsizdirler. Gerçekten fiziksel bir rahatsızlıkları olsa bile, zaten

Kuran'da bu gibi durumlarla ilgili pek çok kolaylık tanınmıştır. Ör-

neğin oruç tutmak Allah'ın insanlara farz kıldığı ibadetlerden biri-

dir. Dolayısıyla insanlar Allah'ın bu hükmünü yerine getirmekle

yükümlüdürler. İnsanların bu ibadeti yerine getiremeyecekleri

durumları ise yine Allah ayetinde açıkça bildirmiştir:

(Oruç) Sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da
yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka
günlerde (tutsun). Zor dayanabilenlerin üzerinde bir
yoksulu doyuracak kadar fidye (vardır). Kim gönülden
bir hayır yaparsa bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç
tutmanız, -eğer bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır.
(Bakara Suresi, 184)

Bu ayette görüldüğü gibi, Allah yolcunun, hastanın içinde bu-

lundukları durumu hatırlatmış ve onlara oruç ibadetini yerine

getirme konusunda kolaylık göstermiştir. Ayetin devamında da

kulları için en hayırlı olan ne ise ona dikkat çekmiştir. Bir sonra-
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ki ayetinde ise Allah, yine oruçla ilgili bir kolaylık yolu daha bil-

dirmiş ve kulları için daima kolaylık dilediğini hatırlatmıştır:

Ramazan ayı... İnsanlar için hidayet olan ve doğru yo-
lu ve (hak ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgele-
ri (kapsayan) Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse siz-
den kim bu aya şahid olursa artık onu tutsun. Kim has-
ta ya da yolculukta olursa, tutmadığı günler sayısınca
diğer günlerde (tutsun). Allah, size kolaylık diler, zor-
luk dilemez. (Bu kolaylık) sayıyı tamamlamanız ve si-
zi doğru yola (hidayete) ulaştırmasına karşılık Allah'ı
büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz.
(Bakara Suresi, 185)

Bu örnekten de anlaşıldığı gibi, Allah'a samimi olarak iman

edenler için her zaman bir kolaylık yolu mevcuttur. Çünkü

Allah'ın dini son derece kolaydır; Allah insanlar için din ahlakını

yaşama konusunda hiçbir zorluk dilememiştir. Allah insanların

nelerde zorlanacaklarını, hangi yükü kaldıramayacaklarını en iyi

bilendir. Ve Kuran'da hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeye-

ceğini bildirmiştir:

Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü)
insan zayıf olarak yaratılmıştır. (Nisa Suresi, 28)
Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz;
elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve
onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. (Mü'minun Su-
resi, 62) 

İnsanların çoğu ise Allah'ın merhametine ve lütfuna karşılık son

derece nankörce bir ahlak sergilerler. Dünyaya olan hırs ve bağlı-

lıklarından ötürü, ibadetlerini yerine getirmeme konusunda sürek-

li olarak başka şartları bahane olarak öne sürerler. Elbette bunu

yapmakla yalnızca kendilerini kandırır ve zarara sokarlar. Çünkü
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Kuran'da bildirildiği gibi, Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır:

Eğer inkar edecek olursanız, artık şüphesiz Allah size
karşı hiçbir ihtiyacı olmayandır ve O, kulları için inka-
ra rıza göstermez. Ve eğer şükrederseniz, sizin (yara-
rınız) için ondan razı olur. Hiçbir günahkar, bir başka-
sının günah yükünü yüklenmez. Sonra Rabbinize dön-
dürüleceksiniz, böylece yaptıklarınızı size haber vere-
cektir. Şüphesiz O, sinelerin özünde saklı olanı bilen-
dir. (Zümer Suresi, 7)

Dikkat edin, sakın siz de Allah'a kulluk etmekte çekimser dav-

ranıp mazeretler öne sürmeyin. Asla böyle bir samimiyetsizliğe

yaklaşmayın. Unutmayın; samimiyetsizce bir mazereti insan daha

aklından geçirirken Allah bunu bilir. Ve siz bununla kendinizi

kandırıp oyalarken bir anda ölüm meleklerini yanınızda bulursa-

nız, ne kadar çok isteseniz de Allah'a ibadet etmek için bir daha

asla geri döndürülmezsiniz. Allah Kuran'da, dünyada sapasağlam

iken ibadet etmekten kaçınan insanların hesap günü karşılaşacak-

ları pişmanlığı ve hissedecekleri korkuyu şöyle bildirir:

Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı ve onların secde-
ye çağrılacakları gün, artık güç yetiremezler. Gözleri
'korkudan ve dehşetten düşük', kendilerini de zillet sa-
rıp-kuşatmış. Oysa onlar, (daha önce) sapasağlam
iken secdeye davet edilirlerdi. (Kalem Suresi, 42-43)

"Nasıl olsa Allah beni affeder" diyerek
kendilerini kandıranlar

İnsanların çoğu Allah'ın varlığını bilir ve kabul ederler ama

O'nun kudretini gereği gibi takdir edemezler. Yanılgıya düştük-

leri konu Allah'ın varlığı değil, Allah'ın sıfatlarıdır. Örneğin,



Allah'ın kullarına karşı çok lütufkar, bağışlayıcı ve merhametli ol-

duğunu düşünürler de, inkarcılardan intikam alan, onlara azap

eden, kahreden sıfatlarını düşünmeye pek yanaşmazlar. 

Allah'ı gereği gibi takdir edemeyen bu insanların Allah korku-

ları ya hiç yoktur veya çok sınırlıdır. Bu da insanın ahireti açısın-

dan çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü Allah korkusu olmayan,

yaptıklarının karşılığında ceza göreceğine inanmayan bir insan

her türlü kötülüğü, zulmü rahatlıkla yapabilir. Allah'ın yasakladı-

ğı, haram kıldığı her türlü suçu işleyip, sonra da "nasıl olsa Allah

affeder" gibi gerçeklerden uzak sapkın bir düşünceye kapılabilir.

İşte bu yüzden şeytan insanlara hep bu yönden yaklaşır ve insan-

ların kendilerini "nasıl olsa affedilirim" düşüncesiyle kandırmala-

rına neden olur. 

Dikkat edilirse din ahlakından uzak toplumlarda insanlar hep

bu çarpık bakış açısı ile hareket eder ve sürekli Allah'ın emir ve

yasaklarını ihlal ederler. Namazlarını kılmayanlar, oruç tutma-

yanlar, ihtiyaç içinde olan insanları koruyup kollamayanlar, cim-

rilik ederek mallarından infak etmeyenler, kendi çıkarları uğruna

insanlara zulmedenler, adam öldürenler, hırsızlık yapanlar, baş-

kalarının malını haksızlıkla yiyenler, yeryüzünde karışıklık çıka-

ranlar, insanları ahlaksızlığa sürükleyenler, hep "nasıl olsa Allah

affeder" düşüncesi ile bunları yaparlar. Oysa bu düşünceyi taşı-

yan insanlar büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Çünkü Allah tev-

beleri kabul eden ve affedici olandır, ancak aynı zamanda da son-

suz adaleti ile her yapılanın karşılığını eksiksiz olarak verendir.

Elbette iyilik yapanlarla kötüler bir tutulmayacak, dünyada da,

hesap gününde de herkes hak ettiğiyle karşılık görecektir. Bu

gerçek Kuran'da şöyle bildirilir:

Yoksa kötülüklere batıp-yara alanlar, kendilerini iman
edip salih amellerde bulunanlar gibi kılacağımızı mı
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sandılar? Hayatları ve ölümleri bir mi (olacak)? Ne kö-
tü hüküm veriyorlar. Allah, gökleri ve yeri hak olarak
yarattı; öyle ki, her nefis kazandıklarıyla karşılık gör-
sün. Onlara zulmedilmez. (Casiye Suresi, 21-22)
Allah'a döneceğiniz günden sakının. Sonra herkese
kazandığı eksiksizce ödenecek ve onlara haksızlık ya-
pılmayacaktır. (Bakara Suresi, 281) 

Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, elbette her insan yaşadığı müd-

detçe hata yapabilir ve işlediği suçlardan, yaptığı hatalardan dola-

yı pişmanlık da duyabilir. Çünkü insan hata yapmaya yatkın bir

varlıktır; hiçbir insanın hatasızlık veya kusursuzluk iddiası olamaz.

İşte bu yüzden insan dünyada bulunduğu sürece bağışlanmak için

Allah'a tevbe edebilir. Allah, her insana ölene kadar tevbe etme

imkanı vermiştir. Ama Kuran'da hangi tevbenin samimi tevbe ol-

duğu ve kabul göreceği de haber verilmiştir. Tevbenin şartının sa-

mimiyet olduğunu Allah aşağıdaki ayetleriyle bildirmiştir:

Allah'ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak ceha-
let nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik
tevbe edenlerin(kidir). İşte Allah, böylelerinin tevbe-
lerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sa-
hibi olandır. Tevbe; ne, kötülükleri yapıp-edip de on-
lardan birine ölüm çatınca: "Ben şimdi gerçekten tev-
be ettim" diyenler, ne de kafir olarak ölenler için de-
ğil. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır. (Nisa
Suresi, 17-18)

O halde insanın bir hataya düştüğünde, buna önem vermeyip

"nasıl olsa bağışlanırım", "nasıl olsa affedilirim" diye düşünmesi

değil, hemen samimi bir şekilde Rabbimiz'e yönelmesi ve hatası-

nı düzeltme konusunda kesin bir kararlılıkla tevbe etmesi gere-

kir. Önemli olan insanın Allah'a karşı samimi ve dürüst bir kul ol-



masıdır. Ancak bundan sonra Allah'ın bağışlamasını umabilir. Ama

son derece pervasız ve samimiyetsiz şekilde hareket etmeye de-

vam ederken, Allah'tan sakınmaz ve bağışlanma da dilemezken

"nasıl olsa Allah affeder" gibi bir üslup ve mantık içinde olanlar hiç

de bekledikleri gibi bir sonuçla karşılaşmayabilirler.

İşte bu yüzden siz dikkat edin, "nasıl olsa Allah affeder" gibi bir

mantıkla kendinizi kandırarak bile bile Allah'ın hoşnut olmayaca-

ğı bir hayata yanaşmayın. Aksi takdirde sonsuz hayatınızı kendi

ellerinizle büyük bir tehlikeye atmış olursunuz.  

"Nasıl olsa ben cennete giderim" 
düşüncesinde olanlar

Dini yaşamayan toplumlarda insanların kendilerini kandırdıkları

konulardan biri de, kendilerinin cennete girmeye hak sahibi ol-

duklarını düşünmeleridir. Bu insanların büyük çoğunluğunun

ölümden sonra hayat olduğunu kabul etmelerine rağmen din ah-

lakını yaşamamalarının nedeni, kendilerinin mutlaka cennete gide-

ceklerine dair olan zanlarıdır. Bu gibi kişilerin nereden böyle bir

kanaate vardıkları bilinmez. Ama büyük çoğunluğu kendisini diğer

insanlarla kıyaslayarak sadece iyi yönlerini görür ve bu yüzden de

genele göre iyi bir insan olduğu ve bu durumda cennete girmeye

hak sahibi olduğu kanaatine varır. En şaşırtıcı olanı da, bu insan-

lar "iyilik" kavramını, Kuran'a göre değil cahiliye kıstaslarına göre

değerlendirirler. Allah'ın hoşnut olacağı bir yaşamı ve ahlakı de-

ğil, bulundukları toplumun hoşnut olacağı bir yaşamı ve ahlakı se-

çerler. Ve cahiliye kıstasları ile yaptıkları değerlendirme sonucun-

da, kendilerini kandırarak cennete gireceklerini düşünürler.

Hiç kuşkusuz Allah'tan cennetini ümit etmek ve istemek güzel

bir beklentidir. Ama bu temenninin samimi olduğunun en önem-

li göstergelerinden birisi, kişinin hayatının her anında cennete
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yakışacak bir ahlak sergilemesi ve Allah'tan korkup sakınarak ha-

reket etmesi olacaktır. Aksi takdirde, yani Allah'ın razı olmaya-

cağı bir yaşam tarzı içindeyken, kulluk görevlerini yerine getir-

meden cennete gideceğini ileri sürmek son derece samimiyetsiz

bir yaklaşım olacağı gibi, bu düşünce kişinin kendisini kandırma-

sından başka bir şey değildir. 

Bu düşünceye göre kişi hem Allah'a kulluk etmeden koskoca bir

ömrü kendi nefsinin istek ve tutkularına göre tüketecek, hem de

ahirette Allah'ın samimi ve salih kulları için hazırladığı cennetinde,

onların arasında, nimetler içinde yerini alacaktır. Böyle bir düşün-

ceye sahip olması için bir kişinin Kuran'ı hiç bilmiyor olması gere-

kir. Zira Kuran ayetlerinde bildirilen gerçekleri kavrayan bir insan,

bu tarz aldatmacalarla kurtulmasının mümkün olmadığını, bu yol-

la sadece kendisini kandırmış olacağını gayet iyi anlayabilir. 

Bir insan Kuran'da tarif edilen cehennem ortamını öğrenip te-

fekkür ettiğinde, tek bir an dahi cehennemde bulunmayı göze

alamaz. Hatta cehennemde bulunmak bir yana, cehenneme yak-

laşmaktan bile şiddetle kaçınır. Çünkü cehennem, bir insanın

dünyada tahayyül dahi edemeyeceği zorluklarla, acılarla, sıkıntı-

larla, azaplarla, çirkinliklerle dolu bir mekandır. Allah Kuran'da

cehennem azabının, insanların yok olmak isteyecekleri kadar şid-

detli bir azap olduğunu bildirmiştir:

Elleri boyunlarına bağlı olarak, sıkışık bir yerine atıl-
dıkları zaman, orada yok oluşu isteyip-çağırırlar. (Fur-
kan Suresi, 13)

(Cehennem bekçisine:) "Ey Malik (bekçi), Rabbin bi-
zim işimizi bitirsin" diye haykırdılar. O: "Gerçek şu ki
siz, (burda) kalacak kimselersiniz" dedi. (Zuhruf Sure-
si, 77)

Allah'ı gereği gibi tanımayan ve sıfatlarını takdir edemeyen in-
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sanlar ise, O'nun inkarcılar için hazırladığı cehennemin şiddetini

de takdir edemezler. Bu da onlarda gafletten kaynaklanan bir

umursamazlık meydana getirir. Öyle ki cehennemden korkup

sakınarak hareket etmek yerine, yaptıkları bazı fiiller için belli bir

süre cehenneme girmeyi bile göze alabilirler. Bu, toplumda ol-

dukça yaygın bir görüştür. Nefsinin istek ve tutkuları uğruna

Allah'ın emir ve yasaklarını aşanlar hep "cehennemde cezamı çe-

ker sonra nasıl olsa cennete giderim" gibi bir inanca sahiptirler.

Bu kişiler dünya hayatından istedikleri gibi yararlanıp, bunun kar-

şılığında cehennemde bir süre kalacaklarını, daha sonra bağışla-

nacaklarını düşünürler. Oysa hiçbir insanın -Allah'ın dilemesi dı-

şında- böyle bir garantisi yoktur. 

Cehennem sonsuza kadar var olacak bir azap yeridir. Ve Allah,

rızasına göre yaşamayan her insanı sonsuza dek bu azap yurdun-

da tutabilir. "Nasıl olsa bir süre kalır cehennemden çıkarım"

mantığıyla düşünenler, Allah'tan gereği gibi korkmayan, O'nun

azabını düşünüp kavramayan kişilerdir. Nitekim Allah bu zan ile

hareket eden insanlardan ve onların uğrayacakları sondan Ku-

ran'da söz etmiştir: 

Dediler ki: "Sayılı günlerin dışında, ateş asla bize değ-
meyecektir." De ki: "Allah Katından bir ahid mi aldı-
nız? -ki Allah asla ahdinden dönmez- Yoksa Allah'a
karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?" Hayır;
kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa,
(artık) onlar, ateşin halkıdırlar, orada süresiz kalacak-
lardır. İman edip salih amellerde bulunanlar ise cen-
net halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır. (Bakara
Suresi, 80-82)

Bu konuda Kuran'da yer alan bir diğer ayet ise şöyledir:

Bu, onların: "Ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle
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dokunmayacak" demelerindendir. Onların bu iftirala-
rı, dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüş-
tür. (Al-i İmran Suresi, 24)

Allah'ın yukarıdaki ayetleriyle dikkat çektiği gibi, kimin ne ka-

dar azap çekeceğini, cehennemde kimin ne kadar kalacağını an-

cak Allah bilir. Dünyadayken "cezamı çeker çıkarım" diyerek, ki-

birli ve gafil bir zihniyetle kendilerini kandıran bu insanların ce-

hennemde yaşayacakları çaresizlik ve şaşkınlığı ise Allah ayetle-

rinde şöyle bildirir:

...(Allah) Diyecek ki: "Allah'ın dilediği dışta olmak
üzere, ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama
yerinizdir." Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi
olandır, bilendir. (Enam Suresi, 128)

Fasık olanlar içinse, artık onların da barınma yeri ateş-
tir. Oradan her çıkmak istediklerinde, geri çevrilirler
ve onlara: "Kendisini yalanladığınız ateş azabını tadın"
denir. (Secde Suresi, 20)
(Orda) Ateşten çıkmak isterler, ama ondan çıkacak
değiller. Onlar için sürekli bir azab vardır. (Maide Su-
resi, 37)

Eğer yukarıdaki ayetlerde söz edilen kişilerden olmak istemi-

yorsanız, bu konu üzerinde bir kez daha düşünün. Ve sakın "na-

sıl olsa cennete giderim", "cezamı çeker cehennemden çıkarım"

gibi boş zanlarla kendinizi kandırmayın. Kendinizi cahiliye kıstas-

ları ile değil, Kuran ayetleri ile değerlendirin. Allah Kuran'da cen-

netine yakışır bir insanın nasıl olması gerektiğini tüm ayrıntıları

ile bildirmiştir. Bunun dışında hiçbir fikir bu konuda ölçü olamaz.

Unutmayın; hiç kimsenin cennete gideceği garanti altında değil-

dir. Aksine dünyada imtihanı devam eden her insan için cehen-

neme gitme tehlikesi mevcuttur. Allah'ın en samimi ve vicdanlı
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kulları olan peygamberlerin bile bu konuda Allah'a dua ettikleri-

ne Kuran'da şöyle dikkat çekilir:

... Göklerin ve yerin Yaratıcısı, dünyada ve ahirette
benim velim Sensin. Müslüman olarak benim hayatı-
ma son ver ve beni salihlerin arasına kat. (Yusuf Sure-
si, 101)

Bu durumda kimse kendisini kandırmasın; Allah'a boyun eğip

teslim olmadığı ve Rabbimiz'i razı etmediği sürece hiç kimse cen-

netin kapılarından içeri giremeyecektir. Allah bir ayetinde bunun

imkansız olduğunu insanlara çok açık bir örnekle bildirmiştir:

Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı
büyüklenenler, onlar için göğün kapıları açılmaz ve
halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar
cennete girmezler. Biz suçlu-günahkarları işte böyle
cezalandırırız. (Araf Suresi, 40)

"Herkes öyle düşünüyordu, ben de onlara uymaya
mecbur kaldım" diyenler

İnsanların yanılgıya düştükleri pek çok konuda topluluk psiko-

lojisinin etkisi büyüktür. Özellikle din ahlakından uzak yaşayan

toplumlarda yanlış ya da kötü de olsa çoğunluğun benimsediği

düşünce ya da tavırlar kişi tarafından da benimsenmeye başlanır.

Kişi aslında vicdanen doğruyu bilmesine rağmen sırf kalabalığın

etkisiyle "bu kadar kişinin bir bildiği vardır" gibi hatalı bir fikirle

vicdanını susturur ve çoğunluğa uyar. Halbuki çoğunluk hiçbir

konuda ölçü olamaz. İnsanlara doğruyu yanlıştan ayırt etmeleri

için indirilmiş olan ölçü yalnızca Kuran'dır. Kuran dışında birta-

kım kıstasları kabul edenler ve uyanlar çok büyük hatalara dü-

şerler. Nitekim Allah Kuran'da insanları çoğunluğa uymamaları
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konusunda açıkça uyarmıştır:

Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan,
seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak
zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan
söylerler.' (Enam Suresi, 116)

Çoğunluğa uymanın temelinde "herkes öyle düşünüyordu, ben

de onlara uymaya mecbur olduğumu düşündüm" gibi aciz bir

mantık yatar. Yani kişi doğru bildiğinden vazgeçip çoğunluğa uy-

madığı takdirde insanların tepkisini çekmekten, onlar tarafından

kınanmaktan ya da dışlanmaktan çekinir. Bu, genç yaşlı tüm in-

sanlar arasında son derece yaygın bir mantıktır. Sırf bu yüzden

ibadetlerini yerine getirmeyen, bir ömür boyu Allah'ın rızasını

unutup çoğunluğun rızası için yaşayan insanlar vardır. Oysa insan

yüzlerce, binlerce insanın değil yalnızca Allah'ın rızasını aramak-

la sorumludur. Aynı şekilde insan kimin ne düşüneceğini hesap-

lamak ve buna göre hareket etmek durumunda da değildir. Allah

Kuran'la insanları her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturmuş-

tur. İnsan yalnızca Allah'a hesap verecek ve Kuran'a uyup uyma-

dığından sorulacaktır. 

Nitekim bu gerçeği aslında her insan gayet iyi bilmektedir. Ama

birçok kişi bu bahaneyi öne sürerek kendisini kandırmakta ve

çevresindekileri de kandırabileceğini düşünmektedir. Ama ahire-

te gittiğinde, peşlerinden sürüklendiği kalabalık insan toplulukları,

kendilerini azaptan kurtaramadıkları gibi onu da kurtaramazlar.

Allah Kuran'da bu kişilerin durumlarını şöyle haber verir:

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek
olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleye-
ceğiz; O yalancı, günahkar olan alnından. O zaman da
meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın. Biz
de zebanileri çağıracağız. Hayır; ona boyun eğme
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(Rabbine) Secde et ve yakınlaş. (Alak Suresi, 15-19) 

Bu durumdaki bir insan, dünyadayken çevresinin hatırı için

Allah'ın rızasını göz ardı etmiş, hesap günüyle karşılaşacağını hiç

aklına getirmemiştir. Şimdi, çok önemsediği ve uğruna Allah'ın

rızasını göz ardı ettiği o "dinden uzak çoğunluk"la beraber ce-

henneme girecektir. O halde siz bu gerçeği bile bile sakın çoğun-

luğu bahane ederek kendinizi kandırmayın ve din ahlakından

uzaklaşmayın. Hiçbir konuda çoğunluğa uymak zorunda değilsi-

niz. Kuran'a göre doğru bildiğinizden asla vazgeçmeyin ve tek

başınıza da olsanız hakkı yaşayın. Unutmayın, Allah'ın rızasını

arama konusunda gösterdiğiniz kararlılık, sonsuza kadar büyük

bir rahmet içinde yaşamanıza vesile olacaktır.

"Bilim adamları dini inkar ediyordu, 
onlara inandım" diyerek kendini kandıranlar
İnsanların dini inkar etmek için öne sürdükleri mazeretlerden

biri de, Allah'ı ve ahiret gününü inkar etme yanılgısına düşen bi-

lim adamlarının varlığıdır. 

Özellikle içinde yaşadığımız dönem, bilimin ciddi şekilde ilerle-

diği, bilimsel açıdan tarih boyunca yaşanmamış pek çok tecrübe-

nin ve gelişmenin yaşandığı bir yüzyıldır. Bilim ve teknolojinin

sağladığı imkanlarla evrendeki düzen ve tasarım görülmekte,

Allah'ın yarattığı sistemlerin kusursuzluğu anlaşılmakta, canlıların

sahip olduğu pek çok yaratılış gerçeği daha yakından tanınmak-

ta, Kuran'ın mucizeleri teker teker keşfedilmektedir.

Ancak bir de bilimi kendi dünyevi çıkarları için kullanan, inkar-

cı zihniyetlerini onunla desteklemeye çalışan kişiler vardır. Bu ki-

şiler "bilim adamı" sıfatıyla ortaya çıkmakta, ancak bilimi gerçek-

leri araştırıp bulmak için değil, kendi ideolojilerini beslemek için

kullanmaktadırlar. Bu kişiler evrendeki ve canlılardaki kusursuz
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yaratılışı ve mucizevi özellikleri görmezden gelerek, herşeyin te-

sadüfler sonucu kendiliğinden var olduğu gibi gerçek dışı bir id-

dia ile ortaya çıkmaktadırlar. Bu çevrelerin amacı, Allah'ın varlı-

ğını inkar etmek ve toplumlara da inkar ettirmektir. Bu yolla hiç

kimseye karşı sorumluluk hissetmeyen, başıboş bireylerden olu-

şan, her türlü ahlaksızlığın yaygın olarak yaşandığı toplumlar

oluşturmak istemektedirler.

İnsanların çoğu da, bilim adamı görüntüsüyle kendi fikirlerini

yaymaya çalışan bu kişilerden etkilenmektedir. Tüm bilim adam-

ları herşeyi bilen, her konuda en doğru teşhisi yapabilen, en ze-

ki ve akıllı kişiler olarak kabul edilmektedir. Oysa bu hatalı bir

anlayıştır. Elbette bilimi doğru bir amaçla kullanan, pek çok ko-

nuda bilgisinden istifade edilebilecek, değerli bilim adamları var-

dır. Ama bilim çevrelerinde, bu sınıflandırmanın dışında, dünyevi

çıkarları için gerçekleri saptıran, gizleyen, insanları yanlış bir yo-

la sürükleyen kişiler de mevcuttur. Bu yüzden tüm insanlar gibi

bilim adamları da sahip oldukları bilgilerin, ünvanların çokluğuna

göre değil, sahip oldukları bilgileri yaratılış amaçlarına uygun kul-

lanıp kullanmadıklarına, Allah'ın razı olacağı şekilde yaşayıp yaşa-

madıklarına göre değerlendirilmelidirler. Allah'a iman eden bir

insan için doğru olan budur. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Allah Kuran'da insanların ço-

ğunluğuna uymanın zarar getireceğine, bu çoğunluğun inkarda

direttiklerine dikkat çekmiştir. Bu durumda insanın, başkalarının

sözlerini hiç araştırmadan, detaylarını öğrenmeden kabul etme-

si değil, kendi aklı ve vicdanıyla değerlendirmesi ve buradan doğ-

ru sonuca ulaşması gerekir. Allah bir ayetinde, "Hakkında bil-
gin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve
kalp, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsra Suresi, 36)

diye emretmektedir. İşte bu yüzden insanın kendisine söylenen
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herşeyi peşinen kabul ederek ardına düşmesi kendisini kandır-

masından başka bir şey değildir. 

İnsan Allah'ın kendine emrettiği şekilde hakka uymakla ve in-

sanlara da hakkı tavsiye etmekle sorumludur. Gerçek böyleyken,

mazeretler öne sürmesi, kendini ve çevresindekileri kandıracak

bahanelerle ortaya çıkması ahirette hiçbir yarar sağlamayacaktır.

Allah insanları inkara davet eden ve onlara bu konuda vaatlerde

bulunan kişilerin her zaman olacağını Kuran'da haber vermiştir.

Allah bu kişilerin de, onlara uyanların da hüsranla karşılaşacakla-

rını şöyle hatırlatmıştır:

İnkar edenler, iman edenlere dedi ki: "Siz bizim yolu-
muzu izleyin, hatalarınızı biz yüklenelim." Oysa ken-
dileri, onların hatalarından hiçbir şeyi yüklenecek de-
ğildir. Gerçekten onlar, elbette yalancıdırlar. Şüphe-
siz onlar, hem kendi yüklerini, hem kendi yükleriyle
birlikte başka yükleri de yüklenecekler ve kıyamet gü-
nü, düzüp uydurduklarına karşı sorguya çekilecekler-
dir. (Ankebut Suresi, 12-13)



KEND‹N‹ KANDIRANLARI
BEKLEYEN SON

K itabın başında Hz. İbrahim'in, kendisine bir öğreten olma-

dığı halde vicdanıyla Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü kav-

radığından, Allah'a kulluk etmesi gerektiğini hemen anladığından

söz etmiştik. Bilinmelidir ki, her insan aynı vicdana sahiptir; vic-

dansız insanları yüksek vicdanlı insanlardan ayırt eden, bildikleri

gerçeklere gözlerini kapatmaları ve kulaklarını tıkamalarıdır. 

Allah'ın Kuran'da övdüğü bir peygamber olan Hz. İbrahim gibi

hayatlarının her anında vicdanlarının sesine uyan insanlar, güzel

ve huzurlu bir yaşam sürdürürler. Çünkü bu insanlar doğruya

uymanın ve ahirette güzel bir karşılık ummanın verdiği manevi

rahatlık içindedirler. Vicdanlarına uymayan insanlar için ise bu-

nun tam tersi geçerlidir. Bu insanlar doğru olanı uygulamamanın,

hak olana tabi olmamanın ve bunun karşılığında da büyük bir ce-

za olacağını bilmenin gizli sıkıntısını, yani vicdan azabını içlerinde

yaşarlar. Nereye gitseler, ne yapsalar bu sıkıntı peşlerini bırak-

maz. Dünyanın en büyük servetine de sahip olsalar, ülke ülke de

dolaşsalar üstlerindeki bu manevi baskıdan kurtulamazlar. 

Aslında çekilen bu vicdan azabı, yaptığı yanlışlıktan dönmesi

için kişiye Allah'tan bir uyarıdır. Dolayısıyla mümin olanlar için
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büyük bir nimettir. Çünkü kişinin aklının başına gelmesine bir ve-

sile, tevbe edip davranışlarını düzeltmesine bir teşviktir. Ama din

ahlakından ve samimiyetten uzak insanlar için de gerçek manada

bir azaptır. Onlar yaşadıkları bu sıkıntının sebebini bildikleri hal-

de telafi etme yoluna gitmek yerine bunun nedenini anlamazlık-

tan gelirler. Gösterdikleri bu direnç yüzünden de hayatları bo-

yunca gerçek manada mutlu ve huzurlu olamazlar. 

İşte kitabın başından bu yana söz ettiğimiz, gerçekleri bildikle-

ri halde görmezlikten ve anlamazlıktan gelerek kendilerini kan-

dıran insanlar bir ömür boyu bu manevi azap içinde yaşarlar.

Vicdanları böylesine bir azap ve baskı içindeyken onlar kendile-

rine sahte mutluluklar yaratmaya çalışır, ama başaramazlar. Çün-

kü azap içindeki vicdanı rahatlatmanın yegane yolu Allah'a tevbe

ederek buna sebep olan hatayı terk etmektir. 

Eğer siz de vicdanınızı dinlemek yerine çeşitli bahanelerle ken-

dinizi kandırıp nefsinizin istek ve tutkularına uyarsanız, asla ken-

dinizden savamayacağınız manevi bir azap içinde yaşarsınız. An-

cak kendinizi kandırmanız dolayısıyla ebedi hayatınız içinde yaşa-

yacağınız sıkıntı sadece dünyadaki sıkıntılar ile sınırlı kalmaz.

Çünkü Allah dünyada kendilerini kandırarak hesap gününü göz

ardı eden insanların ahirette de büyük bir azap ve pişmanlıkla

karşılaşacaklarını haber vermiştir. Nitekim Kuran'da hesap günü

"aldanma" günü olarak da anılmaktadır:

Sizi toplanma günü için birarada toplayacağı gün; işte
bu aldanma (teğabün) günüdür. Kim Allah'a iman
edip salih bir amelde bulunursa (Allah) onun kötülük-
lerini örter ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altın-
dan ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük 'mut-
luluk ve kurtuluş (fevz)' budur. İnkar edip ayetlerimi-
zi yalanlayanlara gelince; onlar da içinde sürekli kalıcı-
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lar olmak üzere, ateşin halkıdırlar. Ne kötü bir dönüş
yeridir o. (Teğabün Suresi, 9-10)

Ayetlerde bildirilen, "aldanma günü", insanın ölümüyle birlikte

başlar, dirilişle ve hesapla devam eder, inkarcıların ebedi yurtla-

rı olan cehenneme yollanmasıyla son bulur. Dünyadayken kendi-

lerini çeşitli bahanelerle kandıran, şeytanın vaatlerine aldanan in-

sanların, cehennemde karşılaşacakları olaylardan bazıları Ku-

ran'da şöyle haber verilmiştir: 

O, ölüm sarhoşluğu, bir gerçek olarak gelip de, (insa-
na) "İşte bu, senin yan çizip-kaçmakta olduğun şeydir"
(denildiği zaman da). Sur'a da üfürülmüştür. İşte bu,
tehdidin (gerçekleştiği) gündür. (Artık) Her bir nefis,
yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir. "Andol-
sun, sen bundan gaflet içindeydin; işte Biz de senin
üzerindeki örtüyü açıp-kaldırdık. Artık bugün görüş-
gücün keskindir." Onun yakını olan (ve yanından ayrıl-
mayan melek) dedi ki: "İşte bu, yanımda hazır durum-
da olan şey. Siz ikiniz (ey melekler), her inatçı nankö-
rü atın cehennemin içine, hayra engel olan, saldırgan
şüpheciyi, ki o, Allah'la beraber başka bir ilah edinmiş-
ti. Artık ikiniz, onu en şiddetli olan azabın içine atın."
Onun yakın-dostu (saptırıcı) dedi ki: "Rabbimiz, ben
onu kışkırtıp-azdırdım. Ancak kendisi (haktan) uzak
bir sapıklık içindeydi." (Allah buyurur:) "Benim huzu-
rumda çekişip-durmayın. Ben size daha önce 'kesin
bir uyarı' göndermiştim. Huzurumda söz değişikliğe
uğratılmaz ve Ben kullara zulmedici değilim." O gün
cehenneme diyeceğiz: "Doldun mu?" O da: "Daha faz-
lası var mı?" diyecek. (Kaf Suresi, 19-30) 
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S onsuzluk içinde insan yalnızca bir kere denenir ve bu dene-

me süresi onar senelik ortalama 6-7 dilimden oluşur. Ve ki-

şinin sonsuz yaşamını bu deneme süresi içindeki tavrı belirler.

Bu kısacık, ama son derece ehemmiyetli süreyi de insan kendisi-

ni kandırarak geçirirse imtihanı kaybeder. İşte gerçek olan bu-

dur; insan kendini kandırarak ne gerçeği değiştirebilir, ne de so-

rumluluktan kurtulabilir. 

Tam tersine insanın dünyada gerçeklerden kaçması yalnızca

kendi aleyhinedir. Bu kişi vicdanını örterek kendini aldattığı, tür-

lü bahane ve gerekçelerle rahatlatmaya çalıştığı her an aslında

korkunç bir kayıp içindedir. Ahirette ise bu akılsızlığı nedeniyle

-Allah'ın dilemesi dışında- telafisi asla mümkün olmayacak bir

pişmanlık içinde olacaktır.

Durum böyleyken insanın değil kendisini kandırması, son de-

rece açık bir şuurla ve dikkatle kulluk görevini yerine getirme-

si gerekir. Bu da, kişinin her an vicdanının sesini dinlemesi ve

Allah'ın kitabına uyması ile mümkündür. Samimi olarak iman

eden bir insan için başka bir yol yoktur. İnsanın dünyada yaşa-

dığı süre boyunca her geçen saniye ölüme ve hesap gününe bi-

raz daha yaklaştığını, yaptığı her davranışın, aklından geçen her



92

N‹Ç‹N KEND‹N‹ KANDIRIYORSUN?

düşüncenin  Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu ve bunlardan so-

rumlu tutulacağını düşünmesi, kendisi için en güzel ve kazançlı

olan yoldur.

Dikkat edin, Allah'a karşı samimi olmaya yönelten bu yol, in-

san için en kolay olanıdır. Bir anlık düşünmenin ve karar alma-

nın ardından insan tüm yaşamı boyunca bu kararın getirdiği şu-

ur açıklığı ile yaşayabilir. Bu şuur açıklığını kazandığında ise hiç-

bir konuda kendini kandırarak, kendi kendini ebedi bir zarara

uğratmaz. 

Unutmayın; kendini kandırmak insan için, bir nevi ateşle oy-

namaktır. Kişi, bu şekilde oyalanırken ve tam da dünyaya dal-

mışken bir anda canını teslim almaya gelen melekleri yanında

bulabilir. Melekler canını, bir ayetin ifadesiyle "ta derinden
acı ile sökerlerken" acaba aynı oyunu ve kandırmacayı sür-

dürebilecek midir? 

"Ne iyi ettim, dünyadaki hayatım boyunca yedim, içtim, gez-

dim, eğlendim, sorumluluklarımı, kulluk vazifemi göz ardı ettim,

hiç düşünmedim" diyebilecek midir? Kuşkusuz ki hayır. Bu, en

gafil insanın bile aklından geçiremeyeceği bir düşüncedir. Tam

tersine o anda tarifsiz bir korku, dehşet ve panik yaşayacaktır.

Ama bu daha başlangıçtır, cehennemin kapılarından içeri girdi-

ğinde bu korku ve pişmanlık dayanılmaz boyutlara varacak, ruhu

sonsuz bir yıkıma uğrayacaktır. 

Bu, bütün insanların aklından bir an bile çıkarmaması gereken

bir gerçektir. Allah bu gerçeği ayetlerinde hatırlatırken, kendile-

rini kandıran insanların pişmanlıklarını ve çaresizliklerini de şöy-

le bildirmektedir: 

Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip-dö-
nün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Rabbinizden, size indirilenin en güzeline uyun; siz hiç



şuurunda değilken, azab apansız size gelip çatmadan
evvel. Kişinin (yana yakıla) şöyle diyeceği (gün): "Allah
yanında (kullukta) yaptığım kusurlardan dolayı yazık-
lar olsun (bana) doğrusu ben, (Allah'ın diniyle) alay
edenlerdendim." Veya: "Gerçekten Allah bana hida-
yet verseydi, elbette muttakilerden olurdum" diyece-
ği, ya da azabı gördüğü zaman: "Benim için bir kere
daha (dünyaya dönme fırsatı) olsaydı da, ihsan eden-
lerden olsaydım" (diyeceği günden sakının). (Zümer
Suresi, 54-58) 
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D arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılış gerçeğini reddetmek ama-

cıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsa-

tadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen

oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok mucizevi bir

düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle çürümüştür. Böy-

lece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tara-

fından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya

çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılması-

na, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve

yapılan sahtekarlıklara dayalıdır.

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dün-

yasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tama-

men yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim ada-

mı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya,

paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Dar-

winizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini artık yaratılış

gerçeğiyle açıklamaktadırlar.



Evrim teorisinin çöküşünü ve yaratılışın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vardır.

Darwin'i Yıkan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir öğreti olmasına kar-

şın, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının

gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında ya-

yınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerin-

deki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine karşı çıkı-

yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman

içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;

kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hat-

ta Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölüm-

de itiraf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veri-

yordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşı-

lacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu.

Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in

umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanak-

sız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta incelene-

bilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açık-

layamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte ev-

rimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.
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3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tab-

lo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşılamayan İlk Basamak: Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl ön-

ce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia

etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks can-

lı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleş-

mişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin

açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen

evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o

"ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, yaratılışı reddettiği, hiçbir doğaüstü müdahaleyi kabul

etmediği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenleme ol-

madan, doğa kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldiğini id-

dia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda orta-

ya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyo-

loji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti. Çün-

kü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir yapıya

sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane jene-

rasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böcekle-

rin yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluştuğu yaygın bir dü-

şünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir pa-

çavranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu karı-



şımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı. Etlerin kurtlanması da hayatın

cansız maddelerden türeyebildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha

sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluş-

muyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan

çıkıyorlardı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde

ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünya-

sında yaygın bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlan-

masından beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime te-

mel oluşturan bu inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun ça-

lışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti: 

"Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe

gömülmüştür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Ori-

gin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun sü-

re direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin karmaşık yapısını

ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçer-

sizliği daha da açık hale geldi. 

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı

birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebileceğini

ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak

ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: 

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karan-

lık noktayı oluşturmaktadır." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936)

New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), s.196)

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu çözü-

me kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en ünlüsü,

Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi.
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Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği gazları bir deney

düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma enerji ekleyerek, proteinle-

rin yapısında kullanılan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin ge-

çerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koşulların-

dan çok farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı. ("New Evidence

on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American Mete-

orological Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı at-

mosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti. (Stanley Miller, Mole-

cular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small

Molecules, 1986, s. 7)

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürütü-

len tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle ka-

bul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip

olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat yer-

yüzünde nasıl başladı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40)

Hayatın Kompleks Yapısı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile ina-

nılmaz derecede karmaşık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, in-

sanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaşıktır.

Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız

maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılar-
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la açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taşı 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 çekir-

değinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanıl-

maz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda

dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane

oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım

özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir.

Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi için

ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden

oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American der-

gisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları

aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde et-

mek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla or-

taya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmak-

tadır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American,

c.271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın doğal etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise, bu

durumda hayatın doğaüstü bir biçimde "yaratıldığını" kabul etmek gere-

kir. Bu gerçek, en temel amacı yaratılışı reddetmek olan evrim teorisini

açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmaları

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim
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mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiçbir

evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. Darwin, or-

taya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon" mekanizmasına

bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının isminden de açık-

ça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mücade-

lesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı dü-

şüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen

bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır.

Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama el-

bette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka bir canlı

türüne, örneğin atlara dönüştürmez.

Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici gü-

ce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin Köke-

ni adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon

hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı. (Charles Darwin, The Ori-

gin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,

1964, s. 189)

Lamarck'ın Etkisi

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi döne-

minin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog

Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel deği-

şiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellik-

ler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a göre

zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yapraklarını ye-

mek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni ad-

lı kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla bali-



nalara dönüştüğünü iddia etmişti. (Charles Darwin, The Origin of Speci-

es: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184)

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle

kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere

aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon "tek

başına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmış

oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların

sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanı-

na "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların gen-

lerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda

oluşan bozulmaları ekledi. Bugün de hala dünyada evrim adına geçer-

liliğini koruyan  model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulu-

nan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat

gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozuk-

luklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama

teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar

canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluşan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrim-

sel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derece-

de özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir deği-

şim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek
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rasgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle za-

rar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri ge-

liştirmez, ona yıkım getirir. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:

The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren mu-

tasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görül-

dü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdiği

mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan gene-

tik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanser-

dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz.

Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey

yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması" olma-

dığını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim

denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır. Evrim teorisine göre bütün canlı-

lar birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, za-

manla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çık-

mışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun

bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. Örneğin geçmişte, ba-

lık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan da bazı sürüngen özel-

likleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalı-

dır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özel-

likleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir

geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalı-
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dır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu teorik ya-

ratıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayı-

larının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve

bu ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması

gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri

mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sa-

dece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. (Charles Darwin, The Origin of

Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964,

s. 179)

Darwin'in Yıkılan Umutları

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hum-

malı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rastlanama-

mıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bulgular, ev-

rimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, ek-

siksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermiştir.

Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

masına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya

da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız; ka-

demeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.

(Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the Bri-

tish Geological Association, c. 87, 1976, s. 133)

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş formu

olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Dar-

win'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıkla-

rını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisin-



den evrimleştiği hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak orta-

ya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ün-

lü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yega-

ne iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve

eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böy-

le olmadıysa, bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan ba-

zı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer

eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç

sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. (Douglas J. Futuyma,

Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983, s. 197)

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde

ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in san-

dığının aksine, evrim değil yaratılıştır.

İnsanın Evrimi Masalı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insa-

nın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaşayan mo-

dern insanın maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5

milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, modern insan ile ataları

arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. 

Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sa-

yılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymunu"

anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte

soyu tükenmiş bir maymun türünden  başka bir şey değildir. Lord Solly
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Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca

ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok

geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiş bir may-

mun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını

göstermiştir. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplin-

ger Publications, 1970, s. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australo-

pithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani in-

san olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,

Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı can-

lılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluşturur-

lar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında ev-

rimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20. yüz-

yıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapi-

ens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. (J.

Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık

1992)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Ho-

mo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulgula-

rı, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı

bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir. (Alan Wal-

ker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. bas-

kı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge,

c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272) Dahası Homo

erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern zamanlara

kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapi-

ens (modern insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. (Time, Ka-

sım 1996) Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddi-

asının geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi pa-
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leontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına

karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların bi-

ri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında ev-

rimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural His-

tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "ya-

rı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluy-

la ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel te-

meli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim

adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen, or-

tada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı

sonucuna varmıştır. Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmış-

tır. Bilimsel olarak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul

ettiği bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu

tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalla-

rı kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, son-

ra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı"

sayılan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum

ötesi algılama"  kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır. Zucker-

man, yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu

alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlan-

masına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin müm-

kün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin

çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür. (Solly
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Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications,

1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım

insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamaların-

dan ibarettir.

Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz ev-

rimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların bile

anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir. Do-

layısıyla bu iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar biraraya gelerek

önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde

diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi düşünelim; can-

lılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bi-

raraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını, hangi işlemden

geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konuda

bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama

yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formü-

lü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan

fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu

karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu va-

rillere eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, iste-

dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluşma ihtimali 10-950 olan)

protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem ver-

sinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin ba-

şına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar

babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta
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trilyonlarca sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının

oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini

kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden

kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanarya-

ları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambak-

ları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri,

kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus

kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca

canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığı-

mız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre

yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar.

Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini id-

dia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrim-

cilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki ör-

nekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu ise

göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca

cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters olarak dü-

şer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüş-

türülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir

noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu

merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bu-

lunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaran-



lık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık

bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı sey-

retmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tek-

nolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Ör-

neğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra

başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve ka-

litedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir

görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en

gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis

bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler

kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştiril-

mektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğu-

nuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göre-

ceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oy-

sa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir tele-

vizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu

görmek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf da-

ha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün

gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, te-

levizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın

tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, odanızda du-

ran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu

görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşünürsünüz? Binler-

ce kişinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet te-

sadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesa-
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düfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir.

Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta ku-

lağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa

aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek

beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyin-

deki duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese de ka-

palıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa bey-

nin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır.

Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, ka-

labalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir

cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli-

ğin hakim olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiy-

le teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sür-

dürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet,

sesi algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm

teknolojiye, bu teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağ-

men kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini dü-

şünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da ol-

sa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha müzik baş-

lamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki tekno-

lojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula-

ğı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz;

ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldı-

ğı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir

görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algıla-

yıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesin-

de, çok büyük bir gerçek daha vardır.
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Beynin İçinde Gören ve Duyan Şuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşların

cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik

sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında

bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz.

Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamaz-

sınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak al-

gılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm

bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücrele-

rine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vereme-

mektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, gö-

rüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duymaz.

Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renk-

li, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran Yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan kor-

kup, O'na sığınması gerekir. 

Materyalist Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla açık-

ça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni

hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmalarının

hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara

formların yaşamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim

teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atılması gerekir.

Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok dü-
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şünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bili-

min gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesi-

ni "bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden as-

la vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, materya-

list felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebi-

lecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü

bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf et-

mektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş,

doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama ge-

tirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materya-

lizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıkla-

ma getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materya-

lizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girme-

sine izin veremeyiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The

New York Review of Books, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan

bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir

varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, ha-

yatı yarattığına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların,

balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balina-

ların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağ-

murla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwi-

nistler kendi deyimleriyle "İlahi bir açıklamanın sahneye girmemesi" için,

bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,
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şu açık gerçeği göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sa-

hip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden,

en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren

Yüce Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin et-

kisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan, bilim

ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin

inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bun-

ların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan pro-

fesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adam-

larının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sı-

ra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadır-

lar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler,

kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya ta-

rihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde ola-

caktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından

alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önü-

ne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel

olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilele-

rin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim'in kav-

minin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin altından yap-

tıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir kör-

lüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsız-

lıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri

görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir.

Bu ayetlerden bazıları şöyledir:
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Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, on-

lar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini

ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde per-

deler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-

7)

…Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri

vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işit-

mezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktır-

lar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde de, bu insanların mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan

yukarı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürül-

dü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir.

(Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insan-

ların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyü-

nün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici

bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara,

saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir. An-

cak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atomla-

rın ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disiplin,

akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için

uygun olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız

kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanması-

nın, "büyü"den başka bir açıklaması yoktur.

Nitekim, s Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimsele-

rin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun ara-

sında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak

dini anlattığında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insan-
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ların toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa, büyücülerle

karşılaştığında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini

emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların

gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve

(ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi,

116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmiş-

lerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa'nın ortaya koydu-

ğu delil, onların bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklarını yut-

muş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da

fırlatıverince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını

derleyip-toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu,

onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada

yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çev-

rildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayette de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen

bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz

konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün et-

kisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve

bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeç-

mezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozuldu-

ğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına ka-

dar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra ger-

çekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte

düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin ta-
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rih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna ol-

dum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz

bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır. (Malcolm Muggerid-

ge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s.43)

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dün-

ya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanım-

lanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanın-

da insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının

sırrını öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve

şaşkınlıkla düşünmektedir.
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Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka 

bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, 

herfleyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n.

(Bakara Suresi, 32)


