






YAZAR ve ESERLER‹
HAKKINDA

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

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

bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversi-

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

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

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

le olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

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

fal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 41 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 olufl-

turulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kul-

lan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Ku-

ran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-

ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Ku-

ran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› dü-

flünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yönelti-

len itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok bü-

yük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme ni-

yetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

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

mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konu-

lar üzerinde düflünmeye sevk etmek 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, Frans›z-

ca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Ur-

duca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca,

Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca,

Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Ha-



usa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Da-

nimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir oku-

yucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

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

san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›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 varmaktad›r. Bu eserler sü-

ratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri ta-

fl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, ar-

t›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini sa-

mimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da an-

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

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

lup olmufllard›r.

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

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

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

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

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

melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etme-

nin 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› yaymak ise, emek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤-

ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ay-

r›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini olufltur-

mas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›l-

d›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›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›labilme-

si ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bu-

labilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir k›s›m ayr›lmas› uy-

gun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n

tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insan-

lar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayet-

leri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rak-

mayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n ye-

diden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve

yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam ola-

rak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar da-

hi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu-

¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece-

¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade

etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili

kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› ola-

cakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nma-

s›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü ya-

zar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple

dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar tara-

f›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önem-

li sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özel-

likleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara

sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlana-

bilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.



|ÇtÇ†
z x Ü † x ~ Ä x Ü |

[ t Ü â Ç  l t { ç t



ARAfiTIRMA

YAYINCILIK

Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi

‹brahim Elmas ‹flmerkezi 

A Blok Kat 4 Okmeydan› - ‹stanbul  

Tel: (0 212) 222 00 88

Bask›: Seçil Ofset

100 Y›l Mahallesi MAS-S‹T Matbaac›lar Sitesi

4. Cadde No: 77 Ba¤c›lar-‹stanbul

Tel: (0 212) 629 06 15

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›

"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

w w w . h a r u n y a h y a . o r g  -  w w w . h a r u n y a h y a . n e t



‹Ç‹NDEK‹LER

Birinci Bölüm

‹man› Çabuk Anlamak

8

‹kinci Bölüm

Kuran Mucizeleri

107

Üçüncü Bölüm

‹nsan›n Yarat›l›fl›

180

Ek Bölüm

Evrim Yan›lg›s›

219



Birinci Bölüm

‹man› 
Çabuk

Anlamak

8



BU BÖLÜMDE....

Müminlerin alçakgönüllü¤ü nas›ld›r? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Bofl ve yarars›z fleylerden yüz çevirmek nas›l olur?

Neler "bofl ve yarars›z"d›r?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Kuran'daki temizlik anlay›fl› nas›ld›r?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Kuran'da manevi temizlikten de bahsedilir mi?  . . . . . . . . . . . . .16

K›skançl›¤›n Kuran'daki yeri nedir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Kuran'da "alayc›l›k" ile ilgili bildirilenler nelerdir?  . . . . . . . . . . .18

‹nsanlara çirkin lakaplar takman›n Kuran'daki yeri nedir?  . . . .20

Dedikodunun Kuran'daki yeri nedir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Herhangi bir konuda ümitsizli¤e kap›lmak

neden do¤ru bir davran›fl olmaz?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Duygusall›¤›n Kuran'da yeri var m›d›r?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Kuran'da ihlas ve samimiyet anlay›fl› nas›ld›r?  . . . . . . . . . . . . . .23

Müminler olaylar karfl›s›nda hüzne kap›l›rlar m›?  . . . . . . . . . . .24

Müminler öfke duyar m›?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Müminler hata yapar m›?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Kuran'da müminlere emredilen adalet

anlay›fl› ne flekildedir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Allah'› anmak ne flekilde olur?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

K›yamet günü Kuran'da nas›l tarif edilmektedir?  . . . . . . . . . . . .30

K›yamet günü inkar edenlerin durumu nas›l olacakt›r?  . . . . . . .31

Müminler say›ca çok fazla m›d›rlar?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Ahirette müminlere nas›l bir karfl›lama vard›r?  . . . . . . . . . . . . . .34

Din günü kafirler ne flekilde tan›nacaklard›r?  . . . . . . . . . . . . . . .35

Hastal›k ve zorluk an›nda müminin tavr› nas›l olur?  . . . . . . . . .35

Müminlerin yapt›klar› ifllerde birbirlerine

dan›flmalar›n›n faydalar› nelerdir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Kuran'da geçen k›ssalar›n anlat›l›fl sebepleri nedir?  . . . . . . . . . .37

Geçmiflteki kavimler nas›l helak edilmifllerdir?  . . . . . . . . . . . . .38

Kimlere ö¤üt verilir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

9



Ö¤üte en güzel cevap nas›l verilir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

‹nfak ne demektir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

‹nfak ederken en güzel tav›r nas›l olur?

Ne flekilde infak edilir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

H›rsla mal y›¤›p biriktirmenin ya da cimrilik

etmenin Allah Kat›ndaki karfl›l›¤› nedir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Zenginli¤in ahirette herhangi bir yarar› olacak m›d›r?  . . . . . . . .43

Nefsini savunmamak nas›l olur?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Dünya hayat›na kap›lmamak nas›l olur?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Bu dünya hayat›na raz› olanlar›n durumu ne olacakt›r? . . . . . . .47

Bir insan hayat›n›n tamam›n› Allah için yaflayabilir mi?  . . . . . .48

‹nsan kendini neden yeterli görmemelidir?  . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Dinde zorlama var m›d›r?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Hay›rlarda yar›flmak ne demektir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Mümin nelere sabreder?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

‹nkar edenlere de bu dünyada mal, mülk

verimesinin hikmeti nedir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

‹nkarc›lar yapt›klar›na karfl›l›k neden hemen

cezaland›r›lmazlar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

‹nkarc›lar›n dünyada u¤rad›klar› son nas›ld›r?  . . . . . . . . . . . . . .56

Kimler cehenneme girecektir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Cehennemdeki piflmanl›k fayda eder mi?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Cehennemde ateflten baflka azaplar var m›?  . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Cehennemde inkarc›lara yiyecek ve içecek olarak

ne verilecektir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Cehennem derece derece midir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Cennettekiler ve cehennemdekiler birbirlerini görürler mi?  . . .60

Cennette nas›l bir yaflam olacak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Cennetteki manevi ortam nas›l olacak?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Nefsini ilah edinmek nas›l olur?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

fieytan insan› sapt›rmak için her an faaliyette midir?  . . . . . . . . .64

‹çimden geçirdi¤im herfley Allah Kat›nda biliniyor mu?  . . . . . .66

10

‹nanç Gerçekleri



‹nsan›n kalbinin temiz olmas› ve insanlara karfl›

yard›msever olmas› cennete girmesi için yeterli olur mu?  . . . . .67

Allah'a hicret etmek nas›l olur?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Kuran'da "atalar›n dini" ifadesiyle ne kastediliyor?  . . . . . . . . . .69

‹slam'da kad›n ile erkek eflit midir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Kula¤› ve gözü mühürlü kifli nas›l olur?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Kuran'da bozgunculuktan kastedilen nedir?  . . . . . . . . . . . . . . . .73

Münaf›k kimdir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Münaf›klar› tan›yabilece¤imiz alametler var m›d›r?  . . . . . . . . . .74

Kuran'a göre "cahil insan" kimdir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Kuran'da insan›n yarat›l›fl› nas›l anlat›l›r?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Allah'›n dinine davet ne flekilde olur?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Günlük hayatta insan nas›l derin düflünebilir?  . . . . . . . . . . . . . .79

Derin düflünmeyi neler engeller?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Düflünmekten kaçan insanlar nas›l bir kayba u¤rarlar?  . . . . . . .82

Yarat›lanlar üzerinde düflünmek insana nas›l yararlar sa¤lar? . .83

Allah'›n kadrini hakk›yla takdir etmek nas›l olur?  . . . . . . . . . . .84

‹nsan yan›ld›¤›nda veya unuttu¤unda ne yapmal›d›r?  . . . . . . . .85

Tarihte yaflayan tüm toplumlara elçi gönderildi mi?  . . . . . . . . . .86

‹nkarc›lar tarih boyunca neden bütün

Peygamberlere iftira atm›fllard›r?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

‹nkarc›lar›n bu çabalar› bir sonuç verir mi?  . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Müminlerin dünyadaki gerçek dostlar› kimdir?  . . . . . . . . . . . . .88

Müminlerden baflkas› niçin dost edinilmez?  . . . . . . . . . . . . . . . .89

fieytan› dost edinenler kimlerdir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

‹nsan dünyadayken kesin olarak cennete

gidece¤inden emin olabilir mi?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Kuran'da bahsedilen "önde gelenler" kimlerdir?  . . . . . . . . . . . . .91

"Salih amel" ne demektir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Malca zenginleflti¤inde müminin tavr› nas›l olur?  . . . . . . . . . . .93

Hikmet sahibi olmak ne demektir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

‹sraf Kuran'da nas›l geçmektedir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

11

Harun Yahya



Meleklerin insanlar›n can›n› almas› nas›l olur?

‹nsan can› al›n›rken mele¤i görür mü?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

Vesvese nedir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

‹nsan vesveseden nas›l kurtulur?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Kuran okunurken ne yapmak gerekir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Kuran'› okumak yeterli midir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Din hangi yönleriyle bar›fl ve huzuru sa¤lar?  . . . . . . . . . . . . . .100

Kuran'da ö¤ütlenen ticaret ahlak› nas›ld›r?  . . . . . . . . . . . . . . . .101

Tevekkülsüzlü¤ün insan ruhunda

yol açt›¤› tahribatlar nelerdir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

Fiili dua nas›l yap›l›r?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Toplumdaki dejenerasyonla dinsizlik 

aras›ndaki ba¤lant› nedir?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Cinler nas›l varl›klard›r? Cinlerin de iman edeni

ve etmeyeni var m›d›r? Ahirette onlar›n da yaflayaca¤›

cennet ve cehennem olacak m›?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Cinler gelecekten haber verebilir mi?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

12

‹nanç Gerçekleri



Müminlerin alçakgönüllü¤ü nas›ld›r?
Alçakgönüllü olmak, Kuran'da önemli bir mümin özelli¤i olarak ge-

çer. Allah ayetlerinde müminlere alçakgönüllü olmalar›n› emreder. Büyük-

lenen ve fl›mar›p azg›nl›k yapanlar›n da Allah taraf›ndan sevilmedi¤i yi-

ne ayetlerde haber verilir. 

Müminler, Allah'›n herfleyi yaratt›¤›n›, herfleyin tek sahibi oldu¤unu

ve insanlara tüm nimetleri verenin O oldu¤unu bilen insanlard›r. Dolay›-

s›yla bir mümin Allah karfl›s›ndaki acizli¤inin fark›nda oldu¤u için yersiz

bir büyüklenme ve kibir içine girmez. Ne kadar güzel, ne kadar zengin,

ne kadar zeki, ne kadar itibarl› olsa da bunlardan dolay› böbürlenmez, çün-

kü bunlar› ona Allah'›n verdi¤ini bilir. Bu yüzden müminlere karfl› da tav-

r› daima tevazulu olur. Kendi özelliklerini ön plana ç›karmaya, sürekli gü-

zel yönlerini vurgulamaya çal›flmaz. Çünkü yapt›¤› herfleyin karfl›l›¤›n› yal-

n›zca Allah'tan bekler.

‹nkarc›lar›n yeryüzünde büyüklenmesinin aksine, tevazu sahibi mü-

minler alçakgönüllülükle hareket ederler ve bu tevazular› d›fl görünüflle-

rine de yans›r. Allah müminlerin tevazulu tavr›na bir ayetinde flöyle dik-

kat çekmifltir:

O Rahman (olan Allah)›n kullar›, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü

olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap olduklar› zaman

"Selam" derler. (Furkan Suresi, 63)

Bu ahlaklar›n›n sonucunda Allah müminleri cennetle müjdelemifltir:

...‹flte sizin ilah›n›z bir tek ilaht›r, art›k yaln›zca O'na teslim olun.

Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. (Hac Suresi, 34)

Bofl ve yarars›z fleylerden
yüz çevirmek nas›l olur?

Neler "bofl ve yarars›z"d›r?
"Bofl ve yarars›z fleylerden yüz çevirmek", insan›n sadece Allah'›n r›-

zas›n› kazanaca¤› davran›fllarda bulunmas›yla mümkün olur. Mümin dün-

yada kendisine verilen süreyi çok iyi de¤erlendirmesi gerekti¤ini bilir. Çün-

kü bu dünyada yapt›¤› ifller sonucunda ahirette sonsuza kadar konaklaya-
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ca¤› yer belirlenecektir. Bu yüzden her yapt›¤› iflle ahirete yönelik bir hay›r

kazanmaya çal›fl›r. Elbette her insan gibi konuflur, e¤lenir, yemek yer, gü-

ler, düflünür, çal›fl›r ama bunlar› yaparken akl›nda hep insanlara, dine men-

faat sa¤layacak hay›rl› düflünceler vard›r.

Ayr›ca yapt›¤› her hareket bir amaç üzerinedir. Daima kendisine

Allah'›n hoflnutlu¤unu en fazla kazand›racak ifle yönelir. Bu konuyu flöy-

le örneklendirebiliriz: Araba motorlar›n›n gücü hakk›nda sohbet etmek her

insan›n yapabilece¤i bir fleydir. Ancak bir mümin, yapmas› gereken daha

aciliyetli ifller varken, saatlerce bu konu üzerinde konuflmaz. Ayn› flekil-

de bir mümin, yan›nda Allah'›n dinini anlatabilece¤i bir insan varken, onun-

la uzun süre bir spor karfl›laflmas›nda hangi taraf›n kazanaca¤› üzerinde

de konuflmaz. Çünkü o anda öncelikli olan, o kiflinin Allah'›n varl›¤›n›, bü-

yüklü¤ünü, cennete lay›k olabilmek ve cehennemden sak›nmak için neler

yapmas› gerekti¤ini ö¤renmesidir.

K›sacas› mümin, dinin ve Müslümanlar›n menfaatini ilgilendirmeyen

konularda ne uzun süreli bir konuflmaya dalar, ne de bu konulara gere-

¤inden fazla vakit ay›r›r. Dünyayla ilgili her konuda iyi bir ayr›m yapa-

rak, zaman›n› çok iyi de¤erlendirir. ‹çinde bulundu¤u anda neyin "bofl ifl"
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neyin faydal› fley oldu¤unu ise vicdan›n› ve akl›n› kullanarak ay›rt eder

ve bu konuda taviz vermez. Kuran'da bir müminin "bofl söz"le karfl›laflt›-

¤›ndaki tavr› flöyle haber verilir:

'Bofl ve yarars›z olan sözü' iflittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve:

"Bizim yap›p-ettiklerimiz bizim, sizin yap›p-ettikleriniz sizindir; si-

ze selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz" derler. (Kasas Suresi,

55)

Kuran'daki temizlik
anlay›fl› nas›ld›r?

Müminler fiziksel olarak tertemiz insanlard›r. Bedenleri, yedikleri yi-

yecekler, giydikleri giysiler, yaflad›klar› ortamlar her zaman temizli¤i ve

düzeniyle göze çarpar. Bulunduklar› her yeri Kuran'da tarif edilen, terte-

miz cennet ortamlar›na benzetmeye çal›fl›rlar.

Allah müminlerin temizlik anlay›fl›n›n nas›l olmas› gerekti¤ine, afla-

¤›daki ayetlerde dikkat çekmifltir:

Elbiseni temizle. Pislikten kaç›n›p-uzaklafl. (Müddessir Suresi, 4-5)
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Ey iman edenler size r›z›k olarak verdik-

lerimizin temiz olanlar›ndan yiyin... (Ba-

kara Suresi, 172)

… Bana hiçbir fleyi ortak koflma, tavaf

edenler, k›yam edenler, rükua ve sücuda

varanlar için Evimi tertemiz tut. (Hac Su-

resi, 26)

Kuran'da manevi 
temizlikten de     
bahsedilir mi?

Allah Kuran'da insan›n ruhen temiz olma-

s›ndan da bahseder. Nefsindeki kötülüklerden

uzak duran, nefsini ar›nd›r›p temizleyen insan-

lar›n kurtulufl bulaca¤›na dikkat çeker:

Sonra ona fücurunu (s›n›r tan›maz günah

ve kötülü¤ünü) ve ondan sak›nmay› il-

ham edene (andolsun). Onu ar›nd›r›p-te-

mizleyen gerçekten felah bulmufltur.

(fiems Suresi, 8-9)

‹nsan›n manevi yönden temiz olmas›,

ayette bildirildi¤i gibi nefsinin emretti¤i kötü-

lüklerden tamamen uzak durmas›yla mümkün

olur. Manevi yönden temiz olan kifli, samimi bir

imana, huzurlu bir ruh haline sahiptir. Yapt›¤›

her ifl gibi, her düflüncesi de hay›rl›d›r. Karfl›-

s›na ç›kan her olayda Allah'tan raz› olmufl bir

tav›r gösterir. ‹çi de d›fl› ile birdir. Ayr›ca

Allah'tan gelen herfleyin kendisi için mutlaka

hay›rl› oldu¤unu bilir. 

Böyle insanlar nefislerindeki pisliklerden

ar›nan insanlard›r ve Allah Kuran'da bu insan-
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lar›n güzel bir sonla karfl›laflacaklar›n› haber vermifltir:

… Sen, yaln›zca gayb ile Rablerinden 'içleri titreyerek-

korkmakta' olanlar› ve dosdo¤ru namaz› k›lanlar› uya-

r›rs›n. Kim temizlenip-ar›n›rsa, art›k o, kendi nefsi için

temizlenip-ar›nm›flt›r. Sonunda dönüfl Allah'ad›r. (Fa-

t›r Suresi, 18)

Do¤rusu, temizlenip ar›nan felah bulmufltur; (A'la Su-

resi, 14)

K›skançl›¤›n Kuran'daki
yeri nedir?

Haset, Kuran'da k›nanan bir tav›rd›r. Allah, deneme mak-

sad›yla, insanlar›n nefsini k›skançl›¤a e¤ilimli olarak yaratt›-

¤›n›, fakat müminlerin bundan sak›nmalar› gerekti¤ini Ku-

ran'da bildirmifltir:

... Nefisler ise 'k›skançl›¤a ve bencil tutkulara' haz›r (el-

veriflli) k›l›nm›flt›r. E¤er iyilik yapar ve sak›n›rsan›z,

flüphesiz Allah yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa

Suresi, 128)

Baz› insanlara "k›skanç m›s›nd›r?" diye soruldu¤unda bu-

na "evet" veya "biraz" diye cevap verirler. Ancak bu cevab›n

arkas›nda gizlenen anlam› detayl› olarak düflünmezler. Oysa

k›skançl›k, insan›n, baflka birisinin kendisinden herhangi bir

yönüyle daha üstün olmas›n› kabullenememesinin bir sonu-

cu olarak ortaya ç›kar. Bu ise, insan› Allah'a karfl› büyüklen-

meye kadar götürecek bir tutumdur. Çünkü insanlara sahip

olduklar› bütün özellikleri veren Allah't›r. Diledi¤ine diledi-

¤i kadar verir bunu da kimse engelleyemez. 

Ayr›ca Kuran'da fleytan›n, k›skançl›k yüzünden Hz.

Adem'e secde etmeyerek Allah'a isyan etmesinden söz edilir.

Kendisini Hz. Adem'den daha üstün gördü¤ü bildirilir. Bu du-

rumda karfl›m›za önemli bir gerçek ç›kar: K›skançl›k asl›nda
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fleytana ait bir özelliktir ve Allah'tan korkan insan›n bundan kaç›nmas› ge-

rekir. 

Allah Kuran'da müminlere, haset eden kiflilerin yapmaya kalk›flacak-

lar› kötülüklerden korunmalar› için Kendisi'ne s›¤›nmalar›n› söylemekte-

dir:

De ki: Sabah›n Rabbine s›¤›n›r›m. (Felak Suresi, 1)

Ve haset etti¤i zaman, hasetçinin flerrinden. (Felak Suresi, 5)

Kuran'da "alayc›l›k" ile ilgili 
bildirilenler nelerdir?

Alay, Allah'›n kesinlikle be¤enmedi¤i çirkin bir tav›rd›r. Dinsiz top-

lumlarda birçok alay konusu bulunur. ‹nsanlar›n eksiklikleri veya kusur-

lar› ile alay etmek, onlara kötü lakaplar takmak bu konular›n bafl›nda ge-

lir. Allah bu çirkin ahlaka karfl› insanlar› flöyle uyarmaktad›r:

Arkadan çekifltirip duran, kafl göz hareketleriyle alay eden her ki-

flinin vay haline; (Hümeze Suresi, 1)

Allah'›n Kuran'da dikkat çekti¤i di¤er bir alay flekli ise, inkarc›lar›n
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inananlarla alay etmesidir. Gaflet içinde olan, iman edenlerin do¤ru yol-

da oldu¤unu kavrayamayan bu insanlar kendilerini inananlardan üstün

görerek onlarla alay ederler: 

Do¤rusu, 'suç ve günah iflleyenler,' kimi iman edenlere gülüp-ge-

çerlerdi. Yanlar›na vard›klar› zaman, birbirlerine kafl-göz ederler-

di. (Mutaffifin Suresi, 29-30)

Allah bu kiflilerin ne kadar büyük bir yan›lg› içinde olduklar›n› ve u¤-

rayacaklar› sonun kötülü¤ünü ise flöyle bildirmifltir:

Art›k bugün, iman edenler, kafir olanlara gülmektedirler. Tahtlar

üzerinde bak›p-seyretmek suretiyle. Nas›l, kafir olanlar, iflledikle-

rinin feci karfl›l›¤›n› gördüler mi? (Mutaffifin Suresi, 34-36)

Fakat bunlar›n hepsinden önemli olarak Allah Kuran'da, dinle,

Allah'›n ayetleri ile alay edenlerden bahseder. Bu kiflilerin, kendilerine

Allah'tan gelen her uyar›y›, onlar› uyar›p korkutmak için gönderilen elçi-

leri yalanlad›klar›n› bildirir. Kuflkusuz bu insanlar Allah'›n büyüklü¤ünü,

gücünü hakk›yla takdir edemeyen, ahirette hesap vereceklerini gözard› eden

kiflilerdir. Ancak bu kifliler ahirette büyük bir flaflk›nl›k yaflayacak ve dün-

yada yapt›klar› çirkin alayc›l›¤›n karfl›l›¤›n› sonsuz bir azapla alacaklar-

d›r. Kuran'da bu gerçek aç›kça bildirilmifltir:
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‹flte onlar, Rableri'nin ayetlerini ve O'na kavuflmay› inkar edenler-

dir. Art›k onlar›n yap›p-ettikleri bofla ç›km›flt›r, k›yamet gününde

onlar için bir tart› tutmayaca¤›z. ‹flte, inkar etmeleri, ayetlerimi ve

elçilerimi alay konusu edinmelerinden dolay› onlar›n cezas› cehen-

nemdir. (Kehf Suresi, 105-106)

Kiflinin (yana yak›la) flöyle diyece¤i (gün): "Allah yan›nda (kulluk-

ta) yapt›¤›m kusurlardan dolay› yaz›klar olsun (bana) do¤rusu ben,

(Allah'›n diniyle) alay edenlerdendim." (Zümer Suresi, 56)

‹nsanlara çirkin lakaplar takman›n
Kuran'daki yeri nedir?

Kuran ahlak›n› yaflamayanlar, kendilerini yüceltmek u¤runa insanla-

ra olmad›k kötü lakaplar takarak alay ederler, böylece karfl›lar›ndaki in-

sanlar› küçük düflürmeye çal›fl›rlar. Müminler ise asla böyle çirkin bir tav-

ra itibar etmezler. Allah Kuran'da müminleri çok aç›k bir flekilde bu çir-

kin davran›fltan men etmifltir, bu emre uymayanlar›n da zalimlerden ola-

ca¤›n› belirtmifltir:

Ey iman edenler, bir kavim (bir baflka) kavimle alay etmesin, belki

kendilerinden daha hay›rl›d›rlar; kad›nlar da kad›nlarla (alay etme-

sin), belki kendilerinden daha hay›rl›d›rlar. Kendi nefislerinizi (ken-

di kendinizi) yad›rgay›p-küçük düflürmeyin ve birbirinizi 'olmad›k-

kötü lakaplarla' ça¤›rmay›n. ‹mandan sonra fas›kl›k ne kötü bir isim-

dir. Kim tevbe etmezse, iflte onlar, zalim olanlar›n ta kendileridir.

(Hucurat Suresi, 11)

Kuran ahlak›na uyan insanlar Allah'›n be¤enmedi¤i bu davran›fl› hiç-

bir zaman göstermezler. Birbirlerini en güzel flekillerde ça¤›rmaya özen gös-

terir ve birbirlerine Allah'›n samimi birer kulu olarak derin bir sayg› bes-

lerler. 

Dedikodunun Kuran'daki yeri nedir?
Allah Kuran'da müminlere birbirlerini çekifltirmelerini yasaklam›fl, bu-

nu çirkin bir ahlak olarak göstermifltir:
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…Kiminiz ki-

minizin g›ybetini

yapmas›n (arkas›ndan

çekifltirmesin.) Sizden biri-

niz, ölü kardeflinin etini yeme-

yi sever mi? ‹flte, bundan tiksin-

diniz. Allah'tan korkup-sak›n›n. fiüp-

hesiz, tevbeleri kabul edendir, çok esir-

geyendir. (Hucurat Suresi, 12)

Ayetteki bu emir gere¤i, Allah'›n dinini yafla-

yan, birbirlerine kardefl gibi olan insanlar böyle bir ha-

reketi yapmaktan sak›n›rlar. Aksine müminler birbir-

lerini her zaman hay›rla anar, her zaman müminlerin gü-

zel yönlerini ortaya ç›karmaya çal›fl›rlar, Allah'a teslim ol-

mufl insanlarda eksik ve kusur aramaya kalk›flmazlar. Do-

lay›s›yla dinden uzak ortamlarda insanlara büyük s›k›nt› ve-

ren dedikodu, Allah'›n s›n›rlar›n› koruyan müminlerin aras›n-

da asla yaflanmayan bir ahlak bozuklu¤udur. E¤er bir mümin

birbirlerinde eksik veya hatal› bir tav›r görürse bunu o mümi-

nin arkas›ndan baflkalar›yla çekifltirmez. Bunun yerine mümin-

ler do¤rudan do¤ruya birbirlerine bu hatal› tav›rlar›n› düzeltme-

leri için ö¤üt verirler.

Herhangi bir konuda
ümitsizli¤e kap›lmak neden
do¤ru bir davran›fl olmaz?

Allah'›n her varl›¤›n, her olay›n yarat›c›s› oldu¤unu bilen, O'nu

tan›y›p gücünü takdir edebilen bir insan için herhangi bir konuda

ümitsizli¤e düflmek söz konusu olamaz. Çünkü Allah her türlü zor-

lu¤u aç›p gideren, affeden, merhamet eden, sonsuz kudret ve bilgi

sahibi oland›r. Günlük yaflam›n ak›fl› içinde meydana gelen her tür-

lü aksakl›k, aniden ortaya ç›kan sorunlar, hastal›klar, kazalar, yap›-
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lan hatalar, k›sacas› insanlar›n ümitsizli¤e kap›lma nedeni olarak gördük-

leri herfley gerçekte tamamen Allah'›n kontrolünde gerçekleflmektedir. Allah

herfleyden haberdar olan, herfleyi bilendir. Sonsuz bir ak›l taraf›ndan ka-

derinin tayin edildi¤ini bilmek bir insan için olabilecek en büyük rahat-

l›kt›r. ‹flte bunun bilincinde olan bir insan da hiçbir zaman ümitsizli¤e ka-

p›lmaz. 

Ayr›ca mümin dünyada yapt›¤› her hatan›n telafisinin mümkün oldu-

¤unu bilir, bu yüzden de ümitsizli¤e düflmez. Nitekim Kuran'da insanla-

ra Allah'›n rahmetinden umut kesmemeleri emredilmifltir:

"… Allah'›n rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler toplulu-

¤undan baflkas› Allah'›n rahmetinden umut kesmez." (Yusuf Sure-

si, 87)

(Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü

tafl›ran kullar›m. Allah'›n rahmetinden umut kesmeyin. fiüphesiz

Allah, bütün günahlar› ba¤›fllar. Çünkü O, ba¤›fllayand›r, esirgeyen-

dir." (Zümer Suresi, 53)



Duygusall›¤›n Kuran'da
yeri var m›d›r?  

Duygusall›¤›n Kuran'da yeri yoktur. Çünkü Kuran'da as›l olan "ak›l"

sahibi bir mümin olmakt›r. Allah, Kendisi'nden korkup sak›nananlar› bir

nimet olarak "ak›l" sahibi k›lar. Ak›l sahibi olan müminler ise, olaylar› her

zaman Allah'›n Kuran'da gösterdi¤i mutlak do¤rular çerçevesinde de¤er-

lendirirler. Ak›l ve vicdanlar›n›n yönlendirmesiyle do¤ru kararlar verir-

ler. Ve bu flekilde her konuyu kolayl›kla çözüme ulaflt›rabilirler. Oysa duy-

gusall›k akl› örten en önemli etkenlerden biridir. Olaylara ak›l kullanarak

de¤il de duygular›yla yaklaflan kifli do¤ruyu ve yanl›fl› ay›rt edemez. Ta-

rafs›z karar veremez, dolay›s›yla adaletli olamaz. Kiflilerin ne düflündük-

lerine önem verdi¤i için süratli ve isabetli kararlar alamaz. Duygusal bir

karaktere sahip olan kiflinin de¤erlendirmeleri Kuran'›n ölçülerine göre de-

¤il, kendi de¤er yarg›lar›na göre olur. 

Kuran'da ihlas ve samimiyet
anlay›fl› nas›ld›r?

"‹hlas", kelime anlam› olarak kat›ks›z, saf olma demektir. Kuran'da

geçen ihlas kavram›, insan›n kat›ks›zca gönülden Allah'a iman etme-

si, O'na içten ba¤lanmas› anlam›na gelir. ‹hlasl› bir mümin, yaflam›

boyunca herfleyi Allah'›n r›zas›n› elde etmek için yapar ve karfl›l›-

¤›n› da yaln›zca Allah'tan bekler. Yapt›¤› ifllerde, insanlar›n düflün-

celerine göre hareketlerini yönlendirmek, insanlar›n gözüne girme-

ye çal›flmak gibi samimiyetsiz hesaplar› yoktur. Bu yüzden her tav-

r› samimi, içten ve Allah'›n hoflnut olaca¤› flekildedir.

Samimi olan insan öncelikle Allah'a, ard›ndan da insanlara kar-

fl› dürüst olur. Çünkü Allah'›n herfleyi görüp, duydu¤unu, O'nun kar-

fl›s›nda bir gün tüm yapt›klar›yla hesap verece¤ini ve tüm düflünce-

lerinden, her türlü konuflmalar›ndan, her türlü davran›fllar›ndan so-

rumlu olaca¤›n› bilir. ‹flte bu yüzden müminin yaflad›¤› dürüstlük ve

samimiyet onun derin iman›n›n en önemli göstergelerindendir. 

Allah Kuran'da Peygamberlerin daima Allah'›n r›zas›n› arayan ih-
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lasl› tav›rlar›n› inananlara örnek olarak göstermifltir: 

Güç ve basiret sahibi olan kullar›m›z ‹brahim'i, ‹shak'› ve Yakub'u

da hat›rla. Gerçekten Biz onlar›, kat›ks›zca (ahiretteki as›l) yurdu

düflünüp-anan ihlas sahipleri k›ld›k. Ve gerçekten onlar, Bizim Ka-

t›m›zda seçkinlerden ve hay›rl› olanlardand›r. (Sad Suresi, 45-47)

Ayr›ca Kuran'da, Allah'a karfl› samimiyetle yönelen kifliler övülmüfl

ve bu kiflilerin hay›rl› bir sonuçla karfl›laflacaklar› müjdelenmifltir:

… Allah'a içten yönelenler ise; onlar için bir müjde vard›r, öyleyse

kullar›ma müjde ver. Ki onlar, sözü iflitirler ve en güzeline uyarlar.

‹flte onlar, Allah'›n kendilerini hidayete erdirdi¤i kimselerdir ve on-

lar, temiz ak›l sahipleridir. (Zümer Suresi, 17-18)

Müminler olaylar karfl›s›nda
hüzne kap›l›rlar m›?

Müminler olaylar karfl›s›nda hüzne kap›lmazlar. Çünkü Allah'›n ya-

ratt›¤› her olayla kendilerini denedi¤ini bilirler. Yolunda gitmiyor gibi gö-

züken olaylar karfl›s›nda da tevekküllü davran›rlar ve sabrederler. Allah'›n

herfleyi bir hikmet üzerine yaratt›¤›n› unutmazlar. Kuran'da bu konuyla

ilgili flöyle bir örnek verilir:

Siz O'na (Peygambere) yard›m etmezseniz, Allah O'na yard›m etmifl-

tir. Hani kafirler ikiden biri olarak O'nu (Mekke'den) ç›karm›fllar-
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d›; ikisi ma¤arada olduklar›nda arkadafl›na flöyle diyordu: "Hüzne

kap›lma, elbette Allah bizimle beraberdir."… (Tevbe Suresi, 40)

Ayette görüldü¤ü gibi Peygamberimiz en zorlu görünen bir ortamda

bile arkadafl›na hüzne kap›lmamay› tavsiye etmifltir. Müminler için en gü-

zel örnek Peygamber ahlak› oldu¤u için, onlar da zor ortamlarda bu gü-

zel tavr› uygularlar.

Müminlerin hüzne kap›lmamalar›n›n en önemli nedenlerinden biri de

Allah'›n yaratt›¤› her olay›n kendileri için hayra dönüflece¤ini bilmeleri-

dir. Allah inanan insanlara dünyada güzel bir yaflam vaat etmifltir. Bu gü-

zel yaflam içinde ömürlerini sürdüren müminler, Allah'›n kendilerini ahi-

rette de, sonsuza kadar, nimetlerin asla eksilmedi¤i dünyadakinden çok

daha güzel, ola¤anüstü mükemmellikte bir mekana yerlefltirece¤ini umar-

lar. Kuflkusuz bu, bir insan için olabilecek en büyük müjdelerden biridir,

ayr›ca en büyük nefle kayna¤›d›r. Bundan dolay› da müminler asla hüzne

kap›lmazlar. Allah müminleri flöyle müjdelemifltir:

fiüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah't›r" deyip sonra dosdo¤ru bir is-

tikamet tutturanlar (yok mu); onlar›n üzerine melekler iner (ve der

ki:) "Korkmay›n ve hüzne kap›lmay›n, size vadolunan cennetle se-

vinin." "Biz, dünya hayat›nda da, ahirette de sizin velileriniziz. Or-

da nefislerinizin arzulad›¤› herfley sizindir ve istedi¤iniz herfley de

sizindir." (Fussilet Suresi, 30-31)
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Müminler öfke duyar m›?
Müminler do¤al olarak her insan gibi çeflitli olaylar karfl›s›nda öfke-

lenebilirler. Fakat müminlerin üstün ahlaklar›n›n en önemli göstergelerin-

den biri, öfkelerini yenmeleridir. Kontrolsüz bir k›zg›nl›¤›n kendilerine bir

fayda getirmeyece¤ini, aksine, öfkelendiklerinde ak›lc› davranamayacak-

lar›n›, adaleti koruyamayacaklar›n› bilirler. Böyle bir durumda hem ken-

dilerine, hem de etraflar›na zarar› dokunabilecek yanl›fl kararlar vermek-

ten çekinirler. ‹flte bu yüzden müminler sab›rl› davran›rlar, affedici bir tu-

tum sergilerler. Allah Kuran'da müminlerin bu özelli¤ini flöyle övmüfltür:

Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve

insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz) geçenlerdir. Allah,

iyilik yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)

Ancak "öfkeyi tutup yenmek"ten; kastedilen pasif, ses ç›karmayan, her-

fleyi kabullenen bir tutum olarak anlafl›lmamal›d›r. Elbette müminler olay-

lar karfl›s›nda tepki gösterir, kötü bir davran›fl, inananlara zarar verebile-

cek bir ortam varsa buna hemen engel olurlar. Fakat bunu uygularken duy-

gular›na kap›lmaz aksine ak›lc› tav›rlar göstererek çözüm üretir, karfl› ta-

raf› içinde bulundu¤u hatal› durumdan ç›karmak, ona do¤ruyu göstermek,

zarar verecek ortam› de¤ifltirmek için çal›fl›rlar.
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Müminler hata yapar m›?
Kuran'da belirtildi¤i gibi müminler hata yapabilirler. Ancak Allah'tan

korkup sak›nd›klar› ve O'na karfl› samimi olduklar› için hatalar›nda ›srar-

l› davranmay›p hemen bunu telafi yoluna giderler. Allah'tan ba¤›fllanma

dilerler ve kendilerini hatal› olduklar› yönde ›slah ederek bir daha ayn› ha-

taya düflmemeye dikkat ederler. Dünyan›n bir e¤itim yeri oldu¤unu bilir-

ler ve yapt›klar› hatalardan ders ç›kar›p, ibret alarak kendilerini yetifltirir-

ler. Allah müminlerin bu güzel ahlak›n› birçok ayette övmüfl, onlar› mu-

hakkak ba¤›fllayaca¤›n› da müjdelemifltir:

Ve 'çirkin bir hayas›zl›k' iflledikleri ya da nefislerine zulmettikleri

zaman, Allah'› hat›rlay›p hemen günahlar›ndan dolay› ba¤›fllanma

isteyenlerdir. Allah'tan baflka günahlar› ba¤›fllayan kimdir? Bir de

onlar yapt›klar› (kötü fleylerde) bile bile ›srar etmeyenlerdir. (Al-i

‹mran Suresi, 135)

Kuran'da müminlere emredilen adalet
anlay›fl› ne flekildedir?

Allah müminlere olaylar› her zaman en adil flekilde, Kuran'da belirt-

ti¤i s›n›rlara göre de¤erlendirmelerini emretmifltir. ‹nsanlar aras›nda hük-
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medecekleri za-

man mutlaka en

adaletli karar› ver-

melerini ve hakl› olan

kim ise ondan yana ta-

v›r koymalar›n› bildir-

mifltir. 

fiahitlik yapmalar› ge-

rekti¤inde yine en dürüst ve

en adil flahitli¤i yaparlar. ‹nsa-

n›n kimi zaman verdi¤i bir karar

ya da yapaca¤› flahitlik kendisinin

aleyhine olabilir. Ya da yak›nlar›ndan

birinin menfaatine dokunabilir. Ancak

Allah'tan korkan bir insan için bunun hiçbir

önemi yoktur. Çünkü müminlerin ifllerinde öl-

çü Allah'›n r›zas›d›r. Allah'›n raz› olmayaca¤› bir

flahitlik yapmak veya bir karar almak belki zahiren

o an için kifliye kar getirecekmifl gibi gözükebilir. An-

cak Allah raz› olmad›ktan sonra elde edece¤i dünyevi bir

menfaat müminlere huzur ve mutluluk vermez.

Bu nedenle müminler kendileri veya yak›nlar› aleyhine de ol-

sa adaletli davran›rlar. Allah müminleri aksine bir tav›rdan flöyle sak›n-

d›rm›flt›r:

Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve yak›nlar›n›z aleyhine

bile olsa, Allah için flahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) is-

ter zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›n-

d›r. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er di-

linizi e¤ip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, flüphesiz

Allah, yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 135)

‹nsanlar›n adaletle karar verememelerine neden olabilecek bir di¤er

tehlike, kiflilere karfl› duyduklar› k›zg›nl›kt›r. E¤er bir insan baflka bir in-

sana karfl› k›zg›nl›k veya kin duyuyorsa ona bir menfaat sa¤lamak, onun

hayr›na bir harekette bulunmak istemez. Ancak müminler böyle bir du-
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rumda da Allah'›n r›zas›n› düflünür ve karfl›lar›ndaki kifli kim olursa ol-

sun adaletli davranmaktan vazgeçmezler. Çünkü Allah iman edenlere

"…Bir toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n.

O, takvaya daha yak›nd›r…" (Maide Suresi, 8) fleklinde emretmifltir. 

Allah'› anmak ne flekilde olur?
Müminler, Allah'›n her an kendilerini gördü¤ünü ve iflitti¤ini, karfl›-

laflt›klar› her olay› Allah'›n yaratt›¤›n› bilirler. Bu nedenle Allah'› bir an

olsun ak›llar›ndan ç›karmazlar. Yaflamlar›n›n her an›nda hem kendile-

ri içten Allah'› düflünüp anarlar, hem de di¤er müminlerle olan soh-

betlerinde Rablerinin yüceli¤ini, büyüklü¤ünü, kusursuz yarat›fl›-

n›, sanat›n› zikrederler. Müminlerin her an Allah'› zikreden insan-

lar olduklar› Kuran'da flöyle bildirilmektedir:

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'›

zikrederler ve göklerin ve yerin yarat›l›fl› konusun-

da düflünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bu-

nu bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bi-

zi ateflin azab›ndan koru." (Al-i ‹mran Su-

resi, 191)

Allah'› anmak, karfl›lafl›lan herfleyi,

meydana gelen her olay› Allah'›n yarat-

t›¤›n› bilmek, Allah bana bununla ne

göstermek istiyor diye düflünmek,
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Allah'›n yarat›fl›ndaki hikmetleri anlamaya çal›flmak, her an Allah'›n yü-

celi¤ini kavrayabilmek için çaba göstermek ve tüm bunlar› di¤er insanla-

ra da anlatmakla olur. Örne¤in d›fltan bak›ld›¤›nda zorluk gibi görünen bir

olayla karfl›laflt›¤›nda tevekkül ederek sabreden insan, o an Allah'› and›¤›

için bu flekilde davranabilmektedir. Allah'› anan insan Allah'› ve O'nun gü-

cünü hiçbir zaman unutmaz ve daima isabetli davran›r. 

K›yamet günü Kuran'da nas›l tarif
edilmektedir?

Kuran'da bildirildi¤i gibi "...k›yamet-saati yaklaflarak gelmektedir..."

(Taha Suresi, 15) ve o gün geldi¤inde dünya üzerinde var olan tüm canl›-

larla birlikte y›ld›zlar, gezegenler, galaksiler k›saca göklerde ve yerde bu-

lunan herfley yok olacakt›r. Kuran'da o gün gerçekleflece¤i bildirilen baz›

olaylar flöyledir:

Gök yar›l›p çatlayacak, sark›p zaafa u¤rayacakt›r. (Hakka Suresi, 16)

Y›ld›zlar bulan›klafl›p dökülecektir. (Tekvir Suresi, 2)

Günefl ve Ay birleflecektir. (K›yamet Suresi, 9)
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Denizler tutuflturulacakt›r. (Tekvir Suresi, 6)

Da¤lar göçüveren bir kum y›¤›n› haline gelecektir. (Müzzemmil Su-

resi, 14)

Da¤lar renkli yünler gibi etrafa saç›lacakt›r. (Kaari'a Suresi, 5)

Yer parça parça y›k›l›p darmada¤›n olacakt›r. (Fecr Suresi, 21)

Yer a¤›rl›klar›n› d›flar› atacakt›r. (Zelzele Suresi, 2)

Bunlar k›yamet günü gerçekleflecek dehflet verici olaylardan yaln›z-

ca bir k›sm›d›r. Esas olarak o gün, insan›n dünyada de¤er verdi¤i herfley

yok olacak, herkes Allah'›n r›zas› için yap›lan salih ameller d›fl›nda hiçbir

fleyin k›ymetinin olmad›¤›n› anlayacakt›r.

K›yamet günü inkar edenlerin 
durumu nas›l olacakt›r?

K›yamet günü, bir insan›n yaflayabilece¤i en dehfletli, en korku veri-

ci gündür. O gün inkar edenler kendilerine vaat edildi¤i halde hiç düflün-

medikleri bir gerçe¤i apaç›k karfl›lar›nda bulacaklard›r. Fakat art›k insan-
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lar›n dünyada yapt›klar›n› telafi edebilmeleri için geriye dönüfl imkanla-

r› yoktur. O gün inkar edenler korku içinde ölümün asl›nda bir yok olufl

de¤il, aksine sonsuza kadar sürecek bir azab›n bafllang›c› oldu¤unu da an-

layacaklard›r. Allah Kuran'da o gün insanlar›n yaflad›klar› korkunun flid-

detinden dolay› adeta sarhofla döneceklerini bildirmifltir:

...‹nsanlar› da sarhofl olmufl görürsün, oysa onlar sarhofl de¤illerdir.

Ancak Allah'›n azab› pek fliddetlidir. (Hac Suresi, 2)

K›yamet günü inkar edenlerin, yaflad›klar› olay›n dehfletinden dola-

y› bütün de¤er yarg›lar› bir anda de¤iflecektir. En de¤er verdikleri mallar,

en k›ymetli sayd›klar› evlatlar bir anda tüm önemini yitirecektir. Allah Ku-

ran'da insanlar›n o gün yaln›zca kendilerini kurtarmaya çal›flacaklar›n› ve

birbirlerinden kaçacaklar›n› haber vermifltir:

Kifli o gün, kendi kardeflinden kaçar; Annesinden ve babas›ndan

eflinden ve çocuklar›ndan. O gün, onlardan her birisinin kendine ye-

tecek bir ifli vard›r. (Abese Suresi, 34-37)

O gün insanlar›n içinde bulunacaklar› durumla ilgili ayetlerde bildi-

rilen detaylardan birkaç› flöyledir:

...‹flte o zaman, inkar edenlerin gözleri yuvalar›ndan f›rlayacak... (En-

biya Suresi, 97)

Onu gördü¤ünüz gün, her emzikli kendi emzirdi¤ini unutup geçe-

cek ve her gebe kendi yükünü düflürecektir. ‹nsanlar› da sarhofl ol-

mufl görürsün, oysa onlar sarhofl de¤illerdir. Ancak Allah'›n azab›

pek fliddetlidir. (Hac Suresi, 2)

E¤er inkar edecek olursan›z, çocuklar›n saçlar›n› a¤artan bir günde

kendinizi nas›l koruyacaks›n›z? (Müzzemmil Suresi, 17)
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Müminler 
say›ca çok fazla 

m›d›rlar?
Allah birçok ayetinde gerçek

anlamda iman eden kullar›n›n say›-

s›n›n çok az olaca¤›n› bildirmektedir.

Bu nedenle tarih boyunca inanan ki-

flilerin say›lar› hep çok az olmufltur ve

inkarc›lar say› bak›m›ndan hep ço-

¤unlu¤u oluflturmufllard›r. Bu du-

rum müminlerin kalite, de¤er ve üs-

tünlüklerinin de bir göstergesidir.

Allah'›n insanlar›n ço¤unun inan-

mayaca¤› ile ilgili ayetlerinden

biri flöyledir:

Sen fliddetle arzu etsen bi-

le, insanlar›n ço¤u iman

edecek de¤ildir. (Yusuf Su-

resi, 103)

Bu nedenle bir insan›n, insan-

lar›n ço¤unlu¤unu kendine ör-

nek almas›, ço¤unluk nas›l inan›-

yorsa o flekilde inanmas› onun için

büyük bir kay›p olur. Bu insanlar dün-

yada ço¤unluk olsalar da, ahirette

toplu olarak cehenneme girmekten

kurtulamayacaklard›r.
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Ahirette müminlere
nas›l bir 

karfl›lama
vard›r?

Müminler, ölümle birlikte bafllayan

ahiret hayatlar›nda inkarc›lar›n aksine,

hep güzel tav›rlarla, güzel konuflmalar-

la, müjdelerle karfl›lan›rlar. "Ki melek-

ler, güzellikle canlar›n› ald›klar›n-

da…" (Nahl Suresi, 32) ayetiyle haber

verildi¤i gibi, ölürken canlar› güzellik-

le al›n›r. Her türlü korkuya karfl› büyük

bir güven içindedirler. Rablerinin kendi-

lerine olan yard›m› ve fazl› sayesinde ko-

layca hesaba çekilirler. Melekler taraf›n-

dan cennetle müjdelenirler. Ve sonunda
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Allah'›n kendilerine vaat etti¤i cennete sevk edilirler:

Rablerinden korkup-sak›nanlar da, cennete bölük bölük sevkedil-

diler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kap›lar› aç›ld› ve onlara (cen-

netin) bekçileri dedi ki: "Selam üzerinizde olsun, hofl ve temiz gel-

diniz. Ebedi kal›c›lar olarak ona girin." (Onlar da) Dediler ki: "Bi-

ze olan va'dinde sad›k kalan ve bizi bu yere mirasç› k›lan Allah'a

hamd olsun ki, cennetten diledi¤imiz yerde konaklayabiliriz. (Sa-

lih) Amellerde bulunanlar›n ecri ne güzeldir. (Zümer Suresi, 73-74)

Din günü kafirler ne flekilde
tan›nacaklard›r?

(Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalar›ndan tan›n›r da al›nla-

r›ndan ve ayaklar›ndan yakalan›rlar. (Rahman Suresi, 41)

Allah yukar›daki ayetiyle kafir olanlar›n din gününde yüzlerinden ta-

n›nacaklar›na dikkat çekmektedir. Bir insan dünya hayat›nda masum ve-

ya güzel görünümlü bir yüze sahip olabilir. Ancak hesap günü için yeni-

den diriltilen bu insanlar›n o gün sahip olacaklar› yüzler için Kuran'da "zil-

let içinde", "bir karart› sar›p kaplam›flt›r", "toz bürümüfltür" ifadeleri kul-

lan›lmaktad›r. Ayr›ca inkarc›lar kör olarak haflredileceklerdir. Gözleri, kör

olman›n yan›s›ra korkunç bir görünüm de alacak ve Kuran'da bildirildi-

¤ine göre "gömgök" olacakt›r. Ve her inkarc›, din gününde bu korkunç gö-

rüntüsü ile tekrar diriltilecektir. 

Hastal›k ve zorluk an›nda 
müminin tavr› nas›l olur?

Müminler, dünyada Allah'›n insanlar› zorluklarla veya hastal›klarla

denedi¤ini bilirler. Bu nedenle en fliddetli hastal›kla veya zorlukla karfl›-

laflsalar bile, daima tevekküllü ve sab›rl› davran›rlar, hiçbir zaman ümit-

sizli¤e kap›lmazlar. Hastal›¤› ve zorlu¤u verenin Allah oldu¤unu ve bun-

lar› yaln›zca Allah'›n giderebilece¤ini bilerek hemen Allah'a yönelirler. Gös-

terdikleri bu güzel tav›rlar›n karfl›l›¤›na dünyada ve ahirette kavuflmay›
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Allah'tan umarlar. Allah, Bakara Suresi'nde müminlerin bafllar›na gelen zor-

luklara karfl› gösterdikleri güzel tavr› flöyle bildirir:

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan, can-

lardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösteren-

leri müjdele. Onlara bir musibet isabet etti¤inde, derler ki: "Biz

Allah'a ait (kullar)›z ve flüphesiz O'na dönücüleriz." Rablerinden ba-

¤›fllanma (salat) ve rahmet bunlar›n üzerinedir ve hidayete erenler

de bunlard›r. (Bakara Suresi, 155-157)

Müminlerin yapt›klar› ifllerde 
birbirlerine dan›flmalar›n›n 

faydalar› nelerdir?
Allah Kuran'da "Rablerine icabet edenler, namaz› dosdo¤ru k›lan-

lar, iflleri kendi aralar›nda flura ile olanlar…" (fiura Suresi, 38) ayetiyle mü-

minlerin ifllerini birbirlerine dan›flarak yapt›klar›n› bildirmektedir.  Böyle

bir istiflarenin maddi ve manevi çok faydal› sonuçlar› vard›r. Herfleyden

önce insan›n bir iflinde baflkas›na dan›flarak fikrini almas› o kiflinin teva-

zusunu gösterir, ki tevazu Allah'›n be¤endi¤i bir ahlakt›r. Di¤er bir fayda-

s› ise fludur: Bir iflte, bir kifli tek bafl›na karar verece¤ine birkaç kifli birle-

flerek daha yüksek bir ak›l olufltururlar. Birinin düflünemedi¤ini di¤e-

ri düflünür, herkes birbirinin eksi¤ini kapat›r. Böylece al›nan so-

nuç çok daha verimli olur. Yap›lan iflte elde edilen baflar› ise

bir de¤il birkaç kifliye ait olur. Bu da insan›n nefsinin bu

baflar› ile övünmesine, bunu kendine ait bir baflar› ola-

rak görmesine engel olur. 

‹nanç Gerçekleri
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Kuran'da geçen k›ssalar›n anlat›l›fl
sebepleri nelerdir?

Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibretler

vard›r. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak ken-

dinden öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflit-

li biçimlerde aç›klamas›' ve iman edecek bir

topluluk için bir hidayet ve rahmettir.

(Yusuf Suresi, 111)

Allah, Yusuf Suresi'ndeki bu ayetle

Kuran'da anlat›lan k›ssalarda ibretler

oldu¤unu bildirmektedir. Bu k›ssalar-

da anlat›lan olaylar müminler için

birçok aç›dan örnek teflkil eder. Geç-

miflte yaflayanlar›n hatalar›n› tekrar-

lamamak, geçmiflte yaflam›fl olan Pey-

gamberlerin ve müminlerin baz› du-
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rumlarda nas›l davrand›klar›n› ve nas›l baflar› elde ettiklerini görerek ör-

nek almak, onlar›n üstün ahlak›n› görerek uygulamaya çal›flmak, geçmifl-

teki olaylar› ve sonuçlar›n› gözönünde bulundurarak günümüzdeki olay-

lar› de¤erlendirmek gibi pek çok aç›dan bu k›ssalar›n müminler için bü-

yük önemi bulunmaktad›r. 

Geçmiflteki kavimler nas›l helak
edilmifllerdir? 

Allah geçmiflte yaflam›fl kavimlere elçiler göndermifl, onlar› ahiretin

ve hesap gününün varl›¤› ile uyar›p korkutmufltur. Ancak bu kavimlerin

ço¤u kendilerine gelen uyar›lar› dinlememifller, Allah'a ve elçilerine bafl-

kald›rm›fllar ve dinlerini unutmufllard›r. Bunun üzerine Allah onlara ihtar

mahiyetinde çeflitli belalar göndermifl, bunlardan ibret almayan bir k›sm›-

n› da helak etmifltir. Bu kavimlerin bafllar›na gelen belalar görünüfl olarak

birbirlerinden farkl›d›r. Ancak temel özellikleri, insanlar›n hiç ummad›k-

lar› bir yerden, beklemedikleri bir anda, hatta ço¤u zaman uykular› s›ra-

s›nda gelmesidir. Söz konusu belalar kimi zaman bütün bir flehri veya kav-

mi yerle bir etmifl, o flehirden bir eser b›rakmam›fl, insanlar için ac› ve kor-

ku dolu bir azap olmufltur. Allah Kuran'da, pek çok ayette helak olan ka-

vimleri tüm insanlara ibret olarak aktarmaktad›r:

Görmüyorlar m›, kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? On-

lar, bir daha kendilerine dönmemektedirler. (Yasin Suresi, 31)

‹nanç Gerçekleri



Kuran'da bahsedilen pek çok helak çeflitinden baz›lar› flöyledir;

- Suda bo¤ulma, (‹sra Suresi, 103)

- Gökten inen azaplar, (Bakara Suresi, 59)

- Sars›nt› tutmas›-deprem, (Araf Suresi, 78)

- Sel afeti, (Kamer Suresi, 12)

- Dayan›lmaz bir ses, (Hud Suresi, 67)

- Balç›ktan tafl ya¤mas›, (Hud Suresi, 82)

- Kulaklar› patlatan kas›rga, (Kamer Suresi, 19)

- Y›ld›r›m çarpmas›, (Zariyat Suresi, 44)

- Yerin dibine geçme… (Necm Suresi, 53) 

Kimlere ö¤üt verilir?
Allah Kuran'da kimlerin ö¤üt al›p düflüneceklerini bildirmifl ve mü-

minlere de, "fiu halde, e¤er 'ö¤üt ve hat›rlatma' bir yarar sa¤layacaksa,

'ö¤üt verip hat›rlat' "(A'la Suresi, 9) ayetiyle bu özelliklere sahip kimsele-

re ö¤üt vermelerini emretmifltir. Allah'›n ö¤üt vermenin fayda sa¤layaca-

¤›n› bildirdi¤i kimselerin baz› özellikleri flöyledir:

… ‹flte bununla, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere ö¤üt veri-

lir… (Talak Suresi, 2)

Allah'tan '‹çi titreyerek korkan' ö¤üt al›r-düflünür. (A'la Suresi, 10)

… Ancak temiz ak›l sahipleri ö¤üt al›p-düflünebilirler. (Rad Sure-

si, 19)

... ‹çten (Allah'a) yönelenden baflkas› ö¤üt al›p-düflünmez. (Mümin

Suresi, 13)

... Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile ö¤üt ver. (Kaf Su-

resi, 45)

Sen ö¤üt verip-hat›rlat; çünkü gerçekten ö¤ütle-hat›rlatma, mü'min-

lere yarar sa¤lar.  (Zariyat Suresi, 55)
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Ö¤üte en güzel
cevap nas›l verilir?

Allah Kuran'da, "Aralar›nda hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine ça¤-

r›ld›klar› zaman mü'min olanlar›n sözü: "‹flittik ve itaat ettik" deme-

leridir. ‹flte felaha kavuflanlar bunlard›r." (Nur Suresi, 51) aye-

tiyle, müminlerin ö¤üte nas›l bir kar›fl›l›k vermeleri gerekti¤i-

ne iflaret etmektedir. Allah'tan ve Allah'›n elçilerinden gelen

ö¤üdü ifliterek, buna hemen uyanlar› Allah cennetle müj-

delemektedir. Ayr›ca Allah bir baflka ayetinde müminler

için "Ki onlar, sözü iflitirler ve en güzeline uyarlar. ‹flte

onlar, Allah'›n kendilerini hidayete erdirdi¤i kimseler-

dir ve onlar, temiz ak›l sahipleridir." (Zümer Sure-

si, 18) fleklinde haber verir. Bu ayetin de iflaretiy-

le müminler kendilerine Allah'a inanan

kimselerden gelen tüm ö¤ütlere

aç›kt›rlar. Onlar›n kendilerine her

zaman iyili¤i emretti¤ini, kötü-

lükten sak›nd›rd›¤›n› unutmaz-

lar ve her söylediklerini eksik-

sizce, samimiyetle uygularlar.

‹nfak ne demektir?
‹nfak bir insan›n sahip oldu¤u

mal›n› ve imkanlar›n› Allah yolunda kul-

lanmas› demektir. Bir insan›n hiçbir gele-

cek endiflesi duymadan, "ihtiyac›ndan ar-

ta kalan›"n› (Bakara Suresi, 219) Allah yo-

lunda harcamas›n›n karfl›l›¤›nda, Allah ahi-

rette bu kifliye cenneti, dünyada ise harca-

d›klar›n›n yerine bir baflkas›n› vermeyi va-

at eder: 

‹nanç Gerçekleri
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De ki: "fiüphesiz benim Rabbim, kullar›ndan r›zk› diledi¤ine genifl-

letip-yayar ve ona k›sar da. Her neyi infak ederseniz, O (Allah), ye-

rine bir baflkas›n› verir; O, r›z›k verenlerin en hay›rl›s›d›r." (Sebe

Suresi, 39)

… kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden gizli ve aç›k infak eden-

ler; kesin olarak zarara u¤ramayacak bir ticareti umabilirler. (Fat›r

Suresi, 29)

‹nfak ederken en güzel tav›r nas›l olur?
Ne flekilde infak edilir?

Allah infak›n "gizli veya aç›k" (Bakara Suresi, 274) olarak yap›labile-

ce¤ini bildirmektedir. Ancak Allah infak edenlerin kesinlikle "gösterifl için"

infak etmemelerini, infaklar›n›n ard›ndan karfl›daki kifliye s›k›nt› verecek

bir eziyette bulunmamalar›n› ve onlar› minnet alt›nda b›rakacak tav›rlar

göstermeleri gerekti¤ini bildirmektedir. Allah verdi¤i örneklerle gösterifl

için infak edenlerin hiçbir karfl›l›k bulamayacaklar›n› da hat›rlatmaktad›r:

Güzel bir söz ve ba¤›fllama, peflinden eziyet gelen bir sadakadan da-

ha hay›rl›d›r. Allah hiçbir fleye ihtiyac› olmayand›r, yumuflak dav-

ranand›r. Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmay›p, in-

sanlara karfl› gösterifl olsun diye mal›n› infak eden gibi minnet ve

eziyet ederek sadakalar›n›z› geçersiz k›lmay›n. Böylesinin durumu,

üzerinde toprak bulunan bir kayan›n durumuna benzer; üzerine sa¤-

nak bir ya¤mur düfltü mü, onu ç›r›lç›plak b›rak›verir. Onlar kazan-

d›klar›ndan hiçbir fleye güç yetiremez (elde edemez)ler. Allah, ka-

firler toplulu¤una hidayet vermez. Yaln›zca Allah'›n r›zas›n› istemek

ve kendilerinde olan› köklefltirip- güçlendirmek için mallar›n› in-

fak edenlerin örne¤i, yüksekçe bir tepede bulunan, sa¤anak ya¤mur

ald›¤›nda ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örne¤ine benzer ki

ona sa¤anak ya¤mur isabet etmese de bir çisintisi (vard›r). Allah, yap-

t›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 263-265)
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H›rsla mal y›¤›p biriktirmenin ya da
cimrilik etmenin Allah Kat›ndaki 

karfl›l›¤› nedir?
‹nsanlardan baz›lar› bütün ömürleri boyunca mal ve para y›¤›p

biriktirirler ve bunlar› Kuran'da tarif edilen hay›rl› ifllerde kullan-

mazlar. Büyük bir h›rsla, sürekli daha fazla mala-mülke sahip ol-

mak için çal›fl›rlar. Elde ettiklerini ise Allah yolunda harca-

mak, ihtiyaç içinde olanlar› doyurmak varken s›rf kendi

zevkleri u¤runda kullan›rlar. ‹htiyaçlar›ndan kat kat faz-

las›n› biriktirirler ve göstermelik baz› küçük harcama-

lar d›fl›nda, bunlarla faydal› ifller yapmaya yanaflmaz-

lar. ‹flte bu kiflilerin ahirette görecekleri karfl›l›k çok

fliddetli olacakt›r. Bu karfl›l›k Tevbe Suresi'nde flöy-

le bildirilmektedir:

… Alt›n› ve gümüflü biriktirip de Allah yolunda har-

camayanlar... Onlara ac› bir azab› müjdele. Bunla-

r›n üzerlerinin cehennem ateflinde k›zd›r›laca¤›

gün, onlar›n al›nlar›, bö¤ürleri ve s›rtlar› bun-

larla da¤lanacak (ve:) "‹flte bu, kendiniz için y›-

¤›p-saklad›klar›n›zd›r; y›¤›p-saklad›klar›n›-

z› tad›n" (denilecek). (Tevbe Suresi, 34-35)

Sahip olduklar› fleyleri y›¤arak birikti-

renler ve cimrilik edenler, Allah'›n bu dün-

ya hayat›nda onlar› denemek için kendi-

lerine mal ve zenginlik verdi¤ini kavra-

yamayan, bunlarla dünya hayat›na h›rs-

la ba¤lanan insanlard›r. Allah hiç kim-

senin infak›na ihtiyac› olmayan, tüm

zenginli¤in tek sahibi oland›r. ‹nfak

ederek Allah Kat›ndan bir sevaba
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muhtaç olan ise in-

sand›r. Allah bu gerçe¤i

bir baflka ayette flöyle aç›kla-

maktad›r: 

‹flte sizler böylesiniz; Allah

yolunda infak etmeye ça¤r›l›-

yorsunuz; buna ra¤men baz›lar›-

n›z cimrilik ediyor. Kim cimrilik

ederse, art›k o, ancak kendi nefsine

cimrilik eder. Allah ise, Ganiy (hiçbir

fleye ihtiyac› olmayan)d›r; fakir olan

sizlersiniz. E¤er siz yüz çevirecek olur-

san›z, sizden baflka bir kavmi getirip-

de¤ifltirir. Sonra onlar, sizin benzeriniz

de olmazlar. (Muhammed Suresi, 38)

Zenginli¤in ahirette 
herhangi bir yarar›

olacak m›d›r?
Bir insan›n ne zengin olmas› ne de dünyada iken bir

güç veya iktidar sahibi olmas› ahirette ona hiçbir fayda sa¤-

lamayacakt›r. Bir insan›n dünyada istedi¤i kadar çok para-

s›, mal› olsun ölü bedeni topra¤a gömüldü¤ü andan itibaren

bu serveti ona hiçbir fayda getirmeyecektir. E¤er inkar edenler-

dense, tüm di¤er inkarc›larla ayn› muameleyi görerek cehennem

azab›na at›lacakt›r. Dünyada iken zenginlikleri nedeniyle ayr› mu-

amele gören bu insanlar ahirette benzeri görülmemifl bir afla¤›lan-

ma ile afla¤›lanacaklard›r. Bu onlar›n dünyadaki zenginliklerinden

kaynaklanan büyüklenmeleri ve Allah'›n ayetlerini tan›mamalar›ndan

dolay›d›r. Ahirette insanlar Allah'a iman etmelerine ve Allah'tan korkarak
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O'nun diledi¤i tav›r ve davran›fllar› göstermelerine göre mu-

amele göreceklerdir. Dünyadaki zenginlik ya da statüleri ken-

dilerine hiçbir ayr›cal›k sa¤lamayacakt›r. Zenginli¤in Allah

Kat›nda hiçbir de¤eri olmad›¤›n› bildiren ayetlerden biri  flöy-

ledir:

Biz hangi ülkeye bir uyar›c› gönderdiysek, mutlaka

oran›n 'refah içinde fl›maran önde gelenleri': "Gerçek-

ten biz, sizin kendisiyle gönderildi¤iniz fleyi tan›m›-

yoruz" demifllerdir.  Ve: "Biz mallar ve evlatlar bak›-

m›ndan daha ço¤unluktay›z ve bir azaba u¤rat›lacak

da de¤iliz" de demifllerdir. De ki: "fiüphesiz benim

Rabbim r›zk› diledi¤ine geniflletir-yayar ve k›sar da.

Ancak insanlar›n ço¤u bilmiyorlar." Bizim Kat›m›zda

sizi (Bize) yaklaflt›racak olan ne mallar›n›z, ne de ev-

latlar›n›zd›r; ancak iman edip salih amellerde bulu-

nanlar baflka. ‹flte onlar; onlar için yapt›klar›na karfl›-

l›k olmak üzere kat kat mükafaat vard›r ve onlar yük-

sek köflklerinde güven içindedirler. (Sebe Suresi, 34-

37)

Nefsini savunmamak
nas›l olur?

Nefsi insana kötülü¤ü emreder. Nefsin bu özelli¤i fiems

Suresi'nde flöyle bildirilmektedir:

Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene; sonra ona

fücurunu (s›n›r tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve on-

dan sak›nmay› ilham edene (andolsun) onu ar›nd›r›p

temizleyen gerçekten felah bulmufltur. (fiems Suresi,

7-9)

Nefsin kötülü¤ü emretme özelli¤ini aç›klayan ayetler-

den biri de Hz. Yusuf'la ilgilidir. Hz. Yusuf hiçbir suçu ol-

mad›¤› bir konuda iftiraya u¤rad›ktan sonra flöyle demifltir:

(Yine de) Ben nefsimi temize ç›karamam. Çünkü ger-
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çekten nefis, -Rabbimin kendisini esirgedi¤i d›fl›n-

da- var gücüyle kötülü¤ü emredendir. fiüphesiz, be-

nim Rabbim, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.  (Yusuf

Suresi, 53)

Hz. Yusuf'un da bildirdi¤i gibi nefis her zaman kö-

tülü¤ü emreder. Bu nedenle bir insan›n herhangi bir olay

karfl›s›nda hemen kendini savunmaya geçmesi, hakl› ol-

du¤unu ispatlamaya çal›flmas› do¤ru olmaz. Çünkü bir

anl›k bofl bulunmayla nefsine uymufl olabilir. Böyle bir du-

rumda yap›lmas› gereken önce bir düflünmektir. Bir in-

san samimi ve dürüst olarak düflündü¤ünde, hakl› oldu-

¤unu sand›¤› birçok konuda asl›nda hatal› davrand›¤›n›

anlayabilir. Bunu fark etmek ise bir mümin için büyük bir

kazançt›r. Çünkü hatas› oldu¤unu görerek kabul eden bir

insan, hatas›n› düzelterek, Allah'›n ba¤›fllamas›n› ummak

için ilk ad›m› atm›fl demektir. Aksi takdirde kendini sü-

rekli hakl› ç›karmaya, üzerine hiçbir hatay› kondurmama-

ya çal›flan biri istedi¤i kadar kendisini insanlar›n gözün-

de hakl› ç›kars›n, Allah gerçe¤i bilmektedir. Ve bu gerçek

ahirette karfl›s›na ç›kacakt›r. 

Bir insan›n nefsini daima savunmas›ndansa, nefsini

k›nayarak sürekli onun eksikliklerini ve kusurlar›n› or-

taya ç›karmas› ve bunlar› gidermek için Allah'a yönelme-

si, Allah Kat›nda güzel karfl›l›¤› olan bir davran›flt›r. 

Dünya hayat›na kap›lmamak
nas›l olur?

Dünya, insanlar›n denenmeleri ve ahiret yurduna ha-

z›rl›k yapmalar› için Allah taraf›ndan haz›rlanm›fl özel bir

mekand›r. Ve bu denemenin bir gere¤i olarak insanlara

çekici gelecek flekilde yarat›lm›flt›r. Dünyan›n insana çe-

kici gelen süslerine bir ayette flöyle dikkat çekilir:
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Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle, salma

güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu flehvet insan-

lara 'süslü ve çekici' k›l›nd›. Bunlar, dünya hayat›n›n meta›d›r. As›l

var›lacak güzel yer Allah Kat›nda oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 14)

Ayette de belirtildi¤i gibi birbirinden de¤erli ziynetler, mallar, kar ge-

tiren ticaret, güzel ve zengin efller, sa¤l›kl› çocuklar, güzel evler, her renk-
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te ve modelde arabalar, çeflit çeflit yiyecekler insan› dünyaya ba¤layan de-

¤erlerdir. ‹nsan, bunlar›n Allah'tan birer nimet olarak verildi¤ini, tümü-

nün geçici oldu¤unu ve ayette haber verildi¤i gibi "as›l var›lacak güzel

yer"in ahirette oldu¤unu unutmamal›d›r. Kendisine sunulan nimetleri de

dünyada sorumsuzca tüketerek de¤il, ahirete yönelik bir haz›rl›k yapmak

için kullanmal›d›r. ‹flte bu önemli gerçe¤in bilincinde hareket eden insan-

lar, dünya hayat›na kap›lmam›fl olurlar.

Bu dünya hayat›na raz› olanlar›n 
durumune olacakt›r?

Kimi insanlar  dünyan›n geçici ve eksik bir yer oldu¤unu unu-

tarak ona h›rsla ba¤lan›rlar. Allah bu insanlardan Kuran'da flöy-

le bahseder:

Bizimle karfl›laflmay› ummayanlar, dünya hayat›na raz›

olanlar ve bununla tatmin olanlar ve Bizim ayetleri-

mizden habersiz olanlar; ‹flte bunlar›n, kazand›k-

lar› dolay›s›yla bar›nma yerleri atefltir. (Yunus Su-

resi, 7-8)

Kendilerini Yaratan'› unutup h›rs içinde

dünyaya ba¤lananlar, sonsuza kadar ce-

hennem azab› içinde yaflayacaklar›n›

bilmelidirler. Bu insanlar yapt›klar›n›n

karfl›l›¤› olarak çok k›sa bir yaflam›

tercih ederek sonsuz bir yaflam›

kaybedeceklerdir. Üstelik dün-

yada h›rsla ba¤land›klar› bu

de¤erlere ahirette sonsuza ka-

dar tek bir an dahi sahip ola-

mayacaklard›r. 

Harun Yahya
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Bir insan hayat›n›n tamam›n› 
Allah için yaflayabilir mi? 

Hayat›n tamam›n› Allah için yaflaman›n nas›l olaca¤›n› anlayabilmek

için öncelikle hayat›n gerçek anlam›n› bilmek gerekir. Allah, hayat›n ger-

çek anlam›n› flöyle bildirmektedir:

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

zel) olaca¤›n› denemek için ölümü ve hayat› yaratt›. O, üstün ve güç-

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

Ayette bildirildi¤i gibi tüm insanlar davran›fllar›n›n nas›l oldu¤u ile

denenirler. Güzel davran›fllarda bulunanlar, bunun sonucunda Allah'›n hofl-

nutlu¤unu kazanarak cennete girmeyi arzularlar. Bunun için de hayatla-

r›n›n her an›n› böyle bir çaba içinde geçirmeleri gerekti¤ini bilirler. 

Fakat kimi insanlar bu noktada önemli bir yan›lg› içindedirler. Sade-

ce ibadetleri yapman›n ve haramlardan sak›nman›n Allah r›zas› için oldu-

¤unu ve bunlar›n d›fl›ndaki zamanlar›n dinle bir ilgisinin bulunmad›¤›n›

zannederler. Oysa insan yaflad›¤› her anda, her konuflmas›nda, ak-

l›ndan geçirdi¤i her düflüncede, yapt›¤› her türlü iflte

Allah'› en fazla hoflnut etmenin yolunu aramal›d›r.

Örne¤in dünyada her insan çal›fl›r ve para ka-

zan›r. Ancak hayat›n› Allah için yaflayan

bir insan, Allah'›n dinine daha fazla

hizmet edebilmek için çal›fl›r ve ka-

zanc›ndan kendine sadece ihti-

yac› kadar›n› ay›rarak, kala-

n›n› Allah'›n hoflnut olaca-

¤› yerlerde harcar. Bu in-

san her sohbetinde

Allah'› en hoflnut ede-

cek konuflmalar› ya-

par. ‹nsanlara

Allah'›  hat›rlat›r,

kötülükten me-

nederek iyili¤i

‹nanç Gerçekleri
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emreder. Çevresini ve dostlar›n› Allah'›n hoflnut olaca¤› insanlardan seçer.

Bu seçimi yaparken dünyevi ç›karlar›n› veya dini yaflamayan insanlar›n

k›staslar›n› dikkate almaz. Her an, "flu an Allah'› en fazla nas›l hoflnut ede-

bilirim?" diye düflünür. 

Dinin en temel flartlar›ndan biri, hayat›n tamam›n›n Allah için geçi-

rilmesidir. Bu nedenle Allah müminlere flöyle söylemelerini emreder:

De ki: "fiüphesiz benim namaz›m, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm

alemlerin Rabbi olan  Allah'›nd›r." (En'am Suresi, 162)

‹nsan kendini neden yeterli
görmemelidir?

Allah'tan korkan bir insan›n hayattaki en büyük amac›   Allah'› raz›

edecek bir ahlaki yap›ya sahip olmakt›r. Bunun için kendisini e¤itmesi, sü-

rekli olarak daha üstün bir ahlak› yaflama çabas› içinde olmas›  grekti¤ini

Harun Yahya
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bilir. Çünkü sami-

miyetin, dürüstlü¤ün,

çal›flkanl›¤›n, fedakarl›-

¤›n, tevazunun ya da di-

¤er güzel özelliklerin

"üst s›n›r›" yoktur.

Yani bir insan›n "ben

en güzel ahlaka ulaflt›m

bundan daha iyisi ola-

maz" demesi mümkün de-

¤ildir.

Kendisini her aç›-

dan eksik gören, daha

iyisini arayan bir insa-

n›n manevi yönden ge-

liflmesi çok h›zl› olur.

Böyle bir kifli süratle ha-

talar›ndan ar›n›r, her gün

daha üstün bir ahlaka

do¤ru ilerler. Aksi takdir-

de e¤er insan bir konuda

kendisini yeterli görürse

daha iyisini aramak ve uy-

gulamak için bir çabas› ol-

maz. Eksiklerini ve hatala-

r›n› bulamaz ve düzelte-

mez. Bu da onun ilerleye-

memesine neden olur.

Allah Kuran'da insan›n

kendisini herhangi bir ko-

nuda müsta¤ni görmesi-

nin yani yeterli bulmas›n›n

büyük bir hata olaca¤›n›

flöyle bildirmifltir:
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Hay›r; gerçekten insan, azar. Kendini müsta¤ni gördü¤ünden.

(Alak Suresi, 6-7)

‹flte bu yüzden insan kendini gerek Allah'› raz› edecek hay›rl› ifller yap-

ma, gerekse manevi yönden kendisini gelifltirme konusunda kesinlikle ye-

terli görmemelidir. Allah'›n kendisine verdi¤i ak›l ile, hep daha iyisini, da-

ha güzelini, daha üstününü, daha mükemmelini talep etmeli ve bu konu-

da samimi bir çaba göstermelidir.

Dinde zorlama var m›d›r?
Bu sorunun cevab› bir ayette aç›k olarak verilmifltir:

Dinde zorlama (ve bask›) yoktur.  fiüphesiz, do¤ruluk (rüfld) sap›k-

l›ktan apaç›k ayr›lm›flt›r. Art›k kim ta¤utu tan›may›p Allah'a ina-

n›rsa, o, sapasa¤lam bir kulpa yap›flm›flt›r; bunun kopmas› yoktur.

Allah, iflitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 256)

Ayette bildirildi¤i gibi dini yaflama konusunda bir insan›n zorlanma-

s› söz konusu de¤ildir. Di¤er insanlara Allah'›n varl›¤›n› ve Kuran ahlak›-

n› anlatmak müminin sorumluluklar›ndand›r. Bu sorumluluklar›n› yerine

getirmek isteyen müminler di¤er insanlar›n hidayetine vesile olmak için

dini anlat›r; fakat Allah hidayet dilemedikten sonra hiçbir fley yapamaya-

caklar›n› bilerek bundan gerisini kiflinin vicdan›na b›rak›rlar. Çünkü Allah'›n

ve ahiretin varl›¤› apaç›k ortadad›r. Allah'›n ça¤›rd›¤› do¤ru yol ile fleyta-

n›n ça¤›rd›¤› sap›kl›k aras›ndaki ayr›m› görmek son derece kolayd›r. Han-

gisinin daha güzel ve daha karl› oldu¤unu her insan kendi vicdan›yla ra-

hatl›kla anlayabilir. Bu nedenle Allah'tan korkan insanlar zaten bir bask›

ya da zorlamaya gerek kalmadan do¤ru yola tabi olurlar. 

Allah Kuran'da inananlara düflen görevin yaln›zca do¤ruyu anlatmak

oldu¤unu pek çok ayetiyle bildirmifltir. Bir ayette flöyle denir: 

E¤er seninle çekiflip-tart›fl›rlarsa, de ki: "Ben, bana uyanlarla birlik-

te, kendimi Allah'a teslim ettim." Ve kitap verilenlerle ümmilere de

ki: "Siz de teslim oldunuz mu?" E¤er teslim oldularsa, gerçekten hi-

dayete ermifllerdir. Fakat yüz çevirdilerse, art›k sana düflen yaln›z-

ca tebli¤(etmek)dir. Allah, kullar› hakk›yla görendir. (Al-i ‹mran Su-

resi, 20)
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Hay›rlarda yar›flmak ne demektir?
‹nsanlar iman derecelerine göre birbirlerinden ayr›l›rlar. Kimi insan

Allah'a hiç iman etmez. Kimisi ise sahip oldu¤u fliddetli Allah korkusu ne-

deniyle sürekli olarak salih amel ifllemeye ve dine hizmet etmeye çal›fl›r.

Hayat›n›n her an›nda  Allah'› raz› etmeye çal›flan bu insanlar› Allah Ku-

ran'da flöyle haber vermifltir:

‹flte onlar, hay›rlarda yar›flmaktad›rlar ve onlar bundan dolay› öne

geçmektedirler. (Müminun Suresi, 61)

Bu insanlar sabahtan akflama kadar sürekli olarak dine hizmet etme-

ye, dinin ve müminlerin menfaatine olacak salih ameller ifllemeye, k›saca

her ad›mlar›nda Allah'› raz› edecek bir güzellik sunmaya çal›fl›rlar. Bunun

için sürekli düflünmek, dua etmek, Allah'›n en çok raz› olaca¤› tavr› ara-

mak ve bunu bularak uygulamak gerekti¤ini bilirler. Bu yüzden sürekli

Allah'a yak›nlaflabilecekleri, O'nun ululu¤unu hakk›yla takdir edebilecek-

leri flekilde derin bir düflünme içindedirler. Düflünmedikleri, dünyan›n ge-

çici yarar›na dal›p ahireti unuttuklar› bir an dahi olmas›na izin vermezler.
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Kat›ks›z olarak iman ettikleri için, yaflamlar›n›n her an›n› Allah için geçi-

rirler ve bu konuda gaflete kap›lmazlar. Durmaks›z›n Allah'› ve onun bü-

yüklü¤ünü düflünmek Allah korkular›n› fliddetlendirir. Allah'›n Kuran'da

emretti¤i gibi, bir iflten boflald›klar›nda, hemen baflka bir iflle yorulmaya

devam ederler. ‹flte bu kifliler "yar›fl›p öne geçenler"dir ve Allah onlar› cen-

net ile müjdelemifltir:

Yar›fl›p öne geçenler de, öne geçmifl öncülerdir. ‹flte onlar, yak›nlafl-

t›r›lm›fl (mukarreb) olanlard›r. Nimetlerle-donat›lm›fl cennetler

içinde; (Vak›a Suresi, 10-12)

Mümin nelere sabreder?
Müminin en önemli özelliklerinden birisi sab›rd›r. Ancak Kuran'dan

ö¤rendi¤imiz sab›r, karfl›lafl›lan s›k›nt› an›nda tahammül göstermek demek

de¤ildir. Mümin ömrü boyunca karfl›laflt›¤› her durumda, her  an Allah'›

en çok raz› edece¤i tavr› seçme konusunda sab›r gösterir. 
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Allah müminleri, açl›k, korku, canlar›ndan ve mallar›ndan eksiltme,

bolluk gibi çeflitli durumlarla imtihan eder. Kuran'da tarif edilen mümin

ise hangi  durumda olursa olsun, sab›rla   Allah'›n hoflnutlu¤unu arar. Bol-

lukta Allah'a flükreder, darl›k ve s›k›nt› anlar›nda Allah'a tevekkül eder, di-

nin ve müminlerin menfaati her zaman kendi menfaatinden önce gelir. Öm-

rü boyunca güzel ahlak›n her detay›n› sab›rla uygular. Samimidir, dürüst-

tür, fedakard›r, çal›flkand›r, flevklidir, her zaman sözün en güzelini söyler,

sürekli olarak dine hizmet etmeye çal›fl›r. K›sacas› Allah'›n güzel gösterdi-

¤i herfleyi sab›rla uygular. Bunun karfl›l›¤›nda Allah sabreden kullar›n› flöy-

le müjdelemifltir:

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan, can-

lardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösteren-

leri müjdele. Onlara bir musibet isabet etti¤inde, derler ki: "Biz

Allah'a ait (kullar)›z ve flüphesiz O'na dönücüleriz." Rablerinden ba-

¤›fllanma (salat) ve rahmet bunlar›n üzerinedir ve hidayete erenler

de bunlard›r. (Bakara Suresi, 155-157)

‹nkar edenlere de bu dünyada mal,
mülk verilmesinin hikmeti nedir? 

‹nkarc›lar›n sahip olduklar› mal ve güç onlar›n hep daha azg›n insan-

lar olmas›na neden olmufltur. Bu, Allah'›n Kuran'da aç›klad›¤› bir s›rd›r.

Allah onlar›n sahip olduklar› mülkün sadece dünyaya ait oldu¤unu, mü-

minlerin hiçbir flekilde bunlara karfl› bir imrenme duygusu yaflamamala-

r›n› emretmifl, bu mülkle onlar›n küfrünü art›raca¤›n›, en sonunda hepsi-

ni topluca cehenneme sürece¤ini vaat etmifltir. 

Bu önemli s›rr› aç›klayan ayetlerden biri flöyledir:

fiu halde onlar›n mallar› ve çocuklar› seni imrendirmesin; Allah bun-

larla ancak onlar› dünya hayat›nda azapland›rmak ve canlar›n›n in-

kar içindeyken zorlukla ç›kmas›n› ister. (Tevbe Suresi, 55)

54

‹nanç Gerçekleri



‹nkarc›lar yapt›klar›na karfl›l›k neden
hemen cezaland›r›lmazlar? 

Bu dünya bir imtihan ortam› oldu¤u için Allah herkese ö¤üt al›p dav-

ran›fllar›n› düzeltebilece¤i bir süre vermektedir. ‹nkarc›lar›n da

kendilerine tayin edilen bu süre dolana dek ahiretteki ceza-

lar› ertelenir. Öyle ki cehenneme girdiklerinde öne süre-

bilecekleri hiçbir mazeretleri kalmas›n. ‹nkarlar›nda

kararl› olanlara, kötülüklerini ellerinden geldi¤i ka-

dar sergileyebilecekleri f›rsatlar verilir. Böyle-

likle kendileri için, cehennemde tam lay›k

olduklar› karfl›l›¤a kavuflmalar›na yete-

cek kadar delil toplanm›fl olur.

O küfre sapanlar, kendileri-

ne tan›d›¤›m›z süreyi

sak›n kendileri için
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hay›rl› sanmas›nlar, Biz onlara, ancak günahlar› daha da arts›n, di-

ye süre vermekteyiz. Onlar için afla¤›lat›c› bir azap vard›r. (Al-i ‹m-

ran Suresi, 178)

‹nkarc›lar›n dünyada
u¤rad›klar› son nas›ld›r?

Allah, inkar edenler için ahirette sonsuza dek sürecek ac› bir azap ha-

z›rlam›flt›r. Ancak inkarc›lar için dünyada da haz›rlanm›fl çeflitli azaplar bu-

lunmaktad›r. Bunlar her ne kadar yapt›klar›n›n cehennemdeki karfl›l›¤› gi-

bi olmasa da, sonsuz azaplar›n›n bir nevi bafllang›c› fleklindedir. Ayn› za-

manda, piflman olup ibret almalar› ve do¤ru yola dönmeleri yönünde

Allah'tan bir ihtar ve uyar› niteli¤i tafl›rlar. Allah dünyada verece¤i azab›

ve nedenini ayetinde flöyle bildirmektedir:

Andolsun, Biz onlara belki (inkarc›l›ktan) dönerler diye o büyük (uh-

revi) azapdan önce, yak›n (dünyevi) azaptan da tadd›raca¤›z. (Sec-

de Suresi, 21)

‹nkarc›lar›n inkarlar›n›n en önemli nedeni dünya hayat›na tutkuyla

ba¤l› olmalar› ve anlad›klar› halde bu dünya tutkular› nedeniyle gerçe¤i

kabullenememeleridir. Ve Allah'›n inkarc›lar için dünyada haz›rlad›¤› azap,

onlar›n dünya ile ilgili tüm nimetlerini ellerinden alacak flekilde olur. Ku-

ran'da bahsedilen dünyevi azaplardan bir k›sm› flöyledir: 

‹nkarc› kavme çekirge, güve, kurba¤a gibi hayvanlar›n musallat edil-

mesi (Araf Suresi, 133)

‹nkarc› kavimde kurakl›k ve ürün k›tl›¤› olmas›, ekonomik sars›nt›lar

yaflanmas› (Araf Suresi, 130, Nahl Suresi, 112)

Karun veya zengin ba¤ sahibi gibi zenginlikleriyle övünüp fl›maran

kiflilere verilen kiflisel azaplar sonucunda bu kiflilerin sahip oldukla-

r› tüm zenginli¤i kaybetmeleri (Kasas Suresi, 76-82, Kehf Suresi, 32-

43)

‹nkarc›lar›n mutsuz ve bedbaht  olmalar› (A'la Suresi, 11-12)

Kuruntular içinde yaflamalar› (Nisa Suresi, 120)

Kalplerinin dar ve s›k›nt›l› olmas›, üzerlerine pislik  çökmesi (En'am

Suresi, 125)
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Kimler cehenneme girecektir? 
Kuran'da birçok ayette cehenneme girecek olanlar›n özellikleri anla-

t›lmaktad›r. Bu özelliklerden bir k›sm›n› flöyle s›ralayabiliriz: Allah'› inkar

eden, Allah'tan baflkas›n› efl ve ortak tutan, O'nunla beraber baflka ilahlar

k›lan, kendisi ilahl›k iddias›nda bulunan, O'nun d›fl›nda sahte ilahlar, kur-

tar›c›lar, yol göstericiler edinen, Allah'›n yolundan al›koyan, O'nun yolun-

da çarp›kl›k arayan, Allah'›n indirdi¤i kitaptan birfleyleri gözard› edip sak-

layan, Allah'›n isminin an›lmas›n› engelleyen, yetimin mal›n› zulmederek

yiyen, insanlar›n haklar›na tecavüz eden, ayetleri yalanlayan, faiz yiyen,

Peygamberleri haks›z yere öldüren, insanlardan adaleti emredenleri öldü-

ren, Allah'›n elçilerine muhalefet eden, kas›tl› olarak adam öldüren, insan-

lar›n mallar›n› haks›zl›kla yiyen, dinlerini bir oyun ve e¤lence konusu edi-

nen, Allah'›n ayetleri ve elçileriyle alay eden, yeniden diriltilmeyece¤ini

düflünüp ahirete inanmayan, Allah'›n huzuruna ç›kar›laca¤›na inanmayan,

dünya hayat›na raz› olup, yaln›zca onunla tatmin olan, hiçbir meflru ma-

zereti olmad›¤› halde Allah'›n farz k›ld›¤› ibadetleri yerine getirmeye ça-

l›flmayan, Allah'tan gere¤i gibi korkup sak›nmayan, namaz› k›lmayan, kö-

tülü¤ü örgütleyip düzenleyen, bozgunculuk yapan, fitne ç›karan, Allah'›n

ayetlerini yalanlayan, Allah'a ibadet etmekte büyüklenen, müminlere ifti-

ra atan, fuhflu yayg›nlaflt›ran, gerçe¤i tersyüz edip saklayan, Allah'›n s›-

n›rlar›n› korumayan, haram yiyecekleri yiyen, ölçüde tart›da adaletsizlik

yapan, kibirli, cimri, sayg›s›z, bencil, nankör, hain, fl›mar›k, zorba, inatç›...

Allah bu özelliklere sahip olup, ölene kadar da bu ahlaks›zl›klar›n› mu-

hafaza eden her inkarc›n›n muhakkak cehenneme girece¤ini ve yapt›kla-

r›n›n karfl›l›¤›n› büyük bir azap olarak geri alaca¤›n› bildirmifltir. Kaf Su-

resi'nde flöyle denir:

Siz ikiniz (ey melekler), her inatç› nankörü at›n cehennemin içine,

Hayra engel olan, sald›rgan flüpheciyi, Ki o, Allah'la beraber baflka

bir ilah edinmiflti. Art›k ikiniz, onu en fliddetli olan azab›n içine at›n.

(Kaf Suresi, 24-26)
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Cehennemdeki piflmanl›k 
fayda eder mi?

Allah tüm insanlara elçileri ve kitaplar› vas›tas›yla yapmalar› gereken

herfleyi bildirir. Hiçbir toplulu¤u uyar›p korkutmadan bir azap göndermez.

(fiuara Suresi, 24) Her insan yeterli ö¤üdü alacak ve yapmas› gereken her-

fleyi ö¤renecek kadar bir ömür yaflar. Yapmalar› gereken herfleyi bildikle-

ri ve düflünüp ö¤üt alabilecek kadar vakitleri oldu¤u halde inkarlar›nda

›srar eden insanlar, cehennemde sonsuza kadar yaflamay› hak ederler. Ama

bu insanlar oraya girdikleri anda dünyada yapt›klar›ndan dolay› müthifl

bir piflmanl›k duymaya bafllarlar. ‹flte bu piflmanl›¤›n telafisi yoktur. Yap-

t›klar›n› telafi etmek için dünyaya dönmek isteyen inkarc›lar›n yalvarma-

lar› hiçbir flekilde fayda etmez. Çünkü onlar kendilerine verilen f›rsat› de-

¤erlendirmemifller ve sonsuza kadar haklar›n› kaybetmifllerdir. Allah aye-

tinde bu inkarc›lar›n çaresiz durumunu flöyle bildirmifltir:

‹çinde onlar (flöyle) ç›¤l›k atarlar: "Rabbimiz, bizi ç›kar, yapt›¤›m›z-

dan baflka salih bir amelde bulunal›m." Size orda (dünyada), ö¤üt

alabilecek olan›n ö¤üt alabilece¤i kadar ömür vermedik mi? Size

uyaran da gelmiflti. Öyleyse (azab›) tad›n; art›k zalimler için bir yar-

d›mc› yoktur.  (Fat›r Suresi, 37)

Cehennemde ateflten baflka 
azaplar var m›?

Allah Kuran'da, inkarc›lar›n cehennemdeyken atefle at›lacaklar›n›, atefl-

ten elbiseler ve katrandan giysiler giyeceklerini bildirmifltir. (Hac Suresi,

19) Ancak insan›n cehennemde görece¤i azap ateflle s›n›rl› de¤ildir.   

Cehennemde;

- demirden kamç›lar vard›r (Hac Suresi, 21),

- insanlar buka¤›lara vurulacaklard›r (‹brahim Suresi, 49),

- zincirlerle sürüklenecekler ve boyunlar›na demirden halkalar ge-

çirilecektir (Mümin Suresi, 71),

- bafllar›ndan afla¤› kaynar su dökülecektir (Duhan Suresi, 48), 
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- katrandan giysiler giyeceklerdir (‹brahim Suresi, 50),

- elleri boyunlar›na ba¤l› bir flekilde cehennemin s›k›fl›k yerlerine

at›lacaklard›r (Furkan Suresi, 13),

- cehennemin odunu ve yak›t› olarak kullan›lacaklard›r (Cin Sure-

si, 15, Al-i ‹mran Suresi, 10)

Burada say›lanlar cehennemdeki azab›n çok az bir k›sm›d›r. Orada,

dünyada bir insan›n zihninde canland›ramayaca¤› kadar a¤›r azaplar mev-

cuttur. Yaflanan piflmanl›kla birlikte, Allah'›n insan›n içine verdi¤i mane-

vi azap ise sonsuza kadar oradaki insanlar›n yüreklerini yakacakt›r. Bu ma-

nevi azaba Kuran'da flöyle dikkat çekilir: 

"Hutame"nin ne oldu¤unu sana bildiren nedir? Allah'›n tutuflturul-

mufl ateflidir. Ki o, yüreklerin üstüne t›rman›p ç›kar. (Hümeze Su-

resi, 5-7)

Cehennemde inkarc›lara yiyecek ve
içecek olarak ne verilecektir?

Dünyadayken yapt›klar› afl›r›l›klardan dolay›, Allah'›n rahmetinden

uzaklaflt›r›lan bu insanlara ahirette hiçbir nimet verilmeyecektir. Cehen-

nemde sadece azap görecek olan inkarc›lar, cennette müminlere sonsuza

kadar sunulan nimetlerden, kendilerine biraz olsun vermeleri için yalva-

racaklard›r. (Araf Suresi, 50) Fakat inkarc›lara haram k›l›nan bu nimetle-

rin yerine onlara, kendilerini hiçbir zaman doyurmayan, bo¤azlar›n› t›ka-

yan, ac› veren, hatta dayan›lmaz açl›klar›n› hiçbir flekilde gidermeyen yi-

yeceklerle, susuzluklar›n› sürekli art›ran içecekler verilecektir. Ve kendi-

lerine hiçbir fayda sa¤lamamas›na hatta azap vermesine ra¤men sonsuza

kadar bu yiyecek ve içeceklere muhtaç kalacaklard›r. 

Cehennemde inkarc›lar için haz›rlanan, kendilerine tarifsiz ac›lar ve

i¤renme duygusu verecek olan yiyecek ve içecekler Kuran'da flu flekilde

bildirilmifltir:

Zakkum a¤ac› (Duhan Suresi, 43-46), dar› dikeni (Gafliye Suresi, 6-7)

cehennem yiyeceklerindendir. Kaynar su (Vak›a Suresi, 54-55), irinli su (‹b-

rahim Suresi, 16-17) ve kan (Hakka Suresi, 36) cehennemdeki içeceklerden-

dir. 

59

Harun Yahya



Cehennem derece derece midir?
Cehennemde, herkes yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› eksiksiz olarak alacak-

t›r. Elbette, inkarlar›n›n fliddetine, Allah'›n dinine ve müminlere karfl› ver-

dikleri mücadeleye, dünyada yapt›klar› zulmün fliddetine göre kifliler ara-

s›nda derece farkl›l›klar› olacakt›r. Örne¤in müminlerin en büyük düflman-

lar›ndan olan ve aleyhte gizli faaliyetler yapan münaf›klar›n cehennemin

en alt tabakas›nda olacaklar› (Nisa Suresi, 145) Kuran'da bildirilmifltir.  ‹fl-

te bunun gibi, her inkarc›n›n muhakkak cehenneme girece¤i ve Allah'›n ada-

leti ile tam olarak yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› görece¤i Kuran'da flu ayetlerde

geçmektedir:

‹flte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelip-geç-

mifl ümmetler içinde (azab) sözü üzerlerine hak olmufl kimselerdir.

Gerçekten onlar, ziyana u¤rayanlard›r. Her biri için yapt›klar›n›z-

dan dolay› dereceler vard›r; öyle ki amelleri kendilerine eksiksiz-

ce ödensin ve onlar zulme de u¤rat›lmazlar. (Ahkaf Suresi, 18-19)

Bunun yan› s›ra, baz› kiflilerin zannetti¤inin aksine, insanlar günah-

lar›n›n cezas›n› bir süre çektikten sonra ba¤›fllanarak cehennemden ç›ka-

mayacaklard›r. Oraya giren her inkarc› sonsuza kadar cehennemde kala-

cakt›r. (Bakara Suresi, 80-81)

Cennettekiler ve cehennemdekiler
birbirlerini görürler mi? 

Allah ayetlerde cennet halk› ile cehennem halk›n›n birbirlerini gördük-

lerinden ve aralar›nda geçen diyaloglardan bahseder. Cennet ve cehennem

halk›n›n birbirlerini görmeleri, cennettekiler için büyük bir flükür vesile-

si, cehennemdekiler içinse hasret ve piflmanl›klar›n›n artmas› için bir ve-

sile olur. Cennetteki insanlar›n cehennemdekileri görmeleri ve aralar›nda

geçen konuflmalardan baz›s› Kuran'da flöyle haber verilir:

Bir sözcü der ki: "Benim bir yak›n›m vard›."  "Derdi ki: Sen de ger-

çekten (dirilifli) do¤rulayanlardan m›s›n? Bizler öldü¤ümüz, toprak

ve kemikler oldu¤umuzda m›, gerçekten biz mi (yeniden diriltilip

sonra da) sorguya çekilecekmifliz?" (Konuflan yan›ndakilere) Der ki:
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"Sizler (onun flimdi ne durumda oldu¤unu) biliyor musunuz?" Der-

ken, bak›verdi, onu 'ç›lg›nca yanan ateflin' tam ortas›nda gördü. De-

di ki: "Andolsun Allah'a, neredeyse beni de (flu bulundu¤un yere)

düflürecektin. E¤er Rabbimin nimeti olmasayd›, muhakkak ben de

(azab yerine getirilip) haz›r bulundurulanlardan olacakt›m." (Saf-

fat Suresi, 51-57)

Ateflin halk› cennet halk›na seslenir: "Bize biraz sudan ya da Allah'›n

size verdi¤i r›z›ktan aktar›n." Derler ki: "Do¤rusu Allah, bunlar› in-

kar edenlere haram (yasak) k›lm›flt›r." (Araf Suresi, 50)

Cennette nas›l bir
yaflam olacak?

Kuran'daki tasvirlerden, cennette de yaflad›¤›m›z dünyadakine ben-

zer bir yaflam oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ayetlerde cennetteki mekanlar an-

lat›l›r, bu mekanlardaki ihtiflaml› mobilyalardan, göz al›c› güzellikteki efl-
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yalardan bahsedilir. Bunlardan baflka kullan›lan tak›lardan, cennetteki gi-

yim-kuflamdan, yiyecek ve içeceklerden de örnekler verilir. Dünyadakiler-

le benzer olarak tarif edilen bu güzelliklerin her birinde cennette var olan

ihtiflam ve çarp›c›l›k vurgulanm›flt›r. Bu tariflerin yan›nda cennette insa-

n›n akl›na gelebilecek herfleyin ve ayr›ca akl›na gelmeyecek güzelliklerin

de nimet olarak verilece¤inden bahsedilir. Dünyadaki yaflam ve cennette-

ki yaflam aras›ndaki en büyük fark hiç kuflkusuz ki dünyadaki eksiklikle-

rin hiçbirinin cennette olmamas›d›r. Ayetlerde cennette var oldu¤u haber

verilen inceliklerden ve güzelliklerden baz›lar› flöyledir:

- Büyük bir mülk ve ihtiflam,

- Yüksek konaklar ve köflkler,

- Yükseklere kurulmufl tahtlar,

- Atlastan, ipekten en güzel giysiler

- Alt›ndan, gümüflten bilezikler, mücevherler, inciler,

- Alt›ndan ›rmaklar akan mekanlar, 

- Ne s›cak ne de so¤uk, tam karar›nda bir gölgelik,

- Alt›n tepsiler, kadehler,

- Astarlar› a¤›r ifllenmifl atlastan yataklar,

- Yeflil yast›klar ve çarp›c› güzellikte döflekler,

- Tad› de¤iflmeyen sütten ›rmaklar, süzme baldan ›rmaklar,

- Gümüflten billur kaplar ve daha birçoklar›… 

Görüldü¤ü gibi cennet bir insan›n en büyük zevkleri alabilece¤i, ola-

¤anüstü kusursuzlukta bir mekand›r. Allah cennetteki ihtiflam› bir ayetin-

de flöyle bildirir:

Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. (‹nsan

Suresi, 20)

62

‹nanç Gerçekleri



Cennetteki manevi
ortam nas›l olacak? 

Cennet, müminlere dünyada yapt›klar› salih amellerin, gösterdikleri

güzel ahlak›n karfl›l›¤›nda Allah’›n verdi¤i bir nimettir. Ayetlerde, maddi

yönden her türlü güzelli¤in sunuldu¤u cennette, insanlara s›k›nt› veren hiç-

bir fleyin olmad›¤›ndan da bahsedilir. Cennette;

- her yönden güvenlik vard›r,

- kin ve nefret yoktur,

- bofl konuflma ve yalan yoktur,

- yorgunluk ve b›kk›nl›k yoktur,

- korku ve hüzün yoktur,

- güzel yüzlü, güzel huylu insanlar vard›r,

- cennette yafllanma yoktur, herkes yafl›tt›r,

- cennet, insan›n her yönüyle hoflnut olaca¤› bir yerdir. 

Elbette burada say›lanlar cennetteki güven ve huzur ortam›n› tarif eden

birkaç örnektir. Allah bir ayetinde, inanmayanlar cehennemde tarif edil-

mez bir azap çekerken, müminlerin cennette son derece büyük bir maddi

manevi rahatl›k ve huzur içinde olacaklar›n› flöyle bildirmektedir:

(O gün) Zalimleri kazand›klar› dolay›s›yla korkuyla titrerlerken gö-

rürsün; o (yapt›klar›) da üstlerine çöküvermifltir. ‹man edip salih

amellerde bulunanlar ise, cennet bahçelerindedirler. Rableri Kat›n-

da her diledikleri onlar›nd›r. ‹flte büyük fazl (nimet ve üstünlük) bu-

dur. (fiura Suresi, 22)

Nefsini ilah edinmek nas›l olur?
Nefsini ilah edinen insan kendi ç›karlar›n› ve rahat›n› dinin ç›karla-

r›n›n üzerinde tutan insand›r. Oysa gerçek ve samimi bir dindar sadece

Allah'› ilah edinir ve sadece Allah'› hoflnut edecek flekilde davran›r. Bu, her

koflul için geçerlidir. Böyle bir kifli hastaland›¤›nda da, zorluk anlar›nda

da, ç›karlar› tamamen zedelenecek olsa da asla dinin ç›karlar›ndan, Allah'›n

s›n›rlar›ndan taviz vermez.

Ama bir insan küçük gibi gördü¤ü bir konuda bile din için fedakar-
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l›kta bulunam›yorsa, zor gelen herfleyde dini terk ederek nefsine süslü ge-

leni seçiyorsa, bu insan nefsini hoflnut etmeye çal›fl›yordur ve dolay›s›yla

onu ilah edinmifltir. Allah Kuran'da nefislerini ilah edinenler için flöyle de-

mektedir:

fiimdi sen, kendi hevas›n› ilah edinen ve Allah'›n bir ilim üzere ken-

disini sapt›rd›¤›, kula¤›n› ve kalbini mühürledi¤i ve gözü üstüne

bir perde çekti¤i kimseyi gördün mü? Art›k Allah'tan sonra ona kim

hidayet verecektir? Siz yine de ö¤üt al›p-düflünmüyor musunuz? (Ca-

siye Suresi, 23)

fieytan insan› sapt›rmak için her an
faaliyette midir?

fieytan insan› Allah'›n yolundan sapt›rmak için durmaks›z›n bir faali-

yet içindedir. Bir an olsun bundan vazgeçmez, her türlü yolu dener. ‹nsa-

na zay›f noktalar›ndan yaklaflarak ona kendi isteklerini yapt›rmaya çal›-

fl›r. Bir ayette fleytan›n insanlar› sapt›rmaya yönelik faaliyetler gösterece-

¤ine flöyle dikkat çekilmifltir:

… fieytan da onlar› uzak bir sap›kl›kla sap›tmak ister. (Nisa Sure-

si, 60)

Dedi ki: "Madem öyle, beni azd›rd›¤›ndan dolay› onlar(› insanlar›

sapt›rmak) için mutlaka senin dosdo¤ru yolunda (pusu kurup) otu-

raca¤›m. Sonra muhakkak önlerinden, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve

sollar›ndan sokulaca¤›m.
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Onlar›n ço¤unu flükredici bulmayacaks›n." (Allah) Dedi: "K›nan›p

alçalt›lm›fl ve kovulmufl olarak ordan ç›k. Andolsun, onlardan kim

seni izlerse, cehennemi sizlerle dolduraca¤›m." (Araf Suresi, 16-18)

fieytan insan›n en büyük düflman›d›r ve insanlara vesvese vererek, do¤-

ruyu yanl›fl, yanl›fl› do¤ru gibi göstererek onlar› dinden uzak tutmaya ça-

l›fl›r. Ayette bildirildi¤i gibi insanlar›n Allah'a flükretmesini engellemeye

çal›fl›r. Ancak Kuran'da bildirildi¤i gibi fleytana uyan insanlar mutlaka hüs-

rana u¤rayacaklard›r. Bu yüzden insanlar fleytan›n sinsi tuzaklar›na karfl›

uyan›k olmal› ve ona uymaktan fliddetle kaç›nmal›d›rlar.

fiunu da unutmamak gerekir ki, fleytan yaln›zca samimi olarak iman et-

meyen insanlar üzerinde etkili olabilir. Allah'a kesin bilgiyle inanan, ahire-

ti, hesap gününü bilen insanlar fleytan›n faaliyetinden etkilenmezler. E¤er

bu yönde bir etkiyle karfl›laflacak olurlarsa hemen Allah'a s›¤›n›rlar. Allah

fleytan›n inananlara karfl› son derece güçsüz oldu¤unu flöyle haber vermifl-

tir:

(Allah'tan) Sak›nanlara fleytandan bir vesvese eriflti¤inde (önce) iyi-

ce düflünürler (Allah'› zikredip-anarlar), sonra hemen bakars›n ki

görüp bilmifllerdir. (Araf Suresi, 201)

fieytan›n kendisi de, Allah'a içtenlikle ba¤l› olan samimi ihlas sa-

hiplerine karfl› sapt›r›c› bir gücü olmad›¤›n› itiraf eder. Bu Kuran'da

flöyle bildirilir:

Dedi ki: "Rabbim, beni k›flk›rtt›¤›n fleye karfl›l›k, an-

dolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana baflkald›r-

may› ve dünya tutkular›n›) süsleyip-çekici göste-

rece¤im ve onlar›n tümünü mutlaka k›flk›rt›p-

sapt›raca¤›m. Ancak onlardan muhlis olan

kullar›n müstesna." (Hicr Suresi, 39-40)
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‹çimden geçirdi¤im herfley 
Allah Kat›nda biliniyor mu?

Allah, insan›n içinden geçirdi¤i, hiç kimsenin bilmedi¤ini zannetti¤i

tüm düflünceleri de dahil olmak üzere her türlü fleyi bilir. Çünkü Allah'›n

s›fatlar›ndan biri "Habir"dir. Yani Allah herfleyin iç yüzünden, gizli taraf-

lar›ndan haberdar oland›r. ‹nsan karfl›s›ndaki kiflilerden, akl›ndan geçen

düflünceleri gizleyebilir ama Allah'tan gizleyemez. Ayette bildirildi¤i gi-

bi, "fiüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiçbir fley gizli kalmaz." (Al-i ‹m-

ran Suresi, 5) Bir baflka ayette ise flöyle denir:

Göklerde ve yerde Allah O'dur. Gizlinizi ve aç›¤›n›z› bilir; kazan-

d›klar›n›z› da bilir. (Enam Suresi, 3)

‹nsan zamana ve mekana ba¤›ml› bir var-

l›kt›r. Oysa Allah tüm bu eksiklikler-

den uzakt›r. Zaman›, mekan›,

tüm insanlar›, o insanlar›n

bafllar›na gelecek olayla-

r› yaratan ve herfle-

yin kaderini tayin

eden Allah't›r.
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Bu yüzden Allah insan›n içini, d›fl›n›, tüm düflüncelerini bilir. Kuran'da bil-

dirdi¤i gibi, "…Şüphesiz O, sinelerin özünde saklı duranı bilendir." (Mülk

Suresi, 13)

‹nsan›n kalbinin temiz olmas› ve
insanlara karfl› yard›msever olmas› 

cennete girmesi için yeterli olur mu?
Her insan›n veya her toplumun kendine göre bir "iyilik" ve "yard›m-

severlik" anlay›fl› vard›r. Kimi için iyi e¤itim görmüfl çocuklar yetifltirmek,

kimi için bir yard›m kulübüne üye olmak, kimi için de hayvanseverler der-

ne¤inde çal›flmak "iyilik"tir.

‹nsanlar bu flekilde kendilerini kand›rarak sorumluluktan kaçmak is-

terler. Çünkü her insan asl›nda hesap gününde Kuran'a uyup uymamak-

tan sorguya çekilece¤ini çok iyi bilir. Ancak Allah'›n emirlerini uygulama-

ya yanaflmad›¤› için bunu görmezlikten gelir. Bu sorumluluktan kaçma-

yan ve Kuran'dan sorumlu oldu¤u gerçe¤ini görebilen insan ise "iyili¤in"

gerçek karfl›l›¤›n›n da sadece Kuran'da bulunaca¤›n› bilir. Çünkü Kuran

kendisini Yaratan'›n hükümlerini içerir. 

Bir insan›n cenneti kazanabilmesi için ise "kalbinin temiz ol-

mas›" de¤il, esas olarak Allah'›n hükümlerinin

bulundu¤u Kitab'a taviz vermeden

uymas› gerekir. Yani bir insan›n

kendi halinde yaflamas›, kim-

senin kötülü¤ünü isteme-

mesi, kimsenin mal›n-

da, mülkünde, namu-

sunda gözünün
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olmamas› onun cennet için uygun bir insan oldu¤unu göstermez. Çünkü

bunlarla birlikte Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i di¤er ahlak ve özelliklerini

de üzerinde tafl›mas› gerekir.

Allah gerçek iyili¤in ne oldu¤unu, kimlerin gerçek Müslümanlar ol-

duklar›n› bir ayetinde flöyle bildirmektedir:

Yüzlerinizi do¤uya ve bat›ya çevirmeniz iyilik de¤ildir. Ama iyilik,

Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve Peygamberlere iman

eden; mala olan sevgisine ra¤men, onu yak›nlara, yetimlere, yoksul-

lara, yolda kalm›fla, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için)

veren; namaz› dosdo¤ru k›lan, zekat› veren ve ahidlefltiklerinde ahid-

lerine vefa gösterenler ile zorda, hastal›kta ve savafl›n k›z›flt›¤› za-

manlarda sabredenler(in tutum ve davran›fllar›d›r). ‹flte bunlar, do¤-

ru olanlard›r ve müttaki olanlar da bunlard›r. (Bakara Suresi, 177)

Bir baflka ayette de yine Allah Kat›ndaki iyilik ölçüsü flöyle bir örnek-

le aç›klanmaktad›r:

Hac›lara su da¤›tmay› ve Mescid-i Haram'› onarmay›, Allah'a ve ahi-

ret gününe iman eden ve Allah yolunda cehd edenin (çaba harcaya-

n›n) (yapt›klar›) gibi mi sayd›n›z? Bunlar Allah Kat›nda bir olmaz-

lar. Allah zulmeden bir toplulu¤a hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 19)

‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla ve canla-

r›yla cehd edenlerin (çaba harcayanlar›n) Allah Kat›nda büyük de-

receleri vard›r. ‹flte 'kurtulufla ve mutlulu¤a' erenler bunlard›r. (Tev-

be Suresi, 20)

Allah'a hicret etmek nas›l olur?
Hicret etmek, bir insan›n bir yerden bir yere gitmesi, daha do¤rusu

göç etmesi demektir. Allah'a hicret etmek ise, insan›n Allah'› tan›d›ktan,

Kuran'› okuyup anlad›ktan sonra geçmiflteki her türlü yanl›fl tavr›n›, dü-

flüncesini, al›flkanl›klar›n› k›sacas› herfleyini b›rakarak sadece Allah'a yö-

nelmesi ve yaln›zca O'nun istedi¤i flekilde yaflamas›d›r. 

Hz. ‹brahim, do¤ruyu gördü¤ü anda çevresindeki insanlar›n yaflant›

tarz›ndan tamamen s›yr›larak, hemen Allah'a hicret etmifl bir Müslüman-

d›r. Hz. Lut da, Hz. ‹brahim gibi üstün bir ahlak göstererek Rabbine yö-
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nelen bir Peygamberdir. Kuran'da Hz. Lut'un bu davran›fl› flöyle haber ve-

rilir:

Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rab-

bime hicret edece¤im. Çünkü flüphesiz O, güçlü ve üstün oland›r,

hüküm ve hikmet sahibidir." (Ankebut Suresi, 26)

Kuran'da "atalar›n dini" ifadesiyle 
ne kastediliyor?

Kuran'da ‹slam dininin hükümleri ve bir müminin nas›l bir yaflam sür-

mesi gerekti¤i detayl› olarak tarif edilmifltir. Atalar›n dini ifadesiyle de, Ku-

ran'daki hükümlerin d›fl›nda birtak›m kurallara ba¤l› hareket edilerek geç-

miflten getirilen al›flkanl›klara, geleneklere ya da kulaktan dolma bilgile-

re dayal› uydurma bir din kastedilmektedir. ‹slam ad›na ortaya at›l›p, an-

cak Kuran'da hiçbir flekilde yeri olmayan bat›l inanç ve uygulamalar›n kay-

na¤› iflte bu "atalar›n dini"dir.

Cahiliye toplumlar›nda "atalar›n bat›l dini"ne uyarak yaflayan insan-

lara s›kça rastlan›r. Bu toplumlarda yaflayan insanlar çeflitli ibadetleri ve

davran›fllar› niçin yapt›klar›n› düflünmeden, babalar›ndan, dedelerinden

ö¤rendikleri flekliyle uygular ve dinen makbul bir fleyler yapt›klar›n› sa-

n›rlar. Temelde, Allah'›n hoflnutlu¤unu kazanmay› de¤il, geçmiflten ken-

dilerine kötü bir miras olarak b›rak›lan çarp›k sistemi uygulamaya çal›fl›r-

lar. Bu konuda Kuran'da Hz. ‹brahim'in kavminden bir örnek verilmifltir:

Onlara ‹brahim'in haberini de aktar-oku: Hani, babas›na ve kavmi-

ne: "Siz neye kulluk ediyorsunuz?" demiflti. Demifllerdi ki: "Putla-

ra tap›yoruz, bunun için sürekli onlar›n önünde bel büküp e¤iliyo-

ruz." Dedi ki: "Peki, dua etti¤iniz zaman onlar sizi iflitiyorlar m›?",

"Ya da size bir yararlar› veya zararlar› dokunuyor mu?", "Hay›r" de-

diler. "Biz atalar›m›z› böyle yaparlarken bulduk." (‹brahim) Dedi ki:

"fiimdi, neye tapmakta oldu¤unuzu gördünüz mü?", "Hem siz, hem

de eski atalar›n›z?", "‹flte bunlar, gerçekten benim düflman›md›r; yal-

n›zca alemlerin Rabbi hariç", "Ki beni yaratan ve bana hidayet ve-

ren O'dur;" "Bana yediren ve içiren O'dur;", "Hastaland›¤›m zaman

bana flifa veren O'dur;", "Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da
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O'dur, "Din (ceza) günü hatalar›m› ba¤›fllayaca¤›n› umdu¤um da

O'dur;" (fiuara Suresi, 69-82)

Ayetlerde görüldü¤ü gibi Hz. ‹brahim, kavminin bat›l dininden uzak-

laflm›fl, yaln›zca Allah'a yönelmifl ve kavmine de Allah'›n tek ilah oldu¤u-

nu, uyulmas› gereken tek dinin de Allah'›n dini oldu¤unu tebli¤ etmifltir.

Elçilerin ço¤u, gönderildikleri kavimler taraf›ndan atalar›n›n dinleri-

ne karfl› ç›kmakla, bu dini y›kmaya çal›flmakla itham edilmifl ve dönemle-

rinde yürürlükte olan çarp›t›lm›fl, tahrif edilmifl dinin mensuplar› taraf›n-

dan tepki ve tehditler alm›fllard›r. Bununla ilgili ayetlerden baz›lar› flöy-

ledir:

Onlar: "Siz ikiniz, bizi atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz (yol)dan

çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldi-

niz? Biz, sizin ikinize inanacak de¤iliz" dediler. (Yunus Suresi, 78)

Onlara; "Allah'›n indirdiklerine uyun" denildi¤inde, derler ki; "Ha-

y›r, biz atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye uyar›z." fiayet fley-

tan, onlar› ç›lg›nca yanan ateflin azab›na ça¤›rm›flsa da m› (buna uya-

caklar)? (Lokman Suresi, 21)

Hay›r; dediler ki: "Gerçekten atalar›m›z› bir ümmet üzerinde bul-

duk ve do¤rusu biz onlar›n izleri (eserleri) üstünde do¤ru olana (hi-

dayete) yönelmifl (kimse)leriz." (Zuhruf Suresi, 22)

‹slam'da kad›n ile erkek eflit midir?
Allah, Kuran'da iman eden ve salih amellerde bulunan müminlerden

bahseder. Allah Kat›nda, de¤er ve üstünlük ölçüsü, bir insan›n kad›n ya

da erkek olmas› de¤il, iman etmifl olmas› ve salih amellerde bulunmas›-

d›r. ‹slam'›n hükümlerinden ve Allah'›n emirlerinin eksiksiz olarak ye-

rine getirilmesinden hiçbir ayr›m yap›lmaks›z›n herkes

sorumludur. Kuran'da kad›n olsun, erkek ol-

sun her insan›n yapt›¤› iflin kar-

fl›l›¤›n› ayn›
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flekilde alaca¤› haber verilir:

Erkek olsun, kad›n olsun inanm›fl olarak kim salih bir

amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir

'çekirde¤in s›rt›ndaki tomurcuk kadar' bile hak-

s›zl›¤a u¤ramayacaklard›r. (Nisa Suresi, 124)

Ayr›ca Allah baflka ayetlerinde de önemli ola-

n›n insan›n cinsiyeti de¤il, takvas› yani

Allah'tan korkarak nefsini Allah'›n hoflnut ol-

mayaca¤› her türlü günah ve isyandan, bo-

zulma ve sapmadan korumas›, ahirette

kendisine y›k›m getirecek her türlü kö-

tülükten kaç›nmas› oldu¤unu bildir-

mifltir:

Ey insanlar, gerçekten, biz

sizi bir erkek ve bir difli-

den yaratt›k ve birbiriniz-
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le tan›flman›z için sizi

halklar ve kabileler (flek-

linde) k›ld›k. fiüphesiz,

Allah Kat›nda sizin en üstün

(kerim) olan›n›z, (›rk ya da

soyca de¤il) takvaca en ileride

olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah,

bilendir, haber aland›r. (Hucu-

rat Suresi, 13)

Kula¤› ve gözü
mühürlü kifli nas›l

olur?
Allah'›n Kuran'da uyulmas›n›

emretti¤i hükümler çok aç›kt›r ve bun-

lardan haberdar olan herkesin bu hü-

kümleri eksiksiz uygulamas› gerekir.

Ayetlerden haberdar olan ama gere¤ini

yerine getirmeyen kifli vicdan›n›n sesini

dinlemedi¤i için kalbi kat›lafl›r, akl› ve flu-

uru körelir; bir süre sonra gerçekleri göre-

mez hale gelir. Ayetlerde tarif edilenleri anla-

maz, do¤rular› göremez. Yapt›klar›n›n karfl›l›¤›

olarak kendisini nas›l bir sonun bekledi¤ini dahi

fark edemez. 

Allah ayetlerinde, dünya hayat›n› ahirete tercih

edenlerin, ayetleri geçersiz k›lmak için mücadele edenlerin,

Allah'a karfl› yalan düzüp uyduranlar›n, sadece nefsinin emret-

tiklerini uygulayanlar›n, iman ettikten sonra inkara sapanlar›n, müca-

delede geri kalmay› seçenlerin ve zengin oldu¤u halde Allah yolunda in-

fak etmek istemeyen kiflilerin kalplerinin, kulaklar›n›n ve gözlerinin mü-

hürlenece¤inden ve üzerlerinde bir a¤›rl›k olaca¤›ndan bahsetmektedir. Ay-

72



r›ca ayetlerde bu insanlar›n cehennem ehli oldu¤u da haber verilmekte-

dir: 

Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin

üzerinde de perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Su-

resi, 7)

Onlar, Allah'›n, kalplerini, kulaklar›n› ve gözlerini mühürledi¤i kim-

selerdir. Gafil olanlar da onlar›n ta kendileridir. fiüphesiz, onlar ahi-

rette ziyana u¤rayanlard›r. (Nahl Suresi, 108-109)

Kuran'da bozgunculuktan 
kastedilen nedir?

Kuran'da bozguncu karakterine birçok örnek verilmektedir. Ancak boz-

guncular›n temel özelli¤i Allah'a, Allah'›n elçilerine ve kitaplar›na karfl› ç›k-

malar›, dinin ve Müslümanlar›n karfl›s›na engeller ç›karmalar›, Allah'›n s›-

n›rlar›n› tan›mamalar›d›r. Onlar›n bu genel özelli¤i bir ayette flöyle bildi-

rilmektedir:

‹nkar edip de Allah'›n yolundan al›koyanlar, Biz, iflledikleri bozgun-

culu¤a karfl›l›k, onlara azap üstüne azap ilave ettik. (Nahl Suresi,

88)

Ayetlerde Allah'›n yolundan al›koymaya çal›flan bu insanlar›n yeryü-

zünde dirlik ve düzeni bozduklar›, kar›fl›kl›k ç›kard›klar›, Allah'›n emir ve

yasaklar›n› kald›rmaya çal›flt›klar›, ölçüyü ve tart›y› eksik tutarak sahte-

karl›k yapt›klar› gibi özelliklerinden söz edilmektedir. Buna karfl›l›k Allah

hem dünyada hem ahirette bu kiflilere karfl›l›k verir ve onlar› yukar›daki

ayette de bildirdi¤i gibi çeflitli flekillerde azapland›r›r, sonsuz adaletiyle boz-

gunculuk yapmaya kalk›flan herkese hak etti¤i karfl›l›¤› eksiksiz olarak ve-

rir. 

Münaf›k kimdir?
Münaf›klar, Kuran'da iman etmedikleri halde, iman etmifl gibi gözü-

ken, dolay›s›yla içinde yaflad›klar› mümin toplulu¤undan kendilerince bir

ç›kar elde edeceklerini düflünen iki yüzlü insanlar olarak tarif edilmifller-
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dir. Allah münaf›klar›n, bozguncu olduklar›n› ve müminlerin aras›nda fit-

ne ç›karmaya çal›flt›klar›n›, yani mümin toplulu¤unun içindeki birlik ve

beraberli¤i bozmaya yönelik gizli faaliyetlerde bulunduklar›n› bildirmifl-

tir. Bu özelliklerinden dolay› kendilerine "nifak (ayr›l›k, bozgunculuk, fit-

ne) ç›karan" anlam›nda "münaf›k" ismi verilmifltir. 

Münaf›klar›n di¤er bir önemli özellikleri, mümin toplulu¤unun bir-

tak›m zorluklarla karfl›laflt›¤› dönemlerde gerçek yüzlerini göstermeleri,

bunun d›fl›nda kendilerini belli etmemeleridir. Kendilerince müminleri al-

datt›klar›n› zanneden bu insanlar›n asl›nda kendileri büyük bir aldan›fl›n

içindedirler. Allah afla¤›daki ayette münaf›klar›n içine düfltü¤ü aldanma-

y› flöyle bildirmifltir:

‹nsanlardan öyleleri vard›r ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe iman

ettik" derler; oysa inanm›fl de¤illerdir. (Sözde) Allah'› ve iman eden-

leri aldat›rlar. Oysa onlar, yaln›zca kendilerini aldat›yorlar ve flu-

urunda de¤iller. Kalplerinde hastal›k vard›r. Allah da hastal›klar›-

n› artt›rm›flt›r. Yalan söylemekte olduklar›ndan dolay›, onlar için ac›

bir azab vard›r. (Bakara Suresi, 8-10)

Kendilerine din ve ahiret konusunda her türlü bilgi geldi¤i, elçiyi gö-

rüp tan›d›klar› ve müminlerle içiçe yaflad›klar› halde çok büyük bir alçak-

l›k örne¤i sergileyerek kibir ve dünyevi ç›karlar u¤runa imandan dönme-

leri, fitne ç›karmaya çal›flmalar›, elçiye ve müminlere düflmanl›k yapma-

lar›, inkarc›lara gidip onlar› müminlere karfl› k›flk›rtmalar› nedeniyle

Allah onlara en büyük azab› vaat etmifltir:

Gerçekten münaf›klar, ateflin en alçak tabakas›ndad›rlar. Onlara bir

yard›mc› bulamazs›n. (Nisa Suresi, 145)

Münaf›klar› tan›yabilece¤imiz 
alametler var m›d›r?

Allah Kuran'da münaf›klar›n birçok özelli¤ini tarif ederek müminle-

ri bu inkarc› grubuna karfl› uyarm›flt›r. Bu yüzden gizli kapakl› faaliyet ya-

pan bu azg›n grubun tüm alametleri Kuran'› iyi bilen birisi için ortadad›r.

Kalplerinde hastal›k bulunan münaf›klar Allah'›n ayetlerinden haberdar

olan dikkatli bir müminin gözünden kaçmaz. Bu kiflilerin içlerinde tafl›-
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d›klar› inkar›n alametleri ne kadar gizlemeye çal›fl-

salar da hareketlerinde, konuflmalar›nda ve olaylar

karfl›s›nda gösterdikleri tepkilerde ortaya ç›kar.

Müminler bu alametleri gösteren kifliler için "bu

kesin münaf›kt›r" diyemezler, ama bu kiflilere

karfl› son derece temkinli davran›rlar. Müna-

f›klar›n tan›nmas›na yard›mc› olan çok belir-

gin baz› alametler afla¤›daki ayette bildiril-

mifltir: 

Gerçek flu ki, münaf›klar (sözde),

Allah'› aldatmaktad›rlar. Oysa O, on-

lar› aldatand›r. Namaza kalkt›klar›

zaman, isteksizce kalkarlar. ‹nsanlara

gösterifl yaparlar ve Allah'› ancak çok

az anarlar. (Nisa Suresi, 142)

Ayette görüldü¤ü gibi münaf›klar›n

yapt›klar› ifllerde insanlar›n r›zas›n› gözet-

meleri, gösterifle yönelik tav›rlarda bulun-

malar› müminler taraf›ndan hissedilebilecek

alametlerdir. Bu kiflilerin eninde sonunda

gerçek yüzlerinin ortaya ç›kaca¤› ve Allah di-

lerse, yüzlerinden ve konuflma tarzlar›nda da

kendilerini belli edecekleri ayette haber veril-

mifltir:

Yoksa kalplerinde hastal›k bulunanlar,

Allah'›n kinlerini hiç (ortaya) ç›karma-

yaca¤›n› m› sand›lar? E¤er Biz dilersek,

sana onlar› elbette gösteririz, böylelik-

le onlar› simalar›ndan tan›rs›n. Andol-

sun, sen onlar›, sözlerin söylenifl tar-

z›ndan da tan›rs›n. Allah, amellerini-

zi bilir. (Muhammed Suresi, 29-30) 
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Kuran'a göre "cahil insan" kimdir?
Kuran'da kullan›lan "cahil" s›fat›, halk aras›nda bilinenden

farkl› bir anlam içerir. Kuran'da ifade edilen cahillik, kiflinin ya-

rat›l›fl amac›ndan, Yarat›c›s›'n›n üstün özelliklerinden, kendi-

sine gönderilen kitaptaki bilgi ve hikmetten, sonsuz yafla-

m›n› ilgilendiren konulardan habersiz olmas› ve bu ceha-

letin do¤urdu¤u fluursuz bir yaflam biçimini benimseme-

sidir. 

Allah'› tek ilah olarak tan›mayan, O'nun elçile-

riyle gönderdi¤i do¤ru yola itaat etmeyen insanla-

r›n "cahillik" etmekte olduklar›na Kuran'da flöy-

le dikkat çekilmifltir:

Dediler ki: "Sen, bizi ilahlar›m›zdan

çevirmek için mi bize geldin? fiu

halde e¤er do¤ru söylüyor-

san, tehdit etti¤in fle-

yi, bize getir. De-

di ki: "‹lim
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ancak Allah Kat›ndad›r. Ben size gönderildi¤im fleyi tebli¤ ediyo-

rum; ancak sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum." (Ahkaf

Suresi, 22-23)

Kuran'da insan›n yarat›l›fl›
nas›l anlat›l›r?

Allah Kuran'da insan›n yarat›l›fl›ndaki safhalarla ilgili pek çok bilgi

verir. Bu bilgilerin ço¤u o dönemde yaflayan kiflilerin hiçbir flekilde bile-

meyecekleri , ancak günümüz bilimi sayesinde keflfedilmifl gerçeklerdir.

Bu da Kuran'›n say›s›z bilimsel mucizelerinden bir tanesidir. Kuran'da in-

san›n yarat›l›fl› ile ilgili verilen bilgiler özetle flöyledir:

➤Meni olarak adland›r›lan ve spermleri tafl›yan besleyici s›v›, sadece

spermlerden oluflmaz. Aksine meni, birbirinden farkl› s›v›lar›n kar›fl›m›n-

dan oluflur. Kuran'da da meniden söz edilirken, "karmafl›k" bir s›v› oldu-

¤una dikkat çekilir. Bu, ancak günümüzde bilimin yard›m›yla keflfedilmifl

bir gerçektir. 

fiüphesiz Biz insan›, karmafl›k bir sudan yaratt›k. Onu deniyoruz,

bu yüzden onu ifliten ve gören yapt›k. (‹nsan Suresi, 2)

➤ Karmafl›k bir s›v› olan meninin içindeki milyonlarca spermden yal-

n›zca bir tanesi yumurtay› döller. Yani insan›n özü, meninin tamam› de-

¤il onun küçük bir parças›d›r. Kuran'da da insan›n meni s›v›s›n›n tama-

m›ndan de¤il, sadece bir parças›ndan yarat›ld›¤› belirtilir:

Kendisi ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? (K›yamet Su-

resi, 37)

➤ Spermle yumurtan›n birleflmesinden oluflan ve "zigot" ola-

rak tan›mlanan tek hücre, hiç zaman yitirmeden bölünerek ço-

¤al›r ve giderek bir "et parças›" haline gelir. Ancak zigot bu bü-

yüme esnas›nda bir bofllukta durmaz, rahim duvar›na tutu-

narak sahip oldu¤u uzant›lar sayesinde topra¤a yer-

leflen kökler gibi oraya yap›fl›r. ‹flte bu da ancak

çok yak›n bir zamanda keflfedilmifl gerçek ol-

mas›na ra¤men Kuran'da yüzlerce y›l öncesin-

den bildirilmifltir:
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Yaratan Rabbin ad›yla oku. O, insan› bir alak'tan (as›l›p tutunan fley-

den) yaratt›. (Alak Suresi, 1-2) 

➤ Anne rahmi, geliflmeye bafllayan zigotu saran ve "amnion s›v›s›" de-

nen bir s›v› ile doludur. Bebe¤in içinde büyüdü¤ü bu s›v›n›n önemi, d›fla-

r›dan gelecek darbelere karfl› bebe¤in güvenli¤ini sa¤lamas›d›r. ‹flte Ku-

ran'da bebe¤in korumal› bir yerde geliflti¤i de haber verilmifltir:

Sizi basbaya¤› bir sudan yaratt›k. Sonra onu savunmas› sa¤lam bir

karar yerine yerlefltirdik. (Mürselat Suresi, 20-21)

➤ Allah insan›n yarat›l›fl aflamalar›n›n bir k›sm›n› Müminun Suresi'nde

bildirmifltir. Çocu¤un geliflim aflamalar›n›n aynen ayetlerde tarif edildi¤i

gibi meydana geldi¤i bugün biyolojik olarak da kan›tlanm›fl bir gerçektir:

Andolsun, Biz insan›, süzme bir çamurdan yaratt›k. Sonra onu bir

su damlas› olarak, savunmas› sa¤lam bir karar yerine yerlefltirdik.

Sonra o su damlas›n› bir alak (embriyo) olarak yaratt›k; ard›ndan o

alak'› (hücre toplulu¤u) bir çi¤nem et parças› olarak yaratt›k; daha

sonra o çi¤nem et parças›n› kemik olarak yaratt›k; böylece kemik-

lere de et giydirdik; sonra bir baflka yarat›flla onu infla ettik. Yarat›-

c›lar›n en güzeli olan Allah, ne yücedir. (Müminun Suresi, 12-14)

Allah'›n dinine davet 
ne flekilde olur?

‹nsanlara dinin ve güzel ahlak›n tebli¤ edilmesi Allah'›n bir emridir:

Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülükten (mün-

kerden) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtulufla erenler iflte

bunlard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 104)

Allah bir ayetinde, "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle ça-

ğır..." (Nahl Suresi, 125) fleklinde emretmifltir. Allah'›n dinine davet, Ku-

ran'›n hükümlerinin "hikmetle ve güzel ö¤ütle" anlat›lmas› ile olur. Bu teb-

li¤ s›ras›nda, Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve yaratmadaki benzersiz sanat› gibi

konular anlat›larak dine davet edilen kiflinin Allah'a karfl› olan sayg›s›, sev-

gisi ve korkusu art›r›l›r. Güzel ahlakl› bir insan›n olaylar karfl›s›nda nas›l

davranaca¤› detayl› olarak tarif edilir. ‹nsan›n dünyada bulunufl amac›, bu-

rada denemeden geçirildi¤i, ölümün yak›nl›¤›, ölümün ard›ndan hesaba
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çekilece¤i, bu hesaba göre cennete veya cehenneme gidece¤i de anlat›l›r.

Allah'›n sonsuz adaletiyle cenneti ve cehennemi nas›l haz›rlad›¤› da ha-

t›rlat›larak kiflinin kötü bir sonuçtan korkup sak›nmas› sa¤lan›r. Allah'›, Ku-

ran'› ve ahireti bu tariflerle tan›yan kifliler, bu aflamadan sonra vicdanla-

r›n› kullanarak hareket ettikleri takdirde Allah'›n emirlerini eksiksiz ola-

rak yerine getirmeye çal›fl›rlar.

Günlük hayatta insan nas›l derin
düflünebilir?

‹nsan günlük yaflam›n ak›fl› içinde çok fazla fley düflünür. Örne¤in o

gün yapaca¤› iflleri, gidece¤i yerleri, kendisine söylenen iyi ya da kötü bir

fleyi, ifliyle ya da okuluyla ilgili olarak yapt›klar›n›, uzun vadeli planlar›-

n› düflünür. Bunlara benzer pek çok düflünce gün içinde kafas›n› meflgul

edebilir. Bunlar›n hepsi gerekli düflüncelerdir ama bu gibi düflünceler ki-

flinin zihninde gerekti¤i kadar yer tutmal›d›r. Çünkü acil olarak düflünül-

mesi gereken ve kiflinin sonsuz yaflam›n› ilgilendiren çok daha önemli ko-

nular vard›r. 

‹nsan öncelikle kendisinin ve çevresindeki tüm canl›lar›n nas›l var ol-

duklar›n›, bunlar›n varl›klar›n› nas›l sürdürdüklerini detayl› olarak düflün-

melidir. Buna ba¤l› olarak tüm bu varl›klar› yoktan var eden ve varl›kla-

r›n› sürdüren Allah'› ve O'nun s›fatlar›n› tefekkür etmelidir. Ard›ndan bu

sonsuz kudret ve ilim sahibi yarat›c›s›n›n kendisini yaratma amac›n› ve ken-

disinden neler istedi¤ini düflünmelidir. Allah'›n ayetlerini ve emirlerini en

iyi biçimde yerine getirme kararl›l›¤›n› tafl›mal›d›r. Bu arada kendisini bek-

leyen kaç›n›lmaz sonu, yani ölümü ve ahiret hayat›n› da hiç akl›ndan ç›-

karmamal›, daima bunun bilincinde davranmal›d›r. Kendisini bu aciliyet-

li konulardan uzaklaflt›rarak, gaflete sürükleyecek, geçici ve sonsuz haya-

t›na bir katk›s› olmayacak, hatta zarar› dokunacak ifl, düflünce, hareket ve

konuflmalardan da sürekli kaç›nmal›d›r.

‹nsan›n zihinsel kapasitesi asl›nda çok genifltir. Önemli olan kiflinin

bunu kullanmay› bilmesi, zihnini gereksiz düflüncelerle meflgul etmeme-

sidir.

Günlük hayat›na devam ederken insan, bir yandan da bu önemli ko-
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nular› düflünebilir. Üstelik de bu konular› çok detayl› düflünerek, konu ko-

nu ele alarak, ayetlerle yorumlayarak düflünebilir. Örne¤in gününün 9-10

saatini iflyerinde ya da okulunda geçiren bir kifli, gün içinde çok fazla dü-

flünece¤i fleyle karfl›lafl›r. Bunlar Kuran'da tarif edilen insan karakterleri ola-

bilir, içinde bulundu¤u, yaflad›¤› ortamlar olabilir. Vicdan kullanma, nef-

se uyma, haset, tevazu, tevekkül, sab›r gibi yüzlerce konuyu, birebir ya-

flayarak düflünebilir, üstelik bu konular› her yönüyle düflünerek de-

rinleflebilir. Önemli olan kiflinin bu f›rsatlar› görmesi ve iyi de¤erlen-

dirmesidir. 

Bir de etraf›nda olan bitenlere; çiçeklerin açmas›ndan, gök-

yüzünde kufllar›n uçmas›na, soludu¤u oksijenin oran›ndan ve

canl›lara verdi¤i faydadan, kalbinin atmas›na kadar pek çok

konuyu detayl› olarak düflünebilir. Sorular sorarak, cevap-

lar›n› merak ederek, al›fl›lm›fl aç›klamalar›n d›fl›na ç›karak

düflünen insan derin düflünmeye bafllar. Allah Kuran'da

müminlerin düflünen insanlar olduklar›ndan flöyle bahse-

der:

fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile gündü-

zün ard› ard›na geliflinde temiz ak›l sahipleri için ger-

çekten ayetler vard›r. Onlar, ayakta iken, otururken, yan

yatarken Allah'› zikrederler ve göklerin ve yerin yara-

t›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz,

Sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bi-

zi ateflin azab›ndan koru." (Al-i ‹mran Suresi,

190-191)

Derin düflünmeyi 
neler engeller?

Bir konuyu düflünürken in-

san›n dikkati baflka fleylere ka-

yabilir. Önemli bir konuyu

düflünürken insan birden-

bire kendini ertesi gün

‹nanç Esaslar›
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yapaca¤› gereksiz bir ifli ya da elinde tuttu¤u kalemi düflünürken bulabi-

lir. Düflüncenin da¤›lmas› ise derinleflmeyi engeller. 

Ayr›ca, bir konu hakk›nda yeterli bilgisi olmad›¤›nda da insan›n dü-

flünme kapasitesi belli bir yere kadar ilerleyebilir. Ama bu, yine de derin

düflünmeyi engelleyecek bir sebep de¤ildir. ‹nsan nas›l ve ne yönde düflü-

nece¤ini bilirse, o konuda kendini gelifltirebilir ve gerekiyorsa bilgisini de

art›rabilir.

Ancak düflünmeyi engelleyen en önemli etkenlerden biri hiç kuflku-

suz ki ülfet yani olaylara bir al›flkanl›k gözlü¤ünün ard›ndan bakmakt›r.

Çevresinde gerçekleflen olaylar› dünyaya geldi¤i andan itibaren sürekli gö-

ren insan, e¤er detayl› düflünmezse bunlar›n tümünü do¤al karfl›layabilir.

Örne¤in canl›lardaki ola¤anüstü tasar›m› göremez. Her zaman görmeye

al›fl›k oldu¤u için kar›ncan›n kendi a¤›rl›¤›n›n 200-300 kat› kadar bir cis-

mi kolayl›kla metrelerce uza¤a tafl›d›¤›n›, bunun çok önemli bir detay ol-

du¤unu, bu kar›ncaya böyle zor birfleyi gerçeklefltirebilecek bir fiziksel me-

kanizmay› kimin verdi¤ini hiç düflünmez. Kendisinin böyle birfleyi hiçbir

flekilde yapamayaca¤›n› ise akl›na bile getirmez. Veya bir kuflun kanad›-

n›n tüm yap›s›ndaki detaylar›, bu kuflun kanat mekanizmas›n›n son dere-

ce özel bir tasar›m› gerektirdi¤inin fark›na varamaz. Oysa derin düflüne-

bilen bir insan tek bir tüyü bile  eline al›p, onu detayl› inceleyerek çok önem-

li sonuçlara varabilir. Tüydeki diziliflten, tüyü oluflturan maddenin yap›-

s›n›n sa¤laml›¤›na kadar pek çok önemli ama üzerinde düflünülmeyen de-

tay› kendisi görerek bulabilir. Tek bir tüye bakarak bunun üzerindeki ya-

rat›l›fl delillerini tespit edebilir.

Ancak flunu da belirtmek gerekir ki, ülfetsiz bir flekilde düflünebilmek

için kiflinin mutlaka çok fazla fley bilmesine gerek yoktur. Sadece çevre-

sindeki canl›lara, gökyüzüne ve hatta kendi vücuduna dikkatlice bakma-

s› yeterli olacakt›r. Allah bu konuya Kaf Suresi'nde flöyle bir örnekle dik-

kat çekmektedir:

Üzerlerindeki gö¤e bakm›yorlar m›?  Biz, onu nas›l bina ettik ve onu

nas›l süsledik? Onun hiçbir çatla¤› yok. Yeri de (nas›l) döfleyip-yay-

d›k? Onda sars›lmaz da¤lar b›rakt›k ve onda 'göz al›c› ve iç aç›c›'

her çiftten (nice bitkiler) bitirdik. (Bunlar,) '‹çten Allah'a yönelen'

her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir. Ve gökten mü-
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barek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece onunla bah-

çeler ve biçilecek taneler bitirdik. Ve birbiri üstüne dizilmifl tomur-

cuk yüklü yüksek hurma a¤açlar› da. Kullara r›z›k olmak üzere. Ve

onunla (o suyla) ölü bir flehri dirilttik. ‹flte (ölümden sonra) dirilifl

de böyledir. (Kaf Suresi, 6-11)

Düflünmekten kaçan insanlar 
nas›l bir kayba u¤rarlar?

Allah Kuran'da insana düflünmesini tavsiye eder. Pek çok ayetinde ör-

nekler vererek "ö¤üt al›p düflünmez misiniz?" diye sorar. 

Asl›nda insan gün içinde, ö¤üt al›p düflünebilece¤i, Allah'›n sanat›n›

görebilece¤i, O'nun yarat›fl›n›n delillerini kavrayabilece¤i ve O'nun yüce-

li¤ini, büyüklü¤ünü anlayarak, Allah'›n flan›n› yüceltebilece¤i çok fazla f›r-

satla karfl›lafl›r. Düflünmeyen insan önüne ç›kan bu f›rsatlar› günlük yafla-

m›n ak›fl› içinde geliflen olaylar olarak de¤erlendirir ve bunlar›n önemini

kavrayamaz.

Örne¤in bir kaza ya da bir hastal›kla karfl›laflt›¤›nda, genelde bunun

kendisine Allah'a yönelmesi için verilmifl özel bir durum olabilece¤ini dü-

flünmez. Oysa Allah ayetlerinde insanlara düflünmeleri için özel olarak ve-

rilen s›k›nt›lardan bahseder:

Görmüyorlar m› ki, gerçekten onlar her y›l, bir veya iki defa bela-

ya çarpt›r›l›yorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve ö¤üt al›p (ders ç›ka-

r›p) düflünmüyorlar. (Tevbe Suresi, 126)

Kendisine yap›lan bu yöndeki hat›rlatmalar› görmezlikten gelmek ise

sadece kiflinin kendisine zarar verir. Üstelik bu, kiflinin düflünmemekten

dolay› u¤rad›¤› say›s›z kay›ptan yaln›zca bir tanesidir.

Düflünmeyen insan etraf›ndaki güzelliklerin de fark›na varamaz.

Allah'›n yaratt›¤› inceliklerden zevk alamaz. Herfleyin Yarat›c›s› olan

Allah'›n varl›¤›n›n delillerini, O'nun yüceli¤ini kavrayamaz. ‹flte bu da in-

san için çok büyük bir nimet kayb›d›r. Çünkü dünyadaki tüm güzellikle-

ri yaratan›n Allah oldu¤unu fark edemeyen bir insan›n ahirete yönelik bir

beklentisi olmaz. Dünyadaki herfleyin ölümle son bulaca¤›n› zannetti¤i için,
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bu geçici fleylerden gerçek anlamda zevk almas› da mümkün de¤ildir. Ak-

sine gördü¤ü güzelliklere sadece eninde sonunda bir gün kaybedece¤i fley-

ler olarak bakar. Bu da bu nimetlerden zevk almak yerine, onlara bak›p s›-

k›nt› duymas›na neden olur.

Yarat›lanlar üzerinde düflünmek insana
nas›l yararlar sa¤lar?

Düflünmekten kaçan insan›n aksine, herfleyi Allah'›n yaratt›¤›n› dü-

flünen insan, bakt›¤› her detayda Allah'›n sanat›n› görür, herfleyin insan için

özel olarak yarat›ld›¤›n› anlar. 

Örne¤in insan da dahil olmak üzere tüm canl›lardaki mükemmel sis-

temleri, yaflad›¤› gezegenin ve içinde bulundu¤u evrenin ola¤anüstü bir

güçle infla edildi¤ini düflünmek, insan›n öncelikle Allah'› daha iyi tan›ma-

s›n› sa¤lar. Bu da o kiflinin kalbine yumuflakl›k verir ve Allah'a olan say-

g›s›n›, sevgisini ve korkusunu art›r›r. Bu insan etraf›ndaki a¤açlardan, kufl-

lara, kar›ncalardan, kelebeklere kadar her türlü canl›da, bu canl›lar›n sa-

hip olduklar› her mekanizmada sürekli olarak Allah'›n sanat›n›, yüceli¤i-

ni görece¤i için iman› güçlenir. Allah ancak düflünen insanlar›n çevrele-

rindeki iman delillerini görüp de¤erlendirebileceklerine flöyle dikkat çe-

ker:

fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün art

arda geliflinde, insanlara yararl› fleyler ile denizde yüzen gemiler-

de, Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra

diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› es-

tirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmifl bulutlar› evirip çe-

virmesinde düflünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Ba-

kara Suresi, 164)

Allah'a kesin bir bilgiyle iman eden insan, dünyan›n amaçs›z bir yer

olmad›¤›n›, düflünmesi ve uygulamas› gereken çok önemli fleylerin oldu-

¤unu da kavrar. Ona verilen herfleyin bir nimet oldu¤unu bilir ve flükre-

der. Ahireti sürekli düflünür ve o günün korkusundan uzak olmak için ba-

¤›fllanma diler. 

Düflünmenin en önemli özelli¤i de hiç kuflkusuz herkesin kendi ça-
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bas›yla elde etti¤i bir kazanç olmas›d›r. Kimse kimseyi hiçbir fley için dü-

flünmeye zorlayamaz. Bu yüzden detayl› düflünen insan kendine fayda ver-

mifl olur. Allah Kuran'da ancak düflünen insan›n karfl›laflt›¤› olaylardan ö¤üt

alabilece¤ine ve ö¤üt almaya aç›k insanlar›n sonsuz yaflamlar›n› kurtara-

bileceklerine dikkat çeker. Di¤er kiflilerin ise ö¤ütten kaçt›klar›n›, bundan

dolay› sonsuz bir piflmanl›kla karfl›laflacaklar›n› haber verir:

fiu halde, e¤er 'ö¤üt ve hat›rlatma' bir yarar sa¤layacaksa, 'ö¤üt ve-

rip hat›rlat.' Allah'tan '‹çi titreyerek korkan' ö¤üt al›r-düflünür. 'Mut-

suz-bedbaht' olan ondan kaç›n›r. Ki o, en büyük atefle yollanacak-

t›r. Sonra onun içinde o, ne ölür, ne yaflar. (A'la Suresi, 9-13)

Allah'›n kadrini hakk›yla
takdir etmek nas›l olur?

‹nsan her gün, uyand›¤› andan itibaren Allah'›n kendisine verdi¤i ni-

metlerle karfl›lafl›r. Nefes alabilir, görebilir, duyabilir, düflünebilir, kalbi atar,

hücreleri yenilenir. Ac›k›r yemek yer ve lezzet al›r, güç bulur. Susar, su-

suzlu¤unu giderebilir. Konuflabilir.

Bunlar Allah'›n insan için yaratt›¤› nimetlerden sadece bir kaç tanesi-

dir. Nimetlerin fark›nda olan insan için as›l önemli olan Allah'›n kadrini

hakk›yla takdir edebilmektir. Çünkü Allah flan› çok yüce oland›r, herfleyin

sahibidir, yarat›c›s›d›r. Allah'› üstün s›fatlar›yla düflünerek, tan›maya ça-

l›flmak gerekir. Allah ayetlerde flan›n›n yüceli¤ini bize flöyle bildirmekte-

dir: 

Onlar, Allah'›n kadrini hakk›yla takdir edemediler. Oysa k›yamet

günü yer, bütünüyle O'nun avucundad›r; gökler de sa¤ eliyle dürü-

lüp-bükülmüfltür… (Zümer Suresi, 67)

Kainatta; insan›n kendi yarat›l›fl›ndan k›yametin meydana gelifl afla-

malar›na, göklerin yarat›lmas›ndan denizlerin ve da¤lar›n varl›¤›na kadar

her olayda bir ihtiflam ve s›n›rs›z bir güç vard›r. Ve bu güç yaln›zca üstün

ak›l sahibi olan Allah'a aittir.

Allah insanlara kitaplar indirmifltir ve Peygamberler göndermifltir. Ken-

disini, hem yaratt›¤› canl›larda sergiledi¤i benzersiz sanat›yla ve ilmiyle,

hem de kitaplar› ve Peygamberleri vas›tas›yla bize tan›tmaktad›r. ‹nsana
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düflen ise Allah'›n yüceli¤ini, büyüklü¤ünü gere¤i gibi takdir edebilmek

için olabildi¤ince derin düflünmektir.

‹nsan yan›ld›¤›nda veya unuttu¤unda
ne yapmal›d›r?

‹nsan, aciz olarak yarat›lm›flt›r, bu nedenle baz› fleyleri unutabilir

veya herhangi bir konuda yan›labilir. Unutmamak ve yan›lmamak sa-

dece Allah'a ait özelliklerdir. Önemli olan bir insan›n do¤ruyu hat›r-

lad›¤›nda hemen uygulamas›d›r. Allah bu konudaki uygulaman›n bir

örne¤ini En'am Suresi'nde flöyle bildirmektedir: 

… fieytan sana unutturacak olursa, bu durumda hat›rlamadan

sonra, art›k zulmeden toplulukla beraber oturma. (Enam Su-

resi, 68)

Ayette görüldü¤ü gibi, insan güzel olmayan bir davran›fl› unu-

tarak veya fark etmeyerek yapabilir. Bu yüzden insan›n unuttu¤u

veya yan›ld›¤› fleylerden dolay› üzüntüye kap›lmas› veya endi-

flelenmesi son derece yersiz olur. Böyle durumlarda müminle-

rin yapmas› gereken Allah'›n sonsuz merhametine ve ba-

¤›fllay›c›l›¤›na s›¤›nmak ve "…Rabbimiz, unuttuklar›-

m›zdan veya yan›ld›klar›m›zdan dolay› bizi sorum-

lu tutma..." (Bakara Suresi, 286) diyerek dua etmek-

tir. 
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Tarihte yaflayan tüm toplumlara 
elçi gönderildi mi? 

Allah Kuran'da, gelmifl geçmifl tüm toplumlara bir uyar›c› gönderdi-

¤ini bildirmifltir. Allah'›n elçileri gönderildikleri toplumlara do¤ru yolu gös-

teren kifliler olmufllar, insanlara Allah'›n yasaklar›n› bildirmifller, ölümün

yak›nl›¤›n›, cennetin ve cehennemin varl›¤›n›, dünyada var olufl amaçla-

r›n› anlatm›fllar ve onlar› Allah'›n dinine davet etmifllerdir. Allah'›n ada-

leti sonucunda, bütün insanlar, O'nun elçileri vas›tas›yla uyar›l›p korku-

tulmufllar ve müjdelenmifllerdir. Bu, ahirette insanlar›n "benim bir fleyden

haberim yoktu" diyemeyeceklerini, her insan›n Allah'›n ça¤r›s›n› duydu-

¤unu gösteren çok önemli bir konudur. Allah bir ayetinde insanlara flöy-

le bildirmifltir:

fiüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyar›c› olarak gön-

derdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyar›c› gelip-geçmifl ol-

mas›n. (Fat›r Suresi, 24)

‹nkarc›lar tarih boyunca neden bütün
Peygamberlere iftira atm›fllard›r?

Peygamberlerin daima Allah'›n dinini tebli¤ etmeleri inkarc›lar› hiç-

bir zaman memnun etmez. Çünkü anlat›lanlar› anlayan ve uygulamaya bafl-

layan insanlar tamamen de¤iflmeye, inkarc›lar›n bat›l sistemlerinden uzak-

laflmaya bafllarlar. Örne¤in iman ettikten sonra yaln›zca Allah'tan korkma-

lar› gerekti¤ini bildikleri için onlar› baflka herhangi bir fleyle korkutmak

mümkün olmaz. Daima dinin menfaatlerini gözeterek hareket edecekleri

için inanan insanlar› hiçbir fley y›ld›rmaz ya da do¤ru olandan ay›ramaz.

Bu kifliler flartlar ne olursa olsun, karfl›l›¤›nda ne verilirse verilsin, adalet-

ten ve hakk› söylemekten çekinmezler, do¤ru bildiklerinden dönmezler. 

Bu durum ise inkarc›lar› rahats›z eder, çünkü kendi dünyevi ç›karla-

r› tehlikeye girer. Örne¤in inkarc›lar kendi zihniyetlerini yaflamaya ve çev-

relerinde yaflatmaya çal›fl›rlarken, Peygamber taraf›ndan yetifltirilmifl olan

müminler sadece Allah'›n emirlerine uyarlar. ‹nkarc›lar›n yaflad›klar› ca-
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hiliye sisteminin yanl›fll›¤›n›, dünyada ve ahirette insanlara huzur ve mut-

luluk verecek olan dinin güzelli¤ini insanlara ö¤retirler.

‹flte bu sebeplerden dolay›, inkarc›lar her dönemde çeflitli yöntemler

kullanarak gönderilen elçileri engellemeye çal›fl›rlar. Bunun çeflitli örnek-

leri Kuran'da inananlara haber verilir. ‹nkarc›lar ilk önce son derece tutar-

s›z ve ak›l d›fl› konuflmalarla, Allah'›n elçilerinin anlatt›¤› konular› yalan-

lamaya yeltenirler. Sözlü tehditlerle onlar› durdurmak için u¤rafl›rlar. Söz-

lü olarak baflar› sa¤layamad›klar›nda ise fiili yöntemler kullanarak inanan-

lar› hak olan yoldan çevirmeye çal›fl›rlar. Ne var ki, bu yöntemlerden hiç-

biri fayda vermez; elçilerin ve salih müminlerin anlatt›klar› do¤rular›n ak-

sine bir delil getiremezler; onlar›n fikirlerine karfl› gelecek fikirler öne sü-

remezler. 

Allah pek çok ayetinde inkarc›lar›n sözlü sald›r›lar›na, Peygamberler

için öne sürdükleri as›ls›z iddialara örnekler vermifltir:

Bunun üzerine, kavminden inkara sapm›fl önde gelenler dediler ki:

"Bu, sizin benzeriniz olan bir beflerden baflkas› de¤ildir. Size karfl›

üstünlük elde etmek istiyor. E¤er Allah (öne sürdüklerini) dilemifl

olsayd›, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmifl atalar›m›z-

dan da bunu iflitmifl de¤iliz. O, kendisinde delilik bulunan bir adam-

dan baflkas› de¤ildir, onu belli bir süre gözetleyin." (Müminun Su-

resi, 24-25)

O ise, yaln›zca bir adam (insan)d›r, Allah'a karfl› yalan uydurmak-

tad›r, bizler de ona inanacak de¤iliz." (Müminun Suresi, 38)

… Ama onlar: "(Bu,) Yalan söyleyen bir büyücüdür" dediler. (Mü-

min Suresi, 24)

Kuran'da Allah bu tip iftiralar›n inkarc›lar aras›nda adeta geleneksel-

leflmifl oldu¤unu ise bir ayetinde flöyle bildirmektedir:

‹flte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin, mutlaka:

"Büyücü ve cinlenmifl" demifllerdir. Onlar bunu (tarih boyunca) bir-

birlerine vasiyet mi ettiler? Hay›r; onlar 'azg›n ve taflk›n (ta¤iy)' bir

kavimdirler. (Zariyat Suresi, 52-53)
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‹nkarc›lar›n bu çabalar› 
bir sonuç verir mi?

‹nkarc›lar›n Allah'›n elçilerine ve müminlere karfl› yapt›klar› sözlü ve-

ya fiili mücadele hiçbir zaman sonuca ulaflamaz. Çünkü Allah "… e¤er

(gerçekten) iman etmiflseniz en üstün olan sizlersiniz." (Al-i ‹mran Su-

resi, 139) ayetiyle dünyada ve ahirette her zaman üstün olan›n Kendi ta-

raftarlar› oldu¤unu müjdelemifltir. 

Görüyoruz ki, dünya tarihi boyunca inkar edenler, müminlere karfl› hep

bir mücadele içinde olmufllard›r. Ancak bu mücadeleler her zaman mümin-

lerin lehine sonuçlanm›flt›r. Bu Allah'›n vaadidir. Allah Kuran'da sürege-

len bu kanununu flu flekilde bildirmifltir:

Allah, yazm›flt›r: "Andolsun, Ben galip gelece¤im ve elçilerim de."

Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olan-

d›r. (Mücadele Suresi, 21)

Müminlerin dünyadaki
gerçek dostlar› kimdir?

Allah müminlerin dostudur. Allah Kendisini dost edinen, sadece Ken-

di r›zas›n› gözeten müminlerin koruyucusu ve gözeticisidir. Müminlerin

dünyadaki her türlü ifllerinde Allah'›n yard›m› ve deste¤i vard›r, Allah'›n

r›zas›n› gözeterek yapt›klar› her ifl mutlaka hay›rla sonuçlan›r. Bir ayette

"fiüphesiz Allah korkup-sak›nanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir."

(Nahl Suresi, 128) diye haber verilir.  Allah bir baflka ayetinde ise, iman

edenlere deste¤ini flöyle müjdelemifltir:

Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onlar› karan-

l›klardan nura ç›kar›r… (Bakara Suresi, 257)

Ayr›ca Allah'a gönülden iman eden müminler de birbirlerinin velile-

ridirler. ‹nanan insanlar daima birbirlerini güzel olana davet eder, kötü olan

fleylerden sak›nd›r›rlar. Birbirlerini cennete lay›k insanlar haline getirmek,

ahiretteki derecelerini art›rmak için çaba harcarlar. Allah Kuran'da inanan-

lar›n kimleri dost edinmesi gerekti¤ini flöyle bildirmifltir:

Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku' ediciler ola-
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rak namaz k›lan ve zekat› veren mü'minlerdir. Kim Allah'›, Resû-

lü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç flüphe yok, galip ge-

lecek olanlar, Allah'›n taraftarlar›d›r. (Maide Suresi, 55-56)

Müminlerden baflkas› niçin
dost edinilmez?

Müminler için Allah'a gönülden iman etmeyen, Allah'›n s›n›r-

lar›n› tan›mayan, Allah'tan korkup sak›nmayan insanlar dost ola-

maz. Herfleyden önce bu insanlar Allah'›n sevmedi¤i kimseler-

dir. Allah'›n dostlu¤unu, sevgisini ve r›zas›n› kazanmak isteyen

bir mümin elbette ki O'nun sevmedi¤i, hatta O'nun düflman›

olan kimseleri dost edinmez. Böyle bir tavr›n Allah'›n dostlu-

¤unu ve hoflnutlu¤unu kaybetmesine sebep olabilece¤ini bi-

lir. Allah müminleri böyle bir tav›ra karfl› flöyle uyarm›flt›r:

Ey iman edenler, mü'minleri b›rak›p kafirleri ve-

liler (dostlar) edinmeyin. Kendi aleyhinizde

Allah'a apaç›k olan kesin bir delil vermek

ister misiniz? (Nisa Suresi, 144)

Bununla birlikte iman etmemifl kim-

seler zaten dost edinilmeye lay›k de¤il-

lerdir. En baflta güvenilir olamazlar.

fiahsi ç›karlar›yla, nefsi ve kibiriyle ça-

t›flt›¤› için Allah'›n ayetlerine yüz çe-

viren, Allah'›n dostlu¤unu kaybet-

meyi kabullenen bir kimsenin her-

hangi biriyle olan dostlu¤unda

sad›k ve vefal› olmas› beklene-
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mez. Elbette ki kendi ç›karlar›yla çat›flt›¤› bir durumda dostu oldu¤unu söy-

ledi¤i kimseyi de tereddüt etmeden terkedecektir. Hatta ifline geldi¤inde

ona ihanet bile etmekten çekinmeyecektir.

‹nkarc›lar hiçbir zaman gerçek anlamda fedakarl›k yapamazlar, çün-

kü bütün yaflamlar› ve zihniyetleri bencillik üzerine kuruludur. Dostum

dedikleri kiflinin ahiretteki durumunu düflünmezler, onu cehennemden

uzak tutacak flekilde iyili¤i emredip, kötülükten men etmezler. K›sacas› bir

dostun sahip olmas› gereken özelliklere sahip de¤ildirler. Allah böyle ki-

flilerin Müslümanlara düflman olduklar›n› bildirmifl ve onlar› dost edin-

memeyi emretmifltir:

Ey iman edenler, sizden olmayanlar› s›rdafl edinmeyin. Onlar size

kötülük ve zarar vermeye çal›fl›yor, size zorlu bir s›k›nt› verecek fley-

den hofllan›rlar. Bu¤z (ve düflmanl›klar›) a¤›zlar›ndan d›fla vurmufl-

tur, sinelerinin gizli tuttuklar› ise, daha büyüktür. Size ayetlerimi-

zi aç›klad›k; belki ak›l erdirirsiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 118)

fieytan› dost edinenler kimlerdir?
fieytan›n en önemli özelli¤i, insanlar› Allah'›n yolundan döndürmek

için yemin etmifl olmas›d›r. Dolay›s›yla inkar eden, insanlar› Allah'›n yo-

lundan al›koymaya çal›flan, Allah'a ve dine karfl› olan, insanlara Allah'›, ahi-

reti ve dini unutturan her kifli fleytan›n destekçisi ve dostudur. Ancak bu

insanlar yapt›klar›ndan dolay› dünyada ve ahirette hüsranla karfl›laflacak-

lard›r. Allah, fleytan›n insanlar› sapt›rma çabas›n› ve onu dost edinenlerin

u¤rayacaklar› sonu flöyle haber vermifltir:

Allah, onu lanetlemifltir. O da (flöyle) dedi: "Andolsun, kullar›ndan

'miktarlar› tesbit edilmifl bir grubu' (kendime uflak) edinece¤im. On-

lar› -ne olursa olsun- flafl›rt›p-sapt›raca¤›m, en olmad›k kuruntula-

ra düflürece¤im ve onlara kesin olarak davarlar›n kulaklar›n› kes-

melerini emredece¤im ve Allah'›n yaratt›klar›n› de¤ifltirmelerini em-

redece¤im." Kim Allah'› b›rak›p da fleytan› dost (veli) edinirse, kufl-

kusuz o, apaç›k bir hüsrana u¤ram›flt›r. (Nisa Suresi, 118-119)
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‹nsan dünyadayken kesin olarak 
cennete gidece¤inden emin olabilir mi?

Hiç kimse dünyadayken cennete gidece¤inden emin olamaz. Allah "…

korkarak ve umut tafl›yarak dua edin…" (Araf Suresi, 56) ayetiyle insa-

n›n "hem korku hem de umut" dolu olmas› gerekti¤ini bildirmektedir. Her

insan gücünün yetti¤i en yüksek çabay› göstererek, Kuran'›n hükümleri-

ni eksiksizce uygulayarak, Allah'›n makbul gördü¤ü güzel ahlak› hayat›-

n›n her an›nda yaflama geçirerek Allah'›n r›zas›n› kazanmaya çal›flmal›d›r.

Bu çabalar›n›n karfl›l›¤› olarak cenneti umabilir, ancak hiçbir zaman emin

olamaz. 

Kuran'da bahsedilen 
"önde gelenler" mlz kimlerdir?

Elçiler, kavimlerini Allah'›n dinine davet ettiklerinde, her kavimde on-

lara karfl› ç›kan, çal›flmalar›n› engellemek isteyen, iman edenlere zorluk ç›-

karan bir kesim olmufltur. Kuran'da bu insanlar›n genellikle o toplulu¤un

önde gelenlerinden olduklar› bildirilmektedir. Çünkü bu insanlar yaflad›k-

lar› toplum içinde zenginlik, güç ve makam sahibi olan kiflilerdir. Bu kifli-

lerin Allah'›n elçilerine karfl› gelmelerinin ve azg›nl›k göstermelerinin ne-

deni sahip olduklar› bu dünyevi imkanlar›n›, nüfuz ve itibarlar›n› kaybet-

me korkusundan kaynaklan›r. Kuran'da bu insanlar›n her dönemde var ol-

duklar› flöyle haber verilmifltir:

Böylece Biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli- düzenler kur-

sunlar diye- oran›n suçlu-günahkarlar› k›ld›k. Oysa onlar, hileli-dü-

zeni ancak kendilerine kurarlar da bunun fluuruna varmazlar. (En'am

Suresi, 123)

Gerçekte bu insanlar da bütünüyle Allah'›n yaratt›¤› kadere tabi olan

ve müminlerin üstünlüklerinin ortaya ç›kmas› için Allah'›n özel olarak ya-

ratt›¤› kimselerdir. Kuran'da bildirildi¤i gibi Allah bu kiflilerin kurdukla-

r› düzenlerin kötü sonucunu kendilerine çevirmifl ve sahip olduklar›n› da-

ha dünyada iken ellerinden alm›fl ve bunlara müminleri mirasç› k›lm›flt›r.

Allah, M›s›r'da büyük bir güç ve mevki sahibi olan Firavun ve onun önde
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gelen çevresiyle, Hz. Musa ve beraberindeki müminlerin mücadelesinin

sonucunu flöyle haber verir:

Kendisine bereketler k›ld›¤›m›z yerin do¤usuna da, bat›s›na da o

hor k›l›n›p-zay›f b›rak›lanlar› mirasç›lar k›ld›k. Rabbinin ‹srailo-

¤ullar›na olan o güzel vaadi, sabretmeleri dolay›s›yla tamamland›.

Firavun ve kavminin yapmakta olduklar› ve yükselttiklerini (köflk-

lerini, saraylar›n›) da yerle bir ettik. (Araf Suresi, 137)

Böylelikle Biz onlar› (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve p›narlar-

dan sürüp ç›kard›k; hazinelerden ve soylu makam(lar)dan da. ‹flte

böyle; bunlara ‹srailo¤ullar›n› mirasç› k›ld›k. (fiuara Suresi, 57-59)

Allah'›n tüm müminleri içine alan bu genel kanunu bir baflka ayette

flöyle aç›klan›r:

Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "fiüphesiz Arz'a salih

kullar›m varisçi olacakt›r" diye yazd›k. (Enbiya Suresi, 105)

Kavimlerin önde gelen inkarc›lar›n›n ahiretteki sonlar› ise kaç›n›lmaz

ve ac› bir azapt›r. 

"Salih amel" ne demektir?
Salih amel, kat›ks›z olarak Allah'›n hoflnutlu¤unu kazanmak için ya-

p›lan ifllerdir. Bir insan görünüflte çok büyük hay›r veya fedakarl›k gibi gö-

rünen baz› ifller yapabilir. Örne¤in, muhtaç durumdaki insanlara yüklü mik-

tarlarda yard›mda bulunabilir. Ancak yapt›¤› yard›m›n miktar› o iflin sa-

lih bir amel oldu¤unun göstergesi de¤ildir. Çünkü insanlar bu tür yard›m-

lar› toplumda iyi bilinmek, insanlara gösterifl yapmak veya ifl hayat›nda

güven kazanmak için de gerçeklefltirebilirler. Bir iflin "salih amel" olmas›

için yaln›zca Allah'›n hoflnutlu¤unu kazanmak amac›yla yap›lm›fl olmas›

gerekir.

Salih bir amelde bulunurken insan, o iflte yapabilece¤inin en iyisini,

en güzelini yapmak için gayret eder. Çünkü amac› gösterifl yapmak de¤il,

o iflte Allah'› en fazla hoflnut k›lacak sonucu elde etmektir. ‹flte bu samimi

çabalar›ndan ötürü salih amellerde bulunan müminler birçok ayette cen-

netle ve güzel bir yaflamla müjdelenmektedirler:

‹man edip salih amellerde bulunanlar ve 'Rablerine kalpleri tatmin
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bulmufl olarak ba¤lananlar', iflte bunlar da cennetin halk›-

d›rlar. Onda süresiz kalacaklard›r. (Hud Suresi, 23)

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak kim salih

bir amelde bulunursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir

hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›-

n›n en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Sure-

si, 97)

Malca zenginleflti¤inde 
müminin tavr› nas›l olur?
Mümin tüm mülkün as›l sahibinin Allah oldu-

¤unu ve Allah'›n mülkü kime dilerse ona verece¤i-

ni bilir. Bu nedenle malca zenginleflti¤inde elinde-

kilerden dolay› fl›mar›p azg›nlaflmaz, Allah'a ken-

disine verdi¤i nimetlerden dolay› flükreder ve sa-

hip olduklar›n› Allah'›n en çok hoflnut olaca¤› fle-

kilde kullan›r. 

Harun Yahya
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Allah, Kuran'da mülk sahibi bir adam›n örne¤ini verir. Bu adam›n ol-

dukça verimli ba¤lar› vard›r. Ancak, bu nimetleri kendisine Allah’›n ver-

di¤ini anlamazl›ktan gelerek nankörce davran›r ve sahip olduklar› ile övü-

nür. Mümin olan arkadafl› ise onu bu tavr›ndan dolay› uyar›r ve flöyle der: 

Kendisiyle konuflmakta olan arkadafl› ona dedi ki: "Seni topraktan,

sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün (eli aya¤› tu-

tan, gücü kuvveti yerinde) bir adam k›lan (Allah)› inkar m› ettin?

Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi or-

tak koflmam. Ba¤›na girdi¤in zaman, 'MaflaAllah, Allah'tan baflka

kuvvet yoktur' demen gerekmez miydi?.. (Kehf Suresi, 37-39)

‹flte müminin tavr› da ayette belirtildi¤i gibi bir nimet karfl›s›nda he-

men Allah'› anmak ve O'na hamd etmektir.

Hikmet sahibi olmak ne demektir?
Hikmet sahibi olmak her zaman ak›lc›, özlü, isabetli konuflmak ve dav-

ranmakt›r. Hikmet sahibi kifli olaylar›n içyüzünü ve gerçek yönlerini gör-

me yetene¤ine ve derin bir kavray›fla sahiptir. Bu nedenle her karar›, her

hareketi isabetli olur. Konuflmas› çarp›c› ve etkileyicidir. Anlatt›¤› herfley

insanlar›n kalbinde samimi bir etki oluflturur.

Hikmet, her an Allah'a yönelen, Kuran'a göre yaflayan, daima Kuran'a

göre düflünen samimi ve ihlasl› insanlara Allah Kat›ndan verilen bir özel-

liktir. Allah "Kime dilerse hikmeti ona verir; flüphesiz kendisine hikmet

verilene büyük bir hay›r da verilmifltir…" (Bakara Suresi, 269) ayetiyle

hikmetin büyük bir nimet oldu¤unu bildirmifltir. 

‹sraf Kuran'da nas›l geçmektedir? 
Allah israf› kullar›na haram k›lm›flt›r. Ve harcama yaparken nas›l bir

ölçü ile yapmalar› gerekti¤ini flöyle bildirmifltir:

Onlar, harcad›klar› zaman, ne israf ederler, ne k›sarlar; (harcamala-

r›,) ikisi aras›nda orta bir yoldur. (Furkan Suresi, 67)

Müslümanlar sahip olduklar› herfleyi Allah yolunda, Allah'› en çok ra-

z› edecekleri flekilde kullan›rlar. Ellerindeki herfleyin kendilerine Allah’›n

verdi¤i birer nimet oldu¤unu, bunlar›n hiçbirinin as›l sahipleri olmad›k-
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lar›n› unutmazlar. Fedakarl›k yapmalar› gerekti¤i zaman da sahip olduk-

lar› herfleyi Kuran'›n emretti¤i flekilde harcar, ancak gereksiz bir harcama

olaca¤› zaman tek bir kuruflu bile israf etmekten sak›n›rlar. Allah Kuran'da

müminlere, ihtiyac› olan kimselere mallar›ndan vermelerini ancak saç›p sa-

vurmamalar›n› emretmifltir:

Akrabaya hakk›n› ver, yoksula ve yolda kalm›fla da. ‹sraf ederek sa-

ç›p-savurma. Çünkü saç›p-savuranlar, fleytan›n kardeflleri olmufllar-

d›r; fleytan ise Rabbine karfl› nankördür." (‹sra Suresi, 26-27)

Bir de israf›n nimetlerden uzak durmak olarak anlafl›lmamas› gerekir.

Allah Kuran'da "… yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri

sevmez." (Araf Suresi, 31) ayetiyle bildirdi¤i gibi, inananlar›n nimetlerden

faydalanmas›n› bildirmifl ve sadece bunlar›n israf edilmesini yasaklam›fl-

t›r. Fakat bugün dinden uzak olan toplumlarda israf konusuna gereken

önem verilmez. Lokantalarda, evlerde tabak tabak yiyecekler, kilolarca ek-

mek, meyve, sebze kolayca çöpe at›labilmektedir. Oysa Allah israf›n kü-

çük büyük demeden her türlüsünü haram k›lm›flt›r. Bu yüzden insanlar›n

düflüncesizce "bu bozuldu", "bunlar› kullanamay›z" gibi sözlerle ellerin-

dekileri atmalar› de¤il, tüm nimetleri bozulma aflamas›na getirmeden de-

¤erlendirmenin yollar›n› aramalar› gerekir. Ancak bu flekilde nimetin hak-

k›n› vermifl olurlar, aksi takdirde büyük bir bereketsizlik ve Allah'a karfl›

nankörlük söz konusu olur.

Meleklerin insanlar›n can›n› almas› 
nas›l olur? ‹nsan can› al›n›rken 

mele¤i görür mü? 
Ölüm bir nevi boyut de¤ifltirmedir. Ölen insan›n ruhu ile dünya bo-

yutundaki bedeni aras›nda ba¤lant› kesilir. ‹nsan ölüm an›ndan itibaren

ölüm meleklerini görebilecek bir boyuta geçifl yapar. Ve bu geçifl, insan›n

sonsuz hayat›n›n da bafllang›c›d›r. ‹flte farkl› bir boyuta geçifl ile birlikte

insanlar canlar›n› almaya gelen melekleri görürler, hatta gelen melekler ken-

dileri ile konuflurlar. Ancak herkesin can› ayn› flekilde al›nmaz. Müminle-

rin can›n› almaya gelen melekler ile küfrün can›n› almaya gelen melekle-
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rin yapt›klar› ve konufltuklar› birbirinden tamamen farkl› olur.

Müminlerin canlar›n› almaya gelen melekler onlara "selam" diyerek

canlar›n› güzellikle çekip al›rlar. Bu s›rada onlar› gidecekleri cennet ile

müjdelerler. (Nahl Suresi, 32)

‹nkar edenlerin canlar›n› almaya gelen melekler ise hiç bekle-

medikleri bir anda onlar›n yüzlerine ve s›rtlar›na vurmaya bafllar-

lar. (Muhammed Suresi, 27) Can›n› en derinden ac›yla çekerler ve

bu s›rada inkarc›n›n ayaklar› birbirine dolan›r. (K›yamet Suresi,

29) Melekler ellerini ona do¤ru uzat›rken ona sonsuza kadar de-

vam edecek, alçalt›c› ve yak›c› bir azab› müjdelerler. (En'am Su-

resi, 93)
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Vesvese nedir?
fieytan insana her yönden yanaflarak onu Allah'›n yolundan al›koyma-

ya çal›fl›r. Bunun için çok çeflitli oyunlar oynar. Vesvese de fleytan›n bu oyun-

lar›ndan biridir. Vesvese, fleytan›n insan› bofl fleylerle u¤raflt›rmak, as›l dü-

flünmesi gereken önemli konulardan uzaklaflt›rmak için f›s›ldad›¤› sözler,

yan›ltmalar, kalbe verdi¤i kuflkular, bofl kuruntular ve huzursuzluk verici

düflüncelerdir. fieytan›n bu yönü Kuran'da flöyle bildirilir:

De ki: ‹nsanlar›n Rabbine s›¤›n›r›m. ‹nsanlar›n malikine, ‹nsanla-

r›n (gerçek) ilah›na; 'Sinsice, kalplere vesvese ve flüphe düflürüp du-

ran' vesvesecinin flerrinden. Ki o, insanlar›n gö¤üslerine vesvese ve-

rir (içlerine kuflku, kuruntu f›s›ldar). (Nas Suresi, 1-5)

fieytan, insan›n akl›na getirdi¤i Kuran d›fl› düflüncelerle onun sa¤l›k-

l› düflünmesini engellemek, onu, baflta dini konular olmak üzere dünya ve

ahiret hayat›na zarar› dokunacak kuruntulara kapt›rmak ister. Pek çok saç-

ma ve tutars›z düflünceyi, kendi düflünceleriymifl gibi telkin edip insan›n

kendisine olan güvenini kaybettirmeye çal›fl›r. Kuran ile hareket etmeyen

kimse fleytan›n bu hilesini fark etmez ve onun vesveselerine kendisini kap-

t›r›p sürekli kuruntular içinde bocalar. fieytan›n bu f›s›lt›lar› kiflinin dini

yanl›fl tan›mas›na, Allah'›n gücünü gere¤i gibi takdir edememesine, sürek-

li flüphe içinde olmas›na da neden olur. Bunun sonucunda Allah'›n büyük-

lü¤ünü, dünyada var olufl amac›n› düflünmek yerine ne kendisine ne de

beraber oldu¤u insanlara fayda vermeyecek konulara kendini kapt›rarak,

hayat›n› geçirir. Sonuçta fleytan Kuran'dan habersiz, dinden uzak bu kifli

üzerinde amac›n› gerçeklefltirmifl, onun sonsuz azab›na vesile olmufl olur.

‹nkarc›lar›n ve günahkarlar›n her zaman fleytan›n telkinlerine aç›k olduk-

lar›, fleytan›n vesveseleri do¤rultusunda hareket ettikleri Kuran'da haber

verilir:

fieytanlar›n kimlere inmekte olduklar›n› size haber vereyim mi? On-

lar, 'gerçe¤i ters yüz eden,' günaha düflkün olan her yalanc›ya iner-

ler. Bunlar (fleytanlara) kulak verirler ve ço¤u yalan söylemektedir-

ler. (fiuara Suresi, 221-223)
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‹nsan vesveseden nas›l kurtulur?
Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gibi fleytan›n hileli düzeni çok zay›ft›r. (Ni-

sa Suresi, 76) ‹man edenler ve Rableri'ne tevekkül edenler üzerinde bir et-

kisi yoktur. Allah müminlere kendilerine bir vesvese geldi¤i zaman ne yap-

malar› ve bu vesveseden nas›l kurtulmalar› gerekti¤ini Kuran'da bildirmifl-

tir. Kuran'a tabi olan müminler kendilerine bir vesvese geldi¤i zaman he-

men fleytandan Allah'a s›¤›n›rlar. K›sa süre içinde ak›llar›ndan geçen dü-

flüncenin fleytana ait bir vesvese oldu¤unu anlarlar. Hiçbir kuruntuya, ya

da s›k›nt›ya kap›lmadan, Allah'› zikreder ve fleytan›n bu pisli¤inden kur-

tulurlar.

Allah Kuran'da kendilerine vesvese geldi¤inde müminlerin bunu he-

men düflünüp tan›yacaklar›n› flöyle bildirmifltir:

E¤er sana fleytandan yana bir k›flk›rtma (vesvese veya i¤va) gelirse,

hemen Allah'a s›¤›n. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (Allah'tan) Sak›-

nanlara fleytandan bir vesvese eriflti¤inde (önce) iyice düflünürler

(Allah'› zikredip-anarlar), sonra hemen bakars›n ki görüp bilmifl-

lerdir. (Araf Suresi, 200-201)

Kuran okunurken ne yapmak gerekir? 
Allah Kuran okunurken insanlar›n susup dinlemelerini emretmifltir:

Kur'an okundu¤u zaman, hemen onu dinleyin ve susun. Umulur ki

esirgenmifl olursunuz. (Araf Suresi, 204)

Toplumda birçok insan Allah'›n bu emrini bilmez. Televizyonda, rad-

yoda Kuran okunurken insanlar günlük hayatlar›na devam eder, bir yan-

dan da sohbet ederler. Oysa böyle bir durumda yap›lmas› gereken susup

dinlemektir. E¤er flartlardan dolay› bir sessizlik sa¤lanam›yorsa o zaman

televizyon veya radyo kapat›labilir. Çünkü aksini yapmak Allah'›n farz k›l-

d›¤› bir hükmü yerine getirmemek olur. 

Kuran'› okumak yeterli midir?
Bugün kendisini Müslüman olarak nitelendiren birçok insan, Allah'›n

kendisinden ne istedi¤ini ne yaparsa gerçek Müslüman olaca¤›n› bilmez. Çün-
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kü hayat›nda bir kere bile Allah'›n kendisine gönderdi¤i kutsal kitab› oku-

mam›flt›r. Oysa Allah Kuran'›, insanlar› neden yaratt›¤›n› ve onlardan ne is-

tedi¤ini bildirmek için yollam›flt›r. Allah'› tan›mak, O'nu raz› ederek, cenne-

tine gitmek isteyen insanlar›n Kuran'› çok iyi bilmeleri gerekir.

Ancak cahiliye toplumlar›nda Kuran'a bak›fl aç›s› son derece yanl›fl-

t›r. Bu insanlardan baz›lar› Kuran'› sadece okur, ama Allah'›n kendisine ver-

di¤i ö¤ütleri hiç düflünmez, üzerine almaz, hayat›na geçirmez. Kuran oku-

mak bir ibadettir ama Kuran, Allah'› tan›mak, Allah'›n istediklerini ö¤ren-

mek ve hayata geçirmek için okunur. Yine bu insanlardan baz›lar› Kuran'›n

sadece bir dua kitab› oldu¤unu san›r. Dua ederken Kuran'dan ezberledi-

¤i ayetleri anlamadan okur. Elbette Kuran'da Allah Peygamberlerin duala-

r›ndan örnekler vermifltir ve müminlerin bu dualar› örnek almalar› gere-

kir. Ancak Kuran'› sadece bir dua kitab› olarak düflünmek yanl›fl ve eksik

bir bak›fl aç›s› olur. 

Alllah müminler için bir rehber olarak Kuran’› indirmifltir ve Kuran,

apaç›k ayetleri ile müminleri karanl›klardan nura ç›kar›r. Kuran'›n bu özel-

li¤ini Allah flöyle bildirir:

… Size Allah'tan bir nur ve apaç›k bir Kitap geldi. Allah, r›zas›na

uyanlar› bununla kurtulufl yollar›na ulaflt›r›r ve onlar› kendi izniy-

le karanl›klardan nura ç›kar›r. Onlar› dosdo¤ru yola yöneltip-iletir.

(Maide Suresi, 15-16)

… Bu bir Kitap't›r ki, Rabbinin izniyle insanlar› karanl›klardan nu-

ra, O güçlü ve övgüye lay›k olan›n yoluna ç›karman için sana indir-

dik. (‹brahim Suresi, 1)

Söz konusu insanlar›n Kuran hakk›ndaki yanl›fl bir inançlar› da, Ku-

ran'›n geçmifl ümmetlere indirildi¤i fleklindedir. Oysa zaman›n geçmesi,

teknolojinin geliflmesi, uzay veya bilgisayar ça¤›nda olmam›z bir fleyi de-

¤ifltirmez. 1400 sene önceki insanlar ile bugün yaflayan ya da gelecekte ya-

flayacak olan insanlar›n h›rslar›, tutkular›, dünyaya bak›fl aç›lar›, cahillik-

leri hep ayn›d›r. Ve bunlar›n yerine koymalar› gereken do¤ru bilginin kay-

na¤› da her zaman için Kuran'd›r. Allah Kuran'a tabi olmamak için onun

"geçmifllerin masal›" oldu¤unu iddia eden insanlar› cehennem ile uyar›p

korkutmufltur: 

Ona ayetlerimiz okundu¤u zaman: "Geçmifllerin masallar›d›r" de-
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di. Asla, hay›r; onlar›n kazand›klar›, kalpleri üzerinde pas tutmufl-

tur. Hay›r; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutul-

mufllard›r. Sonra onlar, kuflkusuz cehenneme yollanacaklard›r.

(Mutaffifin Suresi, 13-16)

Din hangi yönleriyle
bar›fl ve huzur sa¤lar 

Din herfleyden önce insanlar›n vicdanlar›na göre yaflamalar›n› emre-

der. Herkesin vicdanl› davrand›¤› bir ortamda ise çekiflme, kavga veya hu-

zuru bozacak herhangi bir davran›fla rastlanmaz. 

Dine uyan insanlar ak›l ve sa¤duyu sahibi kiflilerdir ve olaylara yak-

lafl›mlar› da bu flekilde olur. Dolay›s›yla daima çözümcü ve rahatlat›c› bir

tutum sergilerler. Bu da bulunduklar› ortam›n refah içinde olmas›n› sa¤-

lar.

Din adaleti emreder. Herkese hakk› tam olarak verilir, dolay›s›yla kim-

senin kendi hakk› için mücadele vermesine, bunun için türlü türlü yolla-

ra baflvurmas›na gerek kalmaz. Hakk› zaten di¤er dindar ve vicdanl› kifli-

ler taraf›ndan en güzel flekliyle korunur.

Dindar insanlar Allah'tan korktuklar› için cinayet, intihar, h›rs›zl›k gi-

bi Allah'›n haram k›ld›¤› eylemlere giriflmezler. Ahirette hesab›n› vereme-

yecekleri bir fleyi asla yapmazlar. 

Dinde kiflisel ç›karlar için h›rs yapmak yoktur. Herkes dinin ortak men-

faati için gücünün yetti¤inin en fazlas›n› yapmakla sorumludur. Dolay›-

s›yla ç›karlar›n çat›flmas› sonucu oluflabilecek bir huzursuzluk söz konu-

su olmaz.

Dinde bask› ve zorlama yoktur. Müminler sadece dinin gösterdi¤i ger-

çekleri anlatmakla sorumlu tutulmufllard›r. 

Ayr›ca Kuran'da Allah'›n iman edenlerin üzerine özel olarak güven

duygusu ve huzur indirdi¤i bildirilmektedir. Bu, salih müminlere Allah Ka-

t›ndan verilen büyük bir nimettir. Bu gerçek Kuran'da flöyle bildirilir:

Mü'minlerin kalplerine, imanlar›na iman kat›p-artt›rs›nlar diye, 'gü-

ven duygusu ve huzur' indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordular›

Allah'›nd›r: Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Fetih Su-

resi, 4)
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Burada anlat›lanlar dinin insanlara sundu¤u güzel ortam›n çok genel

bir tarifidir. Din gerek insanlar, gerek toplumlar aç›s›ndan dünyada yafla-

nabilecek en huzur dolu, en ideal, en kusursuz ortam› sa¤lar. 

Kuran'da ö¤ütlenen ticaret
ahlak› nas›ld›r? 

Mümin hayat› boyunca yapt›¤› her ifli

Allah'›n r›zas› ve hoflnutlu¤u için yapar. Yap-

t›¤› ifl ne olursa olsun ona as›l amac›n› unut-

turmaz. Allah Kuran'da müminlerden

bahsederken ticaretin veya al›flveriflin

onlara as›l amaçlar›n› unutturmad›¤›-

n› flöyle bildirmifltir:

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret,

ne al›fl-verifl onlar› Allah'›

zikretmekten, dosdo¤ru na-

maz› k›lmaktan ve zekat› ver-

mekten 'tutkuya kapt›r›p al›-

koymaz'; onlar, kalplerin ve

gözlerin ink›laba u¤rayaca¤›

(dehfletten allak bullak olaca-

¤›) günden korkarlar. (Nur

Suresi, 37)

Allah'›n müminlerden istedi-

¤i üstün bir ahlak vard›r ve mü-

minler hangi ifl üzerinde olurlar-

sa olsunlar bu ahlak›n gerekleri-

ni yerine getirirler. Ticaret ya-

parken de yine dürüst, yine sa-

mimi, yine fedakar, yine çal›fl-

kan, yine adaletli, yine teva-

zuludurlar. Yine bütün

dikkatleri Allah'›n r›za-
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s›nda ve O'nun helal-haram s›n›rlar›ndad›r. Bunlarla birlikte Allah mümin-

lere ticaret yaparken baflkalar›n›n haklar›na tecavüz etmemelerini, ölçüyü

ve tart›y› tam tutmalar›n›, insanlar›n eflyas›n› de¤erden düflürmemelerini

emretmifltir. (Hud Suresi, 85)

Ayr›ca ticaret yaparken dürüst olman›n, insanlara haks›zl›k yapma-

man›n ve böyle güzel bir ahlak göstererek Allah'› raz› etmenin daha ha-

y›rl› olaca¤› ‹sra Suresi'nde flu flekilde bildirilmifltir:

Ölçtü¤ünüz zaman ölçüyü tam tutun ve dosdo¤ru bir tart›yla tart›n;

bu, daha hay›rl›d›r ve sonuç bak›m›ndan daha güzeldir. (‹sra Sure-

si, 35)

Tevekkülsüzlü¤ün insan ruhunda yol
açt›¤› tahribatlar nelerdir?

Tevekkül bir insan›n her iflinde Allah'a güvenip dayanmas›, tek koru-

yucusunun Allah oldu¤unu bilerek O'na teslim olmas› anlam›na gelir. Olay-

lar›n her zaman Allah'›n kontrolü alt›nda gerçekleflti¤ini bilen müminler

O'nun, Kendisi'ne iman edenleri, her zaman destekledi¤ini, onlara yard›m

etti¤ini de bilirler. Elbette bu ruh halini yaflayan insan›n kalbi her zaman

huzur ve güven içindedir. Tevekkülü yaflamayan, kendini Allah'a teslim

etmemifl kifliler ise hayatlar›n› büyük bir korku, endifle, s›k›nt›, panik, gü-

vensizlik, tatminsizlik, h›rs, öfke, bunal›m, piflmanl›k, k›skançl›k gibi duy-

gular içinde geçirirler. Allah inkarlar› dolay›s›yla bu insanlar›n kalplerine

büyük bir s›k›nt› yerlefltirir. Tevekkülün rahatl›¤›n›, konforunu, huzuru-

nu onlara yaflatmaz. Allah'a güvenip dayanmayanlar›n kalbinde oluflan bu

s›k›nt› Kuran'da flöyle tarif edilmifltir:

Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun gö¤sünü ‹slam'a açar;

kimi sapt›rmak isterse, onun gö¤sünü, sanki gö¤e yükseliyormufl gi-

bi dar ve s›k›nt›l› k›lar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne iflte böy-

le pislik çökertir. (En'am Suresi, 125)

Allah'› birleyen (Hanif)ler olarak, O'na (hiçbir) ortak koflmaks›z›n.

Kim Allah'a ortak koflarsa, sanki o gökten düflmüfl de onu bir kufl

kap›vermifl veya rüzgar onu ›ss›z bir yere sürükleyip atm›fl gibidir.

(Hac Suresi, 31)
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Fiili dua nas›l yap›l›r?
Fiili dua bir insan›n sözlü dua ederek istedi¤i fleyi, elinden gelen tüm

gayreti gösterip, o iflin gerçekleflmesi için gereken herfleyi yerine getirerek

istemeye devam etmesidir. Örne¤in bir insan su ister, ama suyun önüne

gelmesini beklemez, gider suyu barda¤›na koyar ve sonra suyu içer. Yani

Allah'tan istedi¤i fleyin gerçekleflmesi için Allah'›n kendisine ö¤retti¤i se-

bepleri ve kanunlar› elinden geldi¤i kadar yerine getirip sonucunu Allah'tan

bekler. Bunun gibi, bir insan bir s›nav› kazanmay› çok ister, Allah'a bunun

için dua eder, elbette bunun için gerekli çal›flmalar› da yapar, ö¤renmesi

gerekenleri ö¤renir, çal›flmas›n› engelleyecek, dikkatini da¤›tacak ortam-

lardan kaç›n›r ve bu gayretinin sonucunda da Allah ona bir baflar› verir. 

‹nsanlar›n bir k›sm›, dua hakk›nda yanl›fl bir inanca sahiptirler. Bu ki-

flilere göre Allah'a dua edildikten sonra bir köfleye çekilmek ve duan›n so-

nucunu beklemek gerekir. Oysa bu samimi bir tav›r de¤ildir. Çünkü bir fle-

yi gerçekten isteyen kifli onun için hem sözlü, hem de fiili duay› yerine ge-

tirmelidir. Ancak her türlü fiili çabay› yerine getirip "ben herfleyi yapt›m"

diyen ve Allah'a sözlü olarak dua etmeyi unutan bir insan›n da hatas›na

düflmemek gerekir. Her iki duan›n da birarada yap›lmas› gerekir.

Toplumdaki dejenerasyonla dinsizlik
aras›ndaki ba¤lant› nedir?

Allah'›n insanlara indirdi¤i dine teslim olmay› kabul etmeyen insan-

lar Kuran'da anlat›lan güzel ahlak› yaflayamazlar ve yine Kuran'da insan-

lara bildirilmifl olan s›n›rlar› korumazlar. Allah'tan korkup sak›nmad›kla-

r› ve ahirete de inanmad›klar› için yapt›klar›n›n hesab›n› verme korkusu

içinde olmazlar. Bu yüzden dinin yaflanmad›¤› toplumlar her türlü ahlak-

s›zl›¤› ve kötülü¤ü korkusuzca, sonucunu düflünmeden yaflayan insanlar-

dan oluflur. Böyle toplumlar›n h›zl› ve büyük çapl› bir dejenerasyon süre-

cine girmesi de kaç›n›lmazd›r. Çünkü bu insanlar yasakland›¤› halde, ra-

hatl›kla h›rs›zl›k yapar, insanlara zarar verir, öfkelenir, adam öldürür, bafl-

kalar›n›n haklar›na tecavüz eder, yalan söyler, kendilerinden baflka kim-

seye asla de¤er vermez, herfleyi bir ç›kar karfl›l›¤›nda yapar, kendilerinden
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daha güçsüz birini mutlaka ezerler. "Ben dindar de¤ilim ama öfkeli de de-

¤ilim" diyen kifli bir gün tahammül edemeyece¤i bir olayla karfl›lafl›r ve

kendinde her türlü kötülü¤ü yapma hakk›n› görür. Öyle öfkelenir ki yeri

geldi¤inde adam öldürmeye bile kalk›flabilir.

‹flte dinsizlik, herhangi bir s›n›r tan›mad›¤› için, toplumlar›n tüm insa-

ni duygular›n› öldürür. Ve müthifl bir dejenerasyonun yaflanmas›na sebe-

biyet verir. Dinsiz toplumlarda, dinin insanlara getirdi¤i adalet, yumuflak

bafll›l›k, terbiye, merhamet ve sevgi asla olmaz. Bu yüzden dinsizlik bir top-

lumdaki dejenerasyonun ana kayna¤›d›r.

Cinler nas›l varl›klard›r? Cinlerin de
iman edeni ve etmeyeni var m›d›r? 

Ahirette onlar›n da yaflayaca¤› cennet
ve cehennem olacak m›? 

Cinler t›pk› insanlar gibi Allah'a ibadet etmeleri için, fakat insan gibi

topraktan de¤il ateflten yarat›lm›fl, insanlardan farkl› bir boyutta yaflayan

varl›klard›r. (Zariyat Suresi, 56), (Hicr Suresi, 27) Allah cinlere de iman et-

meleri için elçilerini göndermektedir. (En'am Suresi, 130) Onlar›n içlerin-

de de iman edenler ve iman etmeyenler vard›r. Allah cinlerin bu durumu-

nu bir ayetinde flöyle haber vermektedir:

"Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var, zulmedenler de. ‹flte

(Allah'a) teslim olanlar, art›k onlar 'gerçe¤i ve do¤ruyu' araflt›r›p-bu-

lanlard›r." (Cin Suresi, 14)

Ayn› zamanda aralar›nda insanlarda oldu¤u gibi Peygamberlere düfl-

manl›k yapanlar da vard›r:

Böylece her Peygambere, insan ve cin fleytanlar›ndan bir düflman k›l-

d›k... (En'am Suresi, 112) 

Ve cinler de t›pk› insanlar gibi ahirette yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› göre-

ceklerdir. Allah'a iman edip, Peygamberlerin uyar›lar›n› dinleyenler asla

haks›zl›¤a u¤rat›lmay›p, ecirlerinin karfl›l›¤›n› alacaklard›r. ‹nkarc› olan cin-

ler ise, inkarc› insanlarla birlikte cehenneme at›lacaklard›r. Allah bu kesin

gerçe¤i Kuran'da bildirmifltir: 
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Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok say›da kifli

yaratt›k (haz›rlad›k). Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar,

gözleri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmez-

ler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar

gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Cinler gelecekten haber verebilir mi?
Allah Kuran'da, gayb› Kendisi'nden baflka kimsenin kesinlikle bilme-

di¤ini ve bilmeye de asla güç yetiremeyece¤ini birçok ayette bildirmifltir.

Bu ayetlerden biri flöyledir:

De ki: "Göklerde ve yerde gayb› Allah'tan baflka kimse bilmez. On-

lar ne zaman dirileceklerinin fluuruna varm›yorlar." (Neml Suresi,

65)

Cinler de Allah'›n dilemesi d›fl›nda hiçbir flekilde gelecekle ilgili bir

bilgi elde edemezler. Kuran'da cinlerin gaybtan bilgi almaya çal›flt›klar›n›

ama bunu baflaramad›klar›n›, kendilerinin de bunu itiraf etti¤ini anlatan

ayetler vard›r. Cin Suresi'nde geçen bu ayetler insanlar›n cinler hakk›nda-

ki yanl›fl inançlar›n› da ortadan kald›racak flekildedir. Ayr›ca Kuran'da Hz.

Süleyman'a hizmet eden cinlerden de söz edilmektedir. Ve bu cinlerin Hz.

Süleyman'›n ölümünü çok sonra haber ald›klar› bildirilmektedir. Dolay›-

s›yla cinlerden bir fayda görmek ümidiyle onlara s›¤›nan insanlar çok bü-
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yük bir yan›lg›ya düfltüklerini bilmelidirler. Çünkü cinlerin gelece¤e yö-

nelik bir bilgi edinmeleri -Allah'›n dilemesi d›fl›nda- mümkün de¤ildir. Ku-

ran'da Hz. Süleyman k›ssas›yla da cinlerin gayba yönelik bir bilgi tafl›ma-

d›klar›na dikkat çekilmifltir:

Böylece onun (Süleyman'›n) ölümüne karar verdi¤imiz zaman, ölü-

münü, onlara, asas›n› yemekte olan bir a¤aç kurdundan baflkas› ha-

ber vermedi. Art›k o, yere y›k›l›p-düflünce, aç›kca ortaya ç›kt› ki, fla-

yet cinler gayb› bilmifl olsalard› böylesine afla¤›lan›c› bir azab için-

de kal›p-yaflamazlard›. (Sebe Suresi, 14) 

Cin Suresi'nde cinlerin gaybtan haber ö¤renemedikleri ile ilgili bildi-

rilen di¤er ayetler ise flöyledir:

Do¤rusu biz gö¤ü yoklad›k; fakat onu güçlü koruyucular ve flihab-

larla kapl› (doldurulmufl) bulduk. Oysa gerçekte biz, dinlemek için

onun oturma yerlerinde otururduk. Ama flimdi kim dinleyecek ol-

sa, (hemen) kendisini izleyen bir flihab bulur. Do¤rusu bilmiyoruz;

yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa Rableri kendi-

leri için (do¤ruya iletici) bir hay›r m› diledi? (Cin Suresi, 8-10)
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‹kinci Bölüm

Kuran
Mucizeleri
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G‹R‹fi

Allah, bundan 14 as›r önce, insanlara yol gösterici bir kitap olan Ku-

ran-› Kerim'i indirmifl ve tüm insanl›¤› Kuran'a uyarak kurtulufla ermeye

davet etmifltir. Ayette de bildirildi¤i gibi Kuran "alemlere bir zikr (ö¤üt,

hat›rlatma, hüküm ve üstün bir fleref)den baflka bir fley de¤ildir." (Ka-

lem Suresi, 52) Kuran indirildi¤i günden k›yamet gününe kadar da, insan-

l›¤›n yegane yol göstericisi olan son ‹lahi kitap olacakt›r.

Kuran indirildi¤i günden bu yana her ça¤da yaflayan her insan gru-

bunun anlayabilece¤i, kolay ve anlafl›l›r bir dile sahiptir. Allah, Kuran"›n

bu üslubunu "Andolsun Biz Kuran'› zikr (ö¤üt al›p düflünmek) için ko-

laylaflt›rd›k..." (Kamer Suresi, 22) ayetiyle haber verir. Kuran'›n, ayn› za-

manda edebi dilinin mükemmelli¤i, benzersiz üslup özellikleri ve içerdi-

¤i üstün hikmet de, onun Allah'›n sözü oldu¤unun kesin delillerindendir. 

Kuran'›n bu özelliklerinin yan› s›ra, Allah'›n sözü oldu¤unu ispatla-

yan pek çok mucizevi özelli¤i vard›r. Bu özelliklerden biri, ancak 20. ve

21. yüzy›l teknolojisiyle eriflti¤imiz baz› bilimsel gerçeklerin 1400 y›l ön-

ce Kuran'da bildirilmifl olmas›d›r. 

Elbette ki Kuran bir bilim kitab› de¤ildir. Fakat çeflitli ayetlerinde, son

derece özlü ve hikmetli bir anlat›m içinde aktar›lan baz› bilimsel gerçek-

ler, ancak 20. yüzy›l teknolojisi ile keflfedilmifltir. Kuran'›n indirildi¤i dö-

nemde bilimsel olarak saptanmas› mümkün olmayan bu bilgiler, insanla-

ra Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unu bir kez daha ispatlamaktad›r.

Kuran'›n bilimsel mucizelerini anlamak için, öncelikle bu ‹lahi kita-

b›n indirildi¤i dönemdeki bilim düzeyine bir göz atmak gerekir.

Kuran'›n indirildi¤i 7. yüzy›lda, Arap toplumu bilimsel konular hak-

k›nda say›s›z hurafeye ve bat›l inanca sahipti. Evreni ve do¤ay› inceleye-

cek teknolojiye sahip olmayan Araplar, nesilden nesle aktar›lan efsanele-
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re inan›yorlard›. Örne¤in, gökyüzünün da¤lar sayesinde tepede durdu¤u

san›l›yordu. Bu inan›fla göre Dünya düzdü ve iki uçtaki yüksek da¤lar bi-

rer direk gibi gök kubbeyi ayakta tutmaktayd›. 

Ancak Arap toplumunun tüm bu bat›l inan›fllar› Kuran'la birlikte or-

tadan kald›r›ld›. Örne¤in "Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmaks›z›n

yükseltti..." (Ra'd Suresi, 2) ayeti gö¤ün da¤lar sayesinde tepede durdu-

¤u inanc›n› geçersiz k›ld›. Bunun gibi daha pek çok konuda, o dönemde

hiçbir insan›n bilmedi¤i önemli bilgiler Kuran'da verildi. ‹nsanlar›n ast-

ronomi, fizik ya da biyoloji hakk›nda çok az fley bildikleri bir dönemde in-

dirilen Kuran, evrenin yarat›l›fl›ndan insan›n oluflumuna, atmosferin ya-

p›s›ndan, yeryüzündeki dengelere kadar pek çok konuda kilit bilgiler içer-

mekteydi. 

Bu bölümde, Kuran'da yer alan bilimsel gerçeklerden bir bölümüne

yer verilmifltir. 

Harun Yahya



Evrenin Varoluflu
20. yüzy›l›n ortalar›na dek hakim olan görüfl, evrenin sonsuz boyut-

lara sahip oldu¤u, sonsuzdan beri var oldu¤u ve sonsuza kadar da var ola-

ca¤› fleklindeydi. "Statik (dura¤an) evren modeli" ad› verilen bu anlay›fla

göre, evren için herhangi bir bafllang›ç veya son söz konusu de¤ildi. 

Materyalist felsefenin de temelini oluflturan bu görüfl, evreni sabit, du-

ra¤an ve de¤iflmez bir maddeler bütünü olarak kabul ederken, bir Yarat›-

c›n›n varl›¤›n› da reddediyordu. Oysa 20. yüzy›lda geliflen bilim ve tekno-

loji, materyalistlere zemin sa¤layan dura¤an evren modeli gibi ilkel anla-

y›fllar› kökünden y›km›flt›r. 

21. yüzy›l›n bafllar›nda oldu¤umuz flu dönemde, evrenin bir bafllan-

g›c› oldu¤u, yok iken bir anda büyük bir patlamayla var oldu¤u modern

fizik taraf›ndan pek çok deney, gözlem ve hesapla ispatlanm›fl durumda-

d›r. Ayr›ca, evrenin, materyalistlerin iddia ettikleri gibi sabit ve dura¤an

olmad›¤›, tam tersine sürekli bir hareket ve de¤iflim içinde oldu¤u, genifl-

ledi¤i de saptanm›flt›r. Bugün bu gerçekler bütün bilim dünyas› taraf›ndan

kabul edilmektedir. 

Kuran-› Kerim'de evrenin ortaya ç›k›fl› flöyle aç›klan›r:

O gökleri ve yeri yoktan var edendir... (Enam Suresi, 101)

Kuran'da verilen bu bilgi, ça¤dafl bilimin bulgular›yla tam bir uyum

içindedir. Baflta da belirtti¤imiz gibi astrofizi¤in ulaflt›¤› kesin sonuç, tüm

evrenin madde ve zaman boyutlar›yla birlikte, bir s›f›r an›nda, büyük bir

patlamayla var oldu¤udur. "Büyük Patlama", orijinal ad›yla "Big Bang" te-

orisi, tüm evrenin yaklafl›k 15 milyar y›l önce tek bir noktan›n patlamas›y-

la yokluktan meydana geldi¤ini kan›tlam›flt›r. 

Big Bang'den önce madde diye bir fley yoktur. Maddenin, enerjinin,

hatta zaman›n dahi bulunmad›¤›, tamamen metafizik olarak tan›mlanabi-

lecek bir yokluk ortam›nda, madde, enerji ve zaman bir anda yarat›lm›fl-

t›r. Modern fizi¤in ortaya koydu¤u bu büyük gerçek, Kuran'da bize 1400

y›l önceden haber verilmektedir.

Evrenin Genifllemesi
Astronomi biliminin henüz geliflmemifl oldu¤u bir dönemde, 14 as›r

önce indirilen Kuran-› Kerim'de evrenin geniflledi¤inden flöyle bahsedilir:
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Biz gö¤ü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve

flüphesiz Biz (onu) geniflleticiyiz. (Zariyat

Suresi, 47)

Yukar›daki ayette geçen "sema (gök)" ke-

limesi Kuran'›n pek çok yerinde uzay ve ev-

ren anlam›nda kullan›l›r. Nitekim burada da

bu anlamda kullan›lm›flt›r ve evrenin genifl-

leyici oldu¤u bildirilmifltir. Türkçeye "fiüp-

hesiz Biz geniflleticiyiz (geniflleteniz/genifl-

letmekte olan›z)" olarak çevrilen Arapça

"inna le musiune" ifadesindeki "musi'une"

kelimesi, "geniflletmek" anlam›na gelen "ev-

sea" fiilinden türemifltir. "Le" ön-eki de ta-

kip etti¤i isim ya da s›fata vurgu ekleyerek

"çok fazla" anlam› katmaktad›r. Dolay›s›yla bu ifade "Biz gö¤ü veya evre-

ni çok fazla geniflletiyoruz" anlam› tafl›maktad›r. Bilimin bugün varm›fl ol-

du¤u sonuç da Kuran'da bize bildirilenle ayn›d›r.1

20. yüzy›l›n bafllar›na dek bilim dünyas›nda hakim olan tek görüfl, "ev-

renin dura¤an bir yap›ya sahip oldu¤u ve sonsuzdan beri süregeldi¤i" flek-

lindeydi. Ancak, günümüz teknolojisi sayesinde gerçeklefltirilen araflt›rma,

gözlem ve hesaplamalar evrenin bir bafllang›c› oldu¤unu ve sürekli ola-

rak "geniflledi¤ini" ortaya koydu.

Rus fizikçi Alexander Friedmann ve Belçikal› evren bilimci Georges

Lemaitre, 20. yüzy›l›n bafllar›nda evrenin sürekli hareket halinde oldu¤u-

nu ve geniflledi¤ini teorik olarak hesaplad›lar. 

Bu gerçek, 1929 y›l›nda gözlemsel olarak da ispatland›. Amerikal› ast-

ronom Edwin Hubble kulland›¤› dev teleskopla gökyüzünü incelerken, y›l-

d›zlar›n ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaflt›klar›n› kefl-

fetti. Bu bulufl astronomi tarihinin en büyük kefliflerinden biri say›lmak-

tad›r. Hubble bu incelemeler s›ras›nda y›ld›zlar›n, uzakl›klar›na ba¤l› ola-

rak k›z›l renge do¤ru yaklaflan bir ›fl›k yayd›klar›n› saptad›. Çünkü bilinen

fizik kurallar›na göre, gözlemin yap›ld›¤› noktaya do¤ru hareket eden ›fl›k-

lar›n tayf› mor yöne do¤ru, gözlemin yap›ld›¤› noktadan uzaklaflan ›fl›k-

lar›n tayf› da k›z›l yöne do¤ru kayar. Hubble'›n gözlemleri s›ras›nda ise y›l-
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d›zlar›n ›fl›klar›nda k›z›la do¤ru bir kayma fark edilmiflti. K›sacas› y›ld›z-

lar sürekli olarak uzaklaflmaktayd›lar. 

Y›ld›zlar ve galaksiler sadece bizden de¤il, birbirlerinden de uzakla-

fl›yorlard›. Herfleyin sürekli olarak birbirinden uzaklaflt›¤› bir evren ise, sü-

rekli "geniflleyen" bir evren anlam›na gelmekteydi. Evrenin genifllemekte

oldu¤u, ilerleyen y›llardaki gözlemlerle de kesinlik kazand›.

Konuyu daha iyi anlamak için, evreni fliflirilen bir balonun yüzeyi gi-

bi düflünmek mümkündür. Balonun yüzeyindeki noktalar›n balon flifltik-

çe birbirlerinden uzaklaflmalar› gibi, evrendeki cisimler de evren geniflle-

dikçe birbirlerinden uzaklaflmaktad›rlar. Asl›nda bu gerçek 20. yüzy›l›n en

büyük bilim adamlar›ndan biri say›lan Albert Einstein taraf›ndan da teorik

olarak keflfedilmiflti. Fakat Einstein, o devrin genel kabul gören "dura¤an

evren modeli" ile ters düflmemek için, bu buluflunu bir kenara b›rakm›flt›.

Einstein bu davran›fl›n› daha sonra, "hayat›n›n en büyük hatas›" olarak ad-

land›racakt›.2

Bu bilimsel gerçek, henüz hiçbir insan taraf›ndan bilinmezken, Ku-

ran'da as›rlar önce aç›klanm›flt›r. Çünkü Kuran, tüm evrenin yarat›c›s› ve

hakimi olan Allah'›n sözüdür.

Evrenin Sonu ve Big Crunch
Evrenin yarat›l›fl›, önceki konuda da belirtti¤imiz gibi Big Bang deni-

len büyük bir patlama ile bafllam›flt›r ve o zamandan beri evren geniflle-

mektedir. Bilim adamlar› evrenin kütlesi yeterli miktara ulaflt›¤›nda, çekim

kuvvetleri nedeni ile bu genifllemenin duraca¤›n› ve bunun evrenin ken-

di içine çökmeye, büzülmeye bafllamas›na sebep olaca¤›n› bildirmektedir-

ler.3

Büzülen evrenin de, sonunda "Big Crunch" (Büyük Çöküfl) denilen çok

yüksek bir ›s› ve s›k›flma ile sonuçlanaca¤›n› ifade etmektedirler. Bu ise,

bildi¤imiz tüm yaflam flekillerinin yok olmas› anlam›na gelmektedir. Stan-

ford Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Renata Kallosh ve Andrei Lin-

de'nin bu konu ile ilgili yapt›¤› aç›klamalar ise flöyledir:

Evrenin ak›beti küçülmeye ve yok olmaya do¤ru gidiyor. Gördü¤ümüz

ve daha uzaklardaki göremedi¤imiz herfley bir protondan bile küçük bir
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nokta fleklinde küçülecek. Sanki kara delik içindeymiflsiniz gibi.... Kara

enerjinin en iyi tarifinin flu aç›klama oldu¤unu bulduk: Aflama aflama ne-

gatif hale gelen bu kara enerji, evrenin dengesinin de¤iflmesine sebep ola-

cak ve büzülüp çökecek... Fizikçiler kara enerjinin, negatif enerjiye dö-

nüflece¤ini ve evrenin yak›n bir gelecekte büzülece¤ini biliyorlar... Fakat

bugün görüyoruz ki, biz bu olay›n bafllang›c›nda de¤iliz, ama evrenimi-

zin hayat sirkülasyonunun ortas›nda olabiliriz.4
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Big Crunch teorisi, Big Bang'le bafllayarak genifllemekte olan evrenin, gittikçe h›zla-
narak içine çökece¤ini öne süren bir teoridir. Teoriye göre evrendeki bu çöküfl, evren
tüm kütlesini kaybedip sonsuz yo¤unluktaki bir noktaya dönüflene dek sürecektir.



Big Crunch olarak ifade edilen bu bilimsel varsay›ma, Kuran'da flöy-

le iflaret edilmektedir:

Bizim, gö¤ü kitab›n sahifelerini katlar gibi katlayaca¤›m›z gün, ilk

yaratmaya bafllad›¤›m›z gibi, yine onu (eski durumuna) iade ede-

ce¤iz. Bu, Bizim üzerimizde bir vaiddir. Elbette, Biz yap›c›lar›z. (En-

biya Suresi, 104)

Bir baflka ayette ise göklerin bu durumu flöyle tarif edilmektedir:

Onlar, Allah'›n kadrini hakk›yla takdir edemediler. Oysa k›yamet

günü yer, bütünüyle O'nun avucu (kabzas›)ndad›r; gökler de sa¤ eliy-

le dürülüp-bükülmüfltür. O, flirk kofltuklar›ndan münezzeh ve Yü-

cedir. (Zümer Suresi, 67)

Big Crunch teorisine göre bafllang›çta oldu¤u gibi önce yavaflça, fakat

gittikçe h›z kazanarak evren çökmeye bafllayacakt›r. Tüm bunlar›n deva-

m›nda ise, evren sonsuz yo¤unluk ve sonsuz ›s›da, sonsuz küçüklükte bir

nokta haline gelecektir. Tarif edilen bu bilimsel teori, Kuran ayetleri ile pa-

ralellik içindedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

S›cak Dumandan Yarat›l›fl 
Bugün bilim adamlar› y›ld›zlar›n dumandan -s›cak bir gaz bulutun-

dan- oluflumunu gözlemleyebilmektedirler. S›cak gaz kütlesinden oluflum,

ayn› zamanda evrenin yarat›l›fl› için de geçerlidir. Kuran'da da evrenin ya-

rat›l›fl›, bu bilimsel bulgular› tasdik edecek flekilde tarif edilmifltir:

Orda (yerde) onun üstünde sars›lmaz da¤lar var etti, onda bereket-

ler yaratt› ve isteyip-arayanlar için eflit olmak üzere ordaki r›z›kla-

r› dört günde takdir etti. Sonra, duman halinde olan gö¤e yöneldi;

böylece ona ve yere dedi ki: "‹steyerek veya istemeyerek gelin." ‹ki-

si de: "‹steyerek (‹taat ederek) geldik" dediler. (Fussilet Suresi, 10-

11)

Yukar›daki ayette "gök" olarak çevrilen "sema" kelimesi ile tüm evren

kastedilmektedir. Ayette "duman" olarak çevrilen "duhanun" kelimesi de,

bugün bilim adamlar›n›n kabul etti¤i, evrenin flekillenmesinden önceki

maddeyi, evrenin yarat›l›fl›ndaki söz konusu kozmik ve s›cak bir duman›

tarif etmektedir. Kat› maddelere ba¤l› uçan parçac›klar içeren, s›cak gaz
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halinde bir kütle olan bu duman flekli, ayette geçen kelimeyle tam olarak

tarif edilmektedir. Görüldü¤ü gibi Kuran'da evrenin bu aflamadaki görü-

nümünü tarif eden en uygun kelime kullan›lm›flt›r. Bilim adamlar› ise ev-

renin, duman halindeki s›cak bir gaz kütlesinden olufltu¤unu 20. yüzy›l-

da keflfetmifllerdir.5

Ayr›ca "Sonra duman halinde bulunan gö¤e yöneldi." ifadesindeki

"sonra" olarak çevrilen "sümme" kelimesinin "bunun üzerine, bundan bafl-

ka, ayr›ca, üstelik, yine, bir daha" gibi di¤er anlamlar› bulunmaktad›r. Bu-

rada da "sümme" kelimesi" bir zaman ifadesi olarak de¤il, ek aç›klama ola-

rak kullan›lmaktad›r.6 Evrenin yarat›l›fl› ile ilgili böyle bir bilginin Kuran'da

bildirilmifl olmas›, kuflkusuz Kuran'›n bilimsel alandaki bir mucizesidir.

Göklerle Yerin Birbirinden Ayr›lmas›
Kuran'da göklerin yarat›l›fl› hakk›nda bilgi verilen bir baflka ayet ise

flöyledir:

O inkar edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta) göklerle yer, bir-

biriyle bitiflik iken, Biz onlar› ay›rd›k ve her canl› fleyi sudan yarat-

t›k. Yine de onlar inanmayacaklar m›? (Enbiya Suresi, 30)

Ayetin "birbiriyle bitiflik" olarak tercüme edilen "ratk" kelimesi, Arap-

ça sözlüklerde "birbiriyle iç içe, ayr›lmaz durumda, kaynaflm›fl" anlamla-

r›na gelir. Yani tam bir bütün oluflturan iki maddeyi tan›mlamak için bu

kelime kullan›l›r. Ayette geçen "ay›rd›k" ifadesi ise Arapça "fatk" fiilidir ki,

bu fiil bitiflik durumdaki bir nesneyi yar›p, parçalay›p d›flar› ç›kmas› an-

lam›na gelir. Örne¤in tohumun filizlenerek topraktan d›flar› ç›kmas› Arap-

çada bu fiille ifade edilir.

fiimdi ayete tekrar bakal›m. Ayette göklerle yerin birbiriyle bitiflik, ya-

ni "ratk" durumunda oldu¤u bir durumdan bahsediliyor. Ard›ndan bu iki-

si "fatk" fiili ile ayr›l›yorlar. Yani biri di¤erini yararak d›flar› ç›k›yor. Ger-

çekten de Big Bang'in ilk an›n› düflündü¤ümüzde, evrenin tüm maddesi-

nin tek bir noktada topland›¤›n› görürüz. Di¤er bir deyiflle herfley, hatta

henüz yarat›lmam›fl olan "gökler ve yer" bile bu noktan›n içinde, birbiriy-

le iç içe, ayr›lmaz durumdad›rlar. Ard›ndan bu nokta fliddetli bir patlamay-

la yar›l›p ayr›lmaktad›r.
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Göklerle Yer Aras›ndakilerin Yarat›l›fl›
Kuran'da, göklerin, yerin ve ikisinin aras›nda bulunanlar›n yarat›l›fl›

ile ilgili pek çok ayet bulunmaktad›r:

Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin aras›ndakilerini hakk›n d›fl›nda (her-

hangi bir amaçla) yaratmad›k. Hiç flüphesiz o saat de yaklaflarak-gel-

mektedir; öyleyse (onlara karfl›) güzel davran›fllarla davran. (Hicr Su-

resi, 85)

Göklerde, yerde, bu ikisinin aras›nda ve nemli topra¤›n alt›nda olan-

lar›n tümü O'nundur. (Taha Suresi, 6)

Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye gö¤ü, yeri ve ikisi

aras›nda bulunanlar› yaratmad›k. 

(Enbiya Suresi, 16)

Bilim adamlar› bafllang›çta s›cak bir gaz kütlesinin yo¤unlaflt›¤›n›, da-

ha sonra bu kütlenin parçalara ayr›larak galaktik maddeleri, daha sonra y›l-

d›zlar› ve gezegenleri oluflturduklar›n› ifade etmektedirler. Di¤er bir deyifl-

le Dünya ve ayn› zamanda bütün y›ld›zlar, birleflik bir gaz kütlesinden ay-

r›lan parçalard›r. Bu parçalardan bir k›sm› güneflleri, gezegenleri meyda-

na getirmifl, böylece pek çok Günefl Sistemleri ve galaksiler ortaya ç›km›fl-

t›r. Daha önceki bölümlerde de aç›klad›¤›m›z gibi evren "ratk" (Füzyon: Bir-

birine yap›fl›k, birleflik) halindeyken, "fatk" (parçalara ayr›lm›flt›r) olmufl-

tur. Kuran'da evrenin oluflumu, bilimsel aç›klamalar› tasdikleyen, en uy-

gun kelimelerle anlat›lmaktad›r.7

Her bölünme, ayr›lma oldu¤unda ise, uzayda yeni oluflan temel cisim-

lerin d›fl›nda birkaç parça d›flar›da kalm›flt›r. Bu fazla parçalar›n bilimsel

ad›, "y›ld›zlar aras› galaktik madde"dir. Y›ld›zlararas› madde %60 Hidro-

jen, %38 Helyum ve %2 de di¤er elementlerden oluflmaktad›r. Y›ld›zlara-

ras› maddenin %99'u gaz, %1'i de a¤›r elementlerin 0,0001-0,001 çapl› toz

zerrelerinden oluflmaktad›r.8

Bilim adamlar› bu maddeleri, astrofizikteki ölçümler aç›s›ndan çok

önemli görmektedirler. Bu maddeler toz, duman ya da gaz olarak de¤er-

lendirilebilecek kadar incedirler. Ancak bu maddelerin tamam› düflünül-

dü¤ünde, uzaydaki galaksilerin toplam›ndan daha fazla bir kütle söz ko-

nusu olmaktad›r. Y›ld›zlar aras› bu galaktik maddelerin varl›¤› ilk kez

1920'de keflfedilmesine ra¤men, yukar›daki ayetlerde "ikisinin aras›ndaki-
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ler, ikisinin aras›ndaki fleyler" olarak çevrilen "ma beynehuma" ifadesi ile,

Kuran'da bu parçalar›n varl›¤›na yüzy›llar öncesinden dikkat çekilmifl-

tir.

Evrendeki Mükemmel Denge
O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' içinde yedi gök yaratm›fl oland›r.

Rahman'›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygunsuzluk' göremez-



sin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlakl›k (bozukluk

ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-

gezdir; o göz umudunu kesmifl bir halde bitkin olarak sana döne-

cektir. (Mülk Suresi, 3-4)

Evrendeki milyarlarca y›ld›z ve galaksi mükemmel bir uyum içinde ken-

dileri için tespit edilmifl yörüngelerinde hareket ederler. Y›ld›zlar, gezegen-

ler ve uydular hem kendi etraflar›nda, hem de ba¤l› olduklar› sistemlerle

birlikte dönerler. Hatta bazen içinde 200-300 milyar y›ld›z bulunan galak-

siler birbirlerinin içinden geçip giderler. Bu geçiflte, evrendeki büyük dü-

zeni bozacak herhangi bir çarp›flma olmaz. 

Evrende h›z kavram›, Dünya ölçüleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda kavran-

mas› güç boyutlardad›r. Milyarlarca, trilyonlarca ton a¤›rl›¤›ndaki y›ld›z-

lar, gezegenler ve say›sal de¤erleri ancak matematikçilerin anlayabilece¤i

büyüklükteki galaksiler ve galaksi kümeleri uzay içinde ola¤anüstü bir sü-

ratle hareket ederler. 

Örne¤in, Dünya saatte 1.670 km h›zla kendi ekseni çevresinde döner.

Bugün en h›zl› merminin saatte ortalama 1.800 km'lik bir sürate sahip ol-

du¤u düflünülürse, Dünya'n›n dev boyutlar›na ra¤men süratinin ne den-

li büyük oldu¤u anlafl›l›r. 

Dünya'n›n Günefl etraf›ndaki h›z› ise merminin yaklafl›k 60 kat›d›r: Sa-

atte 108.000 km. (Böylesine büyük bir süratle yol alabilen bir araç yap›la-

bilseydi, Dünya'n›n çevresini 22 dakikada dolaflacakt›.) Verdi¤imiz bu sa-

y›lar sadece Dünya içindir. Günefl Sistemi ise daha da ilginçtir. Bu siste-

min sürati mant›k s›n›rlar›n› zorlayacak derecede yüksektir. Evrende sis-

temler büyüdükçe sürat artar. Günefl Sistemi'nin galaksi merkezi etraf›n-

daki dönüfl sürati, saatte tam 720.000 km'dir. Yaklafl›k 200 milyar y›ld›z›

bünyesinde bulunduran "Samanyolu Galaksisi"nin uzay içindeki h›z› ise

saatte 950.000 km'dir.

Kuflkusuz ki böylesine karmafl›k ve h›zl› bir sistem içinde dev kaza-

lar›n oluflma ihtimali son derece yüksektir. Ancak böyle bir durum olmaz

ve biz yaflam›m›z› güven içinde sürdürürüz. Çünkü evrendeki herfley

Allah'›n koydu¤u kusursuz dengeye göre ifllemektedir. ‹flte bu sebeple ayet-

te bildirildi¤i gibi tüm bu sistem içinde hiçbir "çeliflki ve uygunsuzluk" yok-

tur.
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Evrendeki ‹nce Ayar
O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yarat-

m›fl oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve

uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; her-

hangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra

gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan)

umudunu kesmifl bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Su-

resi, 3-4)

"Görmüyor musunuz; Allah, yedi gö¤ü birbirleriyle bir uyum (mu-

tabakat) içinde yaratm›flt›r?" (Nuh Suresi, 15)

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemifltir. O'na mül-

künde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl, belli

bir ölçüyle takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)

Materyalist felsefe, evrendeki ve do¤adaki tüm sistemlerin kendi ken-

dine iflleyen birer makine gibi oldu¤u ve bunlardaki kusursuz düzen ve

dengenin yaratıcısının rastlantılar oldu¤u iddias›yla ortaya ç›kt›. Ancak gü-

nümüzde, materyalizmin ve onun sözde bilimsel dayana¤ı olan Darwi-

nizm'in geçersizli¤i, bilimsel olarak ortaya konmufl durumdadır. (Bkz. Ha-

run Yahya, Evrim Aldatmacas›, Arafltırma Yayıncılık; Harun Yahya, Haya-

t›n Gerçek Kökeni, Arafltırma Yayıncılık)

20. yüzyılda birbiri ardına gelen bilimsel bulgular, hem astrofizik hem

de biyoloji alanlarında, evrenin ve canlıların yaratıldı¤ını ispatladı. Bir yan-

dan Darwinizm'in tezleri bir bir çökerken, di¤er yandan da evrenin yok-

tan yaratıldı¤ını gösteren Big Bang teorisi ve maddesel dünyada büyük bir

tasarım ve "hassas ayar" (fine tuning) bulundu¤unu gösteren bulgular, ma-

teryalizm iddialarının asılsızlı¤ını bir kez daha gösterdi.

Canl›l›¤›n oluflmas› için gerekli olan koflullara bakt›¤›m›zda, bir tek

Dünya'n›n böylesine özel bir ortama sahip oldu¤unu görürüz. Yaflam için

elveriflli olan bu ortam› sa¤lamak içinse saymakla bitiremeyece¤imiz ka-

dar koflul ayn› anda, kesintisiz olarak gerçekleflmektedir. Evrende yakla-

fl›k olarak 100 milyar galaksi ve her birinde ortalama 100 milyar y›ld›z ve

bir o kadar da gezegen oldu¤u düflünülürse, Dünya'da böylesine istisnai

bir ortam›n oluflmas›ndaki önem daha iyi anlafl›lacakt›r.9
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Big Bang'in patlama hızından atomların fiziksel dengelerine, dört te-

mel kuvvetin oranlarından yıldızların simya ifllemlerine, Günefl'in yaydı-

¤ı ıflı¤ın cinsinden suyun akıflkanlık de¤erine, Ay'ın Dünya'ya olan uzak-

lı¤ından atmosferdeki gazların oranına, Dünya'nın Günefl'e olan uzaklı¤ın-

dan ekseninin yörüngesine olan e¤imine, Dünya'nın kendi etrafındaki dö-

nüfl hız›ndan Dünya üzerindeki okyanusların, da¤ların fonksiyonlarına ka-

dar her detay bizim yaflamımız için ola¤anüstü derecede uygundur. Bu-

gün bilim dünyası evrenin bu özelliklerini, "‹nsani ‹lke" (Anthropic Prin-

ciple) ve "‹nce Ayar" (Fine Tuning) kavramlar›yla ifade etmektedir. Bu kav-

ramlar, evrenin, amaçsız, baflıbofl, tesadüfi bir madde yı¤ını olmadı¤ın›, ak-

sine insan yaflamını gözeten bir amaca göre, hassas bir biçimde tasarlan-

dı¤ın› özetlemektedir. 

Yukar›daki ayetlerde Allah'›n yaratmas›ndaki ölçü ve uyuma dikkat

çekilmektedir. Furkan Suresi'nin 2. ayetinde "ölçüp biçmek, ayarlamak, öl-

çüyle yapmak" anlamlar›na gelen "takdiyr" kelimesi, Mülk Suresi'nin 3. aye-

ti ile Nuh Suresi'nin 15. ayetinde ise "uyum içinde olan" anlam›na gelen

"tibaka" kelimesi kullan›lmaktad›r. Ayr›ca Allah Mülk Suresi'nde "ihtilaf,

ayk›r›l›k, uygunsuzluk, düzensizlik, z›tl›k" anlamlar›na gelen "tefavutin"

kelimesi ile uyumsuzluk arayan›n bunda baflar›l› olamayaca¤›n› bildirmek-

tedir.

20. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru kullan›lmaya bafllanan "hassas ayar" (fi-

ne tuning) ifadesi de, bu ayetlerde bildirilen gerçe¤i tasdik etmektedir. Son

20-30 yıl içinde pek çok bilim adamı veya bilim yazarı, evrenin bir rast-

lantılar yı¤ını olmadı¤ını, aksine her detayda insan yaflamını gözeten ola-

¤anüstü bir tasarım ve ayar bulundu¤unu gösterdiler. (Bkz. Harun Yahya,

Evrenin Yaratılıflı, Arafltırma Yayıncılık; Harun Yahya, Mucizeler Zinciri, Arafl-

tırma Yayıncılık) Evrendeki birçok özellik, evrenin yaflam için özel olarak

tasarlandı¤ını açıkça göstermektedir. Fizikçi Dr. Karl Giberson, bu gerçe-

¤i flöyle ifade etmektedir:

Son 40 yıldır, fizik ve kozmolojideki geliflmeler bilim sözlü¤üne "tasarım"

kelimesini geri getirdi. 1960'ların baflında fizikçiler, insan hayatı için açık-

ça "ince ayar" yapılmıfl bir evrenin örtüsünü açtılar. Evrende hayatın va-

r olmasının, kesinlikle olanaksız ve kusursuz bir dengedeki fiziksel fak-

törlere ba¤lı oldu¤unu keflfettiler.10
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‹ngiliz astrofizikçi Prof. George F. Ellis, bu ince ayardan flöyle söz et-

mektedir:

(Evrendeki) bu kompleksli¤i mümkün kılan kanunlarda hayret verici bir

ince ayar görünüyor. Evrende var olan bu kompleksli¤in gerçekleflmesi,

"mucize" kelimesini kullanmamayı çok güçlefltiriyor.11

Big Bang'in patlama h›z›:
Evrenin oluflum anı olan Big Bang'de kurulan dengeler, evrenin tesa-

düfen oluflamayaca¤ının göstergelerinden biridir. Avustralya'daki Adela-

ide Üniversitesi'nden ünlü, matematiksel fizik profesörü Paul Davies'e gö-

re, Big Bang'in ard›ndan gerçekleflen geniflleme h›z› e¤er milyar kere mil-

yarda bir oranda (1/1018) bile farkl› olsayd›, evren ortaya ç›kamazd›.12 Step-

hen Hawking de, Zamanın Kısa Tarihi isimli eserinde evrenin geniflleme hı-

zındaki bu ola¤anüstü dengeyi flöyle kabul eder:

Evrenin geniflleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki, Big Bang'ten son-

raki birinci saniyede bu oran e¤er yüz bin milyon kere milyonda bir da-

ha küçük olsaydı evren flimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi.13

Dört kuvvet:
Bugün modern fizi¤in kabul etti¤i "dört temel kuvvet"in -yerçekimi

kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer

kuvvet- iletiflimi ve dengesi sayesinde, evrendeki tüm fiziksel hareketler

ve yapılar meydana gelir. Bu kuvvetler, birbirlerinden ola¤anüstü derece-

de farklı de¤erlere sahiptirler. Ünlü moleküler biyolog Michael Denton, bu

kuvvetler aras›ndaki hassas dengeyi flöyle aç›klamaktad›r:

E¤er yerçekimi kuvveti bir trilyon kat daha güçlü olsaydı, o zaman ev-

ren çok daha küçük bir yer olurdu ve ömrü de çok daha kısa sürerdi. Or-

talama bir yıldızın kütlesi, flu anki Güneflimiz'den bir trilyon kat daha kü-

çük olurdu ve yaflama süresi de bir yıl kadar olabilirdi. Öte yandan, e¤er

yerçekimi kuvveti birazcık bile daha güçsüz olsaydı, hiçbir yıldız ya da

galaksi asla oluflamazdı. Di¤er kuvvetler arasındaki dengeler de son de-

rece hassastır. E¤er güçlü nükleer kuvvet birazcık bile daha zayıf olsay-

dı, o zaman evrendeki tek kararlı element hidrojen olurdu. Baflka hiçbir
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atom olamazdı. E¤er güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvete gö-

re birazcık bile daha güçlü olsaydı, o zaman da evrendeki tek kararlı ele-

ment, çekirde¤inde iki proton bulunduran bir atom olurdu. Bu durum-

da evrende hiç hidrojen olmayacak ve yıldızlar ve galaksiler, e¤er olufl-

salar bile, flu anki yapılarından çok farklı olacaklardı. Açıkçası, e¤er bu

temel güçler ve de¤iflkenler flu anda sahip oldukları de¤erlere tam tamı-

na sahip olmasalar, hiçbir yıldız, süpernova, gezegen ve atom olmaya-

caktı. Hayat da olmayacaktı.14

Gök cisimleri aras›ndaki mesafeler:
Gök cisimlerinin uzaydaki da¤›l›m› ve aralar›ndaki devasa boflluklar

Dünya'da canl› hayat›n›n var olabilmesi için zorunludur. Gök cisimleri ara-

s›ndaki mesafeler Dünya'daki yaflam› destekleyecek biçimde pek çok ev-

rensel güçle uyumlu bir hesap içinde düzenlenmifltir. Michael Denton, Na-

ture's Destiny (Do¤an›n Kaderi) isimli kitab›nda süpernovalar ve y›ld›zlar

aras›ndaki mesafedeki dengeleri flöyle aç›klamaktad›r:

Süpernovalar ve asl›nda bütün y›ld›zlar aras›ndaki mesafeler çok kritik

bir konudur. Galaksimizde y›ld›zlar›n birbirlerine ortalama uzakl›klar› 30

milyon mildir. E¤er bu mesafe biraz daha az olsayd›, gezegenlerin yörün-

geleri istikrars›z hale gelirdi. E¤er biraz daha fazla olsayd›, bir süperno-

va taraf›ndan da¤›t›lan madde o kadar da¤›n›k hale gelecekti ki, bizim-

kine benzer gezegen sistemleri büyük olas›l›kla asla oluflamayacakt›. E¤er

evren yaflam için uygun bir mekan olacaksa, süpernova patlamalar› çok

belirli bir oranda gerçekleflmeli ve bu patlamalar ile di¤er tüm y›ld›zlar

aras›ndaki uzakl›k, çok belirli bir uzakl›k olmal›d›r. Bu uzakl›k, flu an za-

ten var olan uzakl›kt›r.15

Yerçekimi:
- E¤er daha güçlü olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve me-

tan biriktirir, bu da yaflam için çok olumsuz olurdu. 

- E¤er daha zayıf olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla su kaybeder, can-

lılık mümkün olmazdı. 
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Günefl'e uzaklık:
- E¤er daha fazla olsaydı: Gezegen çok so¤ur, atmosferdeki su dön-

güsü olumsuz etkilenir, gezegen buzul ça¤ına girerdi. 

- E¤er daha yakın olsaydı: Gezegen kavrulur, atmosferdeki su döngü-

sü olumsuz etkilenir, yaflam imkansızlaflırdı.

Yerkabu¤unun kalınlı¤ı:
- E¤er daha kalın olsaydı: Atmosferden yerkabu¤una çok fazla mik-

tarda oksijen transfer edilirdi. 

- E¤er daha ince olsaydı: Hayatı imkansız kılacak kadar fazla sayıda

volkanik hareket olurdu. 

Dünya'nın kendi çevresindeki
dönme hızı:

- E¤er daha yavafl olsaydı: Gece gündüz arası ısı farkları çok yüksek

olurdu. 

- E¤er daha hızlı olsaydı: Atmosfer rüzgarları çok çok büyük hızlara

ulaflır, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkansızlafltırırdı. 

Dünya'nın manyetik alanı:
- E¤er daha güçlü olsaydı: Çok sert elektromanyetik fırtınalar olurdu. 

- E¤er daha zayıf olsaydı: Günefl rüzgarı denilen ve Günefl'ten fırlatı-

lan zararlı partiküllere karflı Dünya'nın koruması kalkardı. Her iki durum-

da da yaflam imkansız olurdu. 

Albedo etkisi: (Yeryüzü taraf›ndan emilemeden geri
yans›yan günefl ›flı¤ı)

- E¤er daha fazla olsaydı: Hızla buzul ça¤ına girilirdi. 

- E¤er daha az olsaydı: Sera etkisi aflırı ısınmaya neden olur, Dünya

önce buzda¤larının erimesiyle sular altında kalır daha sonra kavrulurdu. 
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Atmosferdeki oksijen ve azot oranı:
- E¤er daha fazla olsaydı: Yaflamsal fonksiyonlar olumsuz flekilde hız-

lanırdı. 

- E¤er daha az olsaydı: Yaflamsal fonksiyonlar olumsuz flekilde yavafl-

lardı. 

Atmosferdeki karbondioksit ve su oranı:
- E¤er daha fazla olsaydı: Atmosfer çok fazla ısınırdı. 

- E¤er daha az olsaydı: Atmosfer ısısı düflerdi. 

Ozon tabakasının kalınlı¤ı:
- E¤er daha fazla olsaydı: Yeryüzü ısısı çok düflerdi. 

- E¤er daha az olsaydı: Yeryüzü aflırı ısınır, Günefl'ten gelen zararlı ult-

raviole ıflınlarına karflı bir koruma kalmazdı. 

Sismik (deprem) hareketleri:
- E¤er daha fazla olsaydı: Canlılar için sürekli bir yıkım olurdu. 

- E¤er daha az olsaydı: Okyanus zeminindeki besinler suya karıflmaz,

okyanus ve deniz yaflamı dolayısıyla bütün Dünya canlıları olumsuz et-

kilenirdi.

Dünya'nın ekseninin e¤ikli¤i:
Dünyanın ekseni yörüngesine 23 derecelik bir açıyla e¤im yapar. Mev-

simler bu e¤im sayesinde oluflur. Bu e¤im flimdiki de¤erinden daha fazla

ya da daha az olsaydı, mevsimler arasındaki sıcaklık farkı aflırı boyutlara

ulaflaca¤ından yeryüzü üzerinde dayanılmaz sıcaklıkta yazlar ve aflırı so-

¤uk kıfllar yaflanırdı.

Günefl'in büyüklü¤ü:
Günefl'in yerinde daha küçük bir yıldızın var olması, Dünya'nın aflı-

rı derecede so¤umasına, büyük bir yıldızın var olması ise Dünya'nın sıcak-

tan kavrulmasına neden olurdu.
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Ay ile Dünya arasındaki çekim etkisi:
- E¤er daha fazla olsaydı: Ay'ın fliddetli çekiminin, atmosfer flartları,

Dünya'nın kendi eksenindeki dönüfl hızı ve okyanuslardaki gelgitler üze-

rinde çok sert etkileri olurdu. 

- E¤er daha az olsaydı: fiiddetli iklim de¤iflikliklerine neden olurdu. 

Ay ile Dünya aras›ndaki mesafe:
- E¤er biraz daha yak›n olsayd›, Ay Dünya'ya çarpard›.

- E¤er biraz daha uzak olsayd› Ay uzayda kaybolur giderdi.

- E¤er biraz daha az yak›n olsayd›, Ay'›n Dünya üzerinde meydana

getirdi¤i gel-gitler tehlikeli boyutlarda büyürdü. Okyanus dalgalar›, k›ta-

lar›n alçak yerlerini kaplard›. Bunun sonucunda ortaya ç›kan sürtünme ok-

yanuslar›n ›s›s›n› art›r›r ve Dünya'da yaflam için gerekli olan hassas ›s› den-

gesi yok olurdu. 

- E¤er biraz daha az uzakta olsayd›, gelgit olaylar› azal›rd› ve bu da

okyanuslar›n daha hareketsiz olmas›na neden olurdu. Durgun su deniz-

deki hayat› tehlikeye sokar, bununla birlikte soludu¤umuz havadaki ok-

sijen oran› tehlikeye girerdi.16

Dünya'n›n ›s›s› ve karbon temelli yaflam:
Yaflam›n temeli olan karbon elementinin varl›¤› belli s›n›rlarda kalan

s›cakl›¤a ba¤l›d›r. Karbon, aminoasit, nükleik asit ve proteinler gibi yafla-

m› oluflturan temel organik moleküller için gereken bir maddedir. Dola-

y›s›yla hayat, ancak karbon temelli olarak var olabilir ve bunun için de mev-

cut s›cakl›¤›n en az -20 
0

C en çok +120 
0

C olmas› gerekmektedir. Nitekim

Dünya'n›n ›s›s› tam bu aral›ktad›r. 

Burada sayılanlar Dünya'da yaflamın oluflabilmesi ve canlılı¤ın devam

edebilmesi için gereken, son derece hassas dengelerden sadece birkaçıdır.

Yalnızca burada sayılanlar bile evrenin ve Dünya'nın tesadüfler sonucun-

da, rastgele olayların ardı ardına gelmesiyle oluflamayaca¤ını kesin olarak

ortaya koymak için yeterlidir. 20. yüzy›lda kullan›lmaya bafllayan "ince

ayar", "insani ilke" kavramlar›, Kuran'da yüzy›llar evvelinden bildirilen

"uyum ve ölçü ile yarat›l›fl"› tasdik etmektedir. 
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Günefl, Ay Ve Y›ld›zlar›n 
Yap›lar›ndaki Farkl›l›k

Sizin üstünüze sapasa¤lam yedi-gök bina ettik. Par›ldad›kça par›l-

dayan bir kandil (Günefl) k›ld›k. (Nebe Suresi, 12-13)

Bilindi¤i gibi Günefl, Günefl Sistemi'ndeki tek ›fl›k kayna¤›d›r. Tekno-

lojik imkanlar›n geliflmesiyle birlikte, astronomlar Ay'›n bir ›fl›k kayna¤›

olmad›¤›n›, sadece Günefl'ten gelen ›fl›¤› yans›tt›¤›n› keflfetmifllerdir. Yu-

kar›daki ayette geçen "kandil" ifadesi de, Arapçada ›s› ve ›fl›k kayna¤› olan

Günefl'i en mükemmel flekilde tarif eden "sirac" kelimesidir. 

Allah Kuran'da Ay, Günefl ve y›ld›zlar gibi gök cisimlerinden bahse-

derken farkl› kelimeler kullanmaktad›r. Bunlardan Günefl ve Ay'›n yap›-

lar› aras›ndaki farkl›l›k Kuran'da flöyle ifade edilmifltir:

Ve Ay'› bunlar içinde bir nur k›lm›fl, Günefl'i de (ayd›nlat›c› ve ya-

k›c›) bir kandil yapm›flt›r. (Nuh Suresi, 16)

Yukar›daki ayette Ay için ›fl›k (Arapça "nur"), Günefl için kandil (Arap-

ça "sirac") kelimeleri kullan›lm›flt›r. Bu kelimelerden Ay için kullan›lan, ›fl›-

¤› yans›tan, parlak, hareketsiz bir kitleyi ifade eder. Günefl için kullan›lan

kelime ise, sürekli yanma halinde olan, ›s› ve ›fl›k kayna¤›, gökteki bir olu-

flum anlam›na gelmektedir. 

Di¤er taraftan "y›ld›z" kelimesi Arapçada "beliren, ortaya ç›kan, gö-

rünen" anlamlar›na gelen "neceme" kökünden türemifltir. Ayr›ca y›ld›z afla-

¤›daki ayetteki gibi, ›fl›¤›yla karanl›klar› delen, par›ldayan, kendi kendini

tüketen ve yanan anlamlar›na iflaret eden "sakib" kelimesiyle de nitelen-

dirilmifltir:

(Karanl›¤›) Delen y›ld›zd›r. (Tar›k Suresi, 3)

Günümüzde Ay'›n kendi ›fl›¤›n› yaymad›¤›, Günefl'ten gelen ›fl›¤› yan-

s›tt›¤› bilinmektedir. Günefl ve y›ld›zlar›n ise kendi ›fl›klar›n› yayd›klar›n›

biliyoruz. Kuran'da bu gerçekler insanlar›n gök cisimleri ile ilgili bilgile-

rin çok k›s›tl› oldu¤u bir dönemde yani bundan 14 as›r evvel bildirilmifl-

tir.
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Yörüngeler Ve Dönen Evren
Evrendeki büyük dengenin en önemli nedenlerinden biri, kuflkusuz

gök cisimlerinin belirli yörüngeler izliyor olmas›d›r. Y›ld›zlar, gezegenler

ve uydular hem kendi etraflar›nda, hem de ba¤l› bulunduklar› sistemle bir-

likte dönmekte, evren t›pk› bir fabrikan›n difllileri gibi ince bir düzen için-

de çal›flmaktad›r. 

Evrenin görebildi¤imiz k›sm›nda 100 milyardan fazla galaksi mevcut-

tur ve küçük galaksilerde yaklafl›k bir milyar, büyük galaksilerde ise bir

trilyondan fazla y›ld›z bulunur.17 Bu y›ld›zlar›n pek ço¤unun gezegenle-

ri, bu gezegenlerin de uydular› vard›r. Tüm bu gök cisimleri çok ince he-

saplarla saptanm›fl yörüngelere sahiptir. Ve milyonlarca y›ld›r her biri ken-

di yörüngesinde di¤erleriyle kusursuz bir uyum ve düzen içinde ak›p git-

mektedir. Bunlar›n d›fl›nda pek çok kuyruklu y›ld›z da kendisi için tespit

edilmifl olan yörüngede yüzüp gider. 

Evrendeki yörüngeler sadece baz› gök cisimlerine ait de¤ildir. Günefl

Sistemimiz hatta di¤er galaksiler, baflka merkezler etraf›nda büyük bir ha-

reketlilik gösterirler. Dünya ve onunla birlikte Günefl Sistemi her y›l, bir ön-

ceki yerinden 500 milyon km uzakta bulunur. Gök cisimlerinin yörüngele-

rinden en ufak bir sapman›n bile sistemi altüst edecek kadar önemli sonuç-

lar do¤urabilece¤i hesaplanm›flt›r. Örne¤in Dünya yörüngesinde, normal-

den fazla veya eksik 3 mm'lik bir sapman›n yol açabilecekleri, bir kaynak-

ta flöyle tarif edilmektedir:

Harun Yahya

Evrendeki pek çok kuyruklu y›l-
d›z gibi yanda resimde görülen
Halley kuyruklu y›ld›z› da planl›
bir harekete sahiptir. Kendisine
ait belirli bir yörüngesi vard›r
ve di¤er gök cisimleriyle birlik-
te, kusursuz bir uyum ve düzen
içinde bu yörüngede hareket
etmektedir. Evrendeki tüm gök
cisimlerinin, gezegenlerin, bu
gezegenlerin uydular›n›n, y›l-
d›zlar›n, hatta galaksilerin bile
çok ince hesaplarla saptanm›fl
yörüngeleri vard›r. ‹flte bu ku-
sursuz düzeni kuran ve devam-
l›l›¤›n› sa¤layan, tüm evreni ya-
ratm›fl olan Allah't›r.
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Dünya, Günefl çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki, her 18

milde do¤ru bir çizgiden ancak 2,8 mm ayr›l›r. Dünya'n›n çizdi¤i bu yö-

rünge k›l pay› flaflmaz; çünkü yörüngeden 3 mm'lik bir sapma bile büyük

felaketler do¤ururdu: Sapma 2,8 yerine 2,5 mm olsayd›, yörünge çok ge-

nifl olurdu ve hepimiz donard›k; sapma 3,1 mm olsayd›, hepimiz kavrula-

rak ölürdük.18

Gök cisimlerinin bir baflka özelli¤i de, yörüngelerinin d›fl›nda bir de

kendi etraflar›nda dönmeleridir. Kuran'da "Dönüfllü olan gö¤e andolsun."

(Tar›k Suresi, 11) ayeti ise tam da bu gerçe¤e iflaret eder. Elbette, Kuran'›n

indirildi¤i dönemde insanl›k, günümüzdeki gibi uzay› milyonlarca kilo-

metre uzaklara dek gözlemleyecek teleskoplara, geliflmifl gözlem teknolo-

jilerine, modern fizik ve astronomi bilgilerine sahip de¤ildi. Dolay›s›yla uza-

y›n, ayette bildirildi¤i gibi, "özen içinde yollar ve yörüngelerle donat›l-

m›fl" (Zariyat Suresi, 7) oldu¤unu, o dönemde bilimsel olarak tespit ede-

bilmek imkans›zd›. Ancak o ça¤da indirilmifl olan Kuran-› Kerim'de bu ger-

çek bizlere aç›kça haber verilmifltir; çünkü Kuran, Allah'›n sözüdür.

Güneflin Gidifl ‹stikameti
Kuran'da Günefl ve Ay'dan bahsedilirken her birinin belli bir yörün-

gesinin oldu¤u vurgulan›r:

Geceyi, gündüzü, Günefl'i ve Ay'› yaratan O'dur; her biri bir yörün-

gede yüzüp gidiyor. (Enbiya Suresi, 33) 

Yukar›daki ayette geçen "yüzme" kelimesi Arapçada "sabaha" olarak

ifade edilir ve Günefl'in uzaydaki hareketini anlatmak üzere kullan›lmak-

tad›r. Bu kelime Günefl'in uzayda hareket ederken kontrolsüz olmad›¤›, ek-

seni üzerinde döndü¤ü ve dönerken bir rota izledi¤i manas›ndad›r. Gü-

nefl'in sabit olmad›¤› belli bir yörüngede yol almakta oldu¤u, bir baflka ayet-

te de flöyle bildirilmektedir: 

Günefl de, kendisi için (tespit edilmifl) olan bir karar yerine do¤ru

ak›p gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir. (Yasin

Suresi, 38)

Kuran'da bildirilen bu gerçekler, ancak ça¤›m›zdaki astronomik göz-
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lemlerle anlafl›lm›flt›r. Astronomi uzmanlar›n›n hesaplar›na göre Günefl, So-

lar Apex ad› verilen bir yörünge boyunca Vega Y›ld›z› do¤rultusunda sa-

atte 720.000 km'lik muazzam bir h›zla hareket etmektedir. Bu, kabaca bir

hesapla, Günefl'in günde 17 milyon 280 bin km yol katetti¤ini gösterir. Gü-

nefl'le birlikte onun çekim sistemi içindeki tüm gezegenler ve uydular› da

ayn› mesafeyi katederler. 

Ay’›n Yörüngesi
Ay'a gelince, Biz onun için de birtak›m u¤rak yerleri takdir ettik;

sonunda o, eski bir hurma dal› gibi döndü (döner). Ne Günefl'in Ay'a

eriflip-yetiflmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her

biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir (Yasin Suresi, 39-40 ) 
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Ay, Dünya'yla birlikte Günefl'in etrafında da döndü¤ünden, uzayda sürekli "S" harfi ben-
zeri bir yörünge çizer. Bu yörüngenin görünümü, Kuran'da bildirildi¤i gibi kuru hurma
dal›n›n e¤rili¤ine benzemektedir.



Ay'›n yörüngesi di¤er gezegenlerin uydular› gibi düzgün bir yörün-

gede ilerlemez. Ay, yörüngesinde seyrederken Dünya'nın bazen önüne ba-

zen arkasına geçer. Aynı zamanda Dünya'yla birlikte Günefl'in etrafında

da döndü¤ünden, uzayda sürekli "S" harfi benzeri bir yörünge çizer. Ay'ın

uzaydaki bu yörüngesinin flekli, Kuran'da "eski bir hurma dalı gibi dön-

dü (döner)" ifadesiyle tarif edildi¤i gibi, kurumufl hurma a¤acı dalın›n e¤-

rili¤ine oldukça benzemektedir. Nitekim ayette geçen "urcun" kelimesinin

anlam›, kuruyup incelmifl, bükülmüfl hurma dal›d›r ve hurma a¤ac›n›n mey-

veleri topland›ktan sonra, salk›mdan geriye kalan k›sm› ifade etmek için

kullan›l›r. Ayr›ca bu salk›m dal›n›n "eski" ifadesiyle tasvir edilmesi de son

derece hikmetlidir, çünkü hurma dal›n›n eskisi daha ince ve daha e¤ridir.

Kuflkusuz ki 1400 sene evvel Ay'›n yörüngesi hakk›nda bilgi sahibi ol-

mak mümkün de¤ildi. Günümüz teknolojisi ve bilgi birikimi ile tespit edi-

lebilen bu fleklin, Kuran'da böylesine kusursuz bir benzetme ile bildiril-

mesi, Kuran'›n bir baflka bilimsel mucizesidir. 

Ay Y›l›n›n Hesaplanmas›
Günefl'i bir ayd›nl›k, Ay'› bir nur k›lan ve y›llar›n say›s›n› ve hesa-

b› bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur. Allah, bunlar› an-

cak hak ile yaratm›flt›r. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle bi-

rer birer aç›klamaktad›r. (Yunus Suresi, 5)

Ay'a gelince, Biz onun için de birtak›m u¤rak yerleri takdir ettik;

sonunda o, eski bir hurma dal› gibi döndü (döner). (Yasin Suresi,

39)

Yukar›daki ilk ayette Allah, Ay'›n insanlar için y›l hesab›n›n yap›lma-

s›nda bir ölçü olaca¤›n› aç›kça bildirmifltir. Ayr›ca bu hesaplar›n, Ay'›n yö-

rüngesinde dönüflü s›ras›nda alaca¤› konumlara göre yap›laca¤›na da dik-

kat çekilmifltir. Dünya-Ay ve Dünya-Günefl do¤rultular› aras›ndaki aç› sü-

rekli olarak de¤iflti¤inden, biz Ay'› çeflitli zamanlarda de¤iflik flekillerde gö-

rürüz. Ayr›ca Ay'› görebilmemiz, Ay'›n Günefl'ten ald›¤› ›fl›¤› yans›tmas› ile

mümkün oldu¤undan, Ay'›n Günefl taraf›ndan ayd›nlat›lan yüzü, Dün-

ya'daki gözlemciye göre sürekli flekil de¤ifltirir. ‹flte bu de¤iflimler göz önün-

de bulundurularak birtak›m hesaplamalar yap›l›r ki, bu da insanlar için

y›l hesab›n› mümkün k›lar.

132

‹nanç Esaslar›



Eskiden 1 ay, insanlar taraf›ndan iki dolunay aras›ndaki zaman veya

Ay'›n Dünya etraf›nda döndü¤ü zaman olarak hesaplan›rd›. Buna göre 1

ay, 29 gün 12 saat ve 44 dakikaya eflitti. Buna "Kameri ay" denir. 12 Kame-

ri ay ise Rumi takvime göre 1 y›l eder. Ancak Dünya'n›n Günefl etraf›nda-

ki dönüflünü tamamlamas›n› 1 y›l olarak kabul etti¤imiz Miladi takvim ile

Rumi takvim aras›nda her y›l 11 günlük bir fark oluflur. Nitekim Kehf Su-

resi'nin 25. ayetinde de bu farka flöyle dikkat çekilmifltir:

Onlar ma¤aralar›nda üç yüz y›l kald›lar ve dokuz (y›l) daha katt›-

lar. (Kehf Suresi, 25)

Ayette geçen zaman› flöyle aç›klamak mümkündür: 300 y›l x 11 gün

(her y›l için oluflan fark) = 3.300 gündür. 1 Günefl y›l›n›n 365 gün 5 saat 48

dakika ve 45.5 saniyeden olufltu¤u dikkate al›n›rsa, 3.300 gün/365.24 gün

= 9 y›l'd›r. Di¤er bir deyiflle Miladi takvime göre 300 y›l, Rumi takvime gö-

re 300+9 y›ld›r. Görüldü¤ü gibi ayette ince hesaplara dayanan bu 9 y›ll›k

farka dikkat çekilmifltir. (En do¤rusunu Allah bilir) Kuflkusuz Kuran'da böy-

le bir bilgiye dikkat çekilmesi Kuran'›n bilimsel mucizelerinden biridir.

Çekim Gücü Ve Yörüngesel Hareketler
Art›k hay›r; yemin ederim sinip dönen (gezegen)lere, bir ak›fl için-

de yerini alanlara; (Tekvir Suresi, 15-16)

Tekvir Suresi'nin 15. ayetinde geçen "hunnes" kelimesi, büzülüp sinen,

gerileyen, geri dönen gibi anlamlara gelmektedir. 16. ayette "yerini alan-

lara" olarak çevrilmifl Arapça deyim ise "kunnes"tir. "Kanis" kelimesinin

ço¤ulu olan "kunnes" ifadesi, belli güzergah, yuvaya girme, hareket halin-

deki cismin yuvas›, yuvas›na girip saklananlar anlamlar›na gelir. Yine 16.

ayette geçen "ak›fl" kelimesi ise cereyan kökünden türeyen ve ak›p giden

anlam›na gelen "cariye" kelimesinin ço¤ulu "cevar"d›r. Bu kelimelerin an-

lamlar› dikkate al›nd›¤›nda, gezegenlerin çekim güçleri ve yörünge etra-

f›ndaki hareketlerine iflaret edildi¤i düflünülebilir. 

Yukar›daki ayetlerde geçen bu kelimeler, çekim kuvvetlerinden kay-

naklanan yörüngesel hareketleri tam olarak tarif etmektedir. Bunlardan

"hunnes" kelimesi ile, gezegenlerin gerek kendi çekirdeklerine do¤ru, ge-

rekse Günefl Sistemi'nin merkezi olan Günefl'e do¤ru çekimlerine dikkat
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çekilmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Çekim gücü evrende zaten var

olan bir kuvvettir, ancak bu çekim gücünün matematiksel formüllerle or-

taya konmas›, 17-18. yüzy›llarda yaflam›fl olan Isaac Newton taraf›ndan

mümkün olmufltur. Bir sonraki ayette geçen "elcevari" kelimesi de bu çe-

kime karfl› koyan merkezkaç kuvvetinden kaynaklanan yörüngesel hare-

ketleri vurgulamaktad›r. Kuflkusuz ak›p gidenler anlam›na gelen "elceva-

ri" kelimesinin "hunnes" (merkeze do¤ru çekilme, büzülme, sinme) ve "kun-

nes" (güzergah, yuvaya girme, hareket halindeki cismin yuvas›) kelimele-

ri ile kullan›lmas›, 1400 sene evvel bilinmesi mümkün olmayan önemli bir

bilimsel gerçe¤e dikkat çekmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Ayr›ca Ku-

ran'da yemin edilen konulardan biri olan bu ayetler, konunun önemine dik-

kat çeken bir baflka iflarettir.

Dünyan›n Yuvarlakl›¤›
Gökleri ve yeri hak olarak yaratt›. Geceyi gündüzün üstüne sar›p-

örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sar›p örtüyor... (Zümer Suresi,

5)

Kuran'›n evreni tan›tan ayetlerinde kullan›lan ifadeler oldukça dikkat

çekicidir. Üstteki ayette "sar›p örter" olarak tercüme edilen Arapça kelime

"yukevviru"dur. Bu kelimenin Türkçe karfl›l›¤›, "yuvarlak bir fleyin üzeri-

ne bir cisim sarmak"t›r. (Örne¤in Arapça sözlük-

lerde "bafla sar›k sarma" gibi yuvarlak ci-

simleri içeren fiiller için bu kelime kul-

lan›l›r.) Ayette, gecenin ve gündüzün

birbirlerinin üzerlerini sar›p-örtmele-

ri (tekvir etmeleri) konusunda veri-

len bilgi, ayn› zamanda Dünya'n›n

biçimi konusunda kesin bir bilgi içer-

mektedir. Ancak ve ancak Dünya'n›n

yuvarlak olmas› durumunda bu ayet-

te ifade edilen fiil gerçekleflebilir. Yani

7. yüzy›lda indirilen Kuran'da Dünya'n›n

yuvarlak oldu¤una iflaret edilmifltir.
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Unutmamak gerekir ki, o dönemdeki astronomi anlay›fl›nda Dünya da-

ha farkl› alg›lan›yordu. O dönemde Dünya'n›n düz bir sat›h oldu¤u dü-

flünülüyordu ve tüm bilimsel hesap ve aç›klamalar da buna göre yap›l›-

yordu. Ancak Kuran Allah'›n sözü oldu¤u için, evreni tarif ederken olabi-

lecek en tan›mlay›c› kelimeler kullan›lm›flt›r. Kuran ayetlerinde ise bize he-

nüz yak›n yüzy›lda ö¤rendi¤imiz bu bilgileri 1400 sene öncesinden haber

verilmektedir.

Dünyan›n Dönüfl Yönü
Da¤lar› görürsün de, donmufl san›rs›n; oysa onlar bulutlar›n sürük-

lenmesi gibi sürüklenirler. Herfleyi 'sapasa¤lam ve yerli yerinde ya-

pan' Allah'›n sanat› (yap›s›)d›r (bu). fiüphesiz O, ifllediklerinizden

haberdard›r. (Neml Suresi, 88)

Neml Suresi'ndeki ayette Dünya'n›n sadece döndü¤ü de¤il, dönüfl yö-

nü de vurgulanmaktad›r. 3.500-4.000 metre yükseklikteki ana bulut küme-

lerinin hareket yönü daima bat›dan do¤uya do¤rudur. Hava durumu tah-

minleri için ço¤unlukla bat›daki duruma bak›lmas›n›n sebebi de budur.19

Bulut kümelerinin bat›dan do¤uya do¤ru sürüklenmesinin as›l sebe-

bi Dünya'n›n dönüfl yönüdür. Günümüzde bilindi¤i gibi, Dünyam›z da ba-

t›dan do¤uya do¤ru dönmektedir. Bilimin yak›n tarihlerde tespit etti¤i bu

bilimsel gerçek, Kuran'da yüzy›llar öncesinden -Dünya'n›n bir düzlem ol-

du¤u, bir öküzün bafl›n›n üstünde sabit durdu¤u san›lan 14. yüzy›lda- ha-

ber verilmifltir.

Dünyan›n Geoit fiekli
Bundan sonra yeryüzünü serip döfledi. (Naziat Suresi, 30)

Yukar›daki ayette "serip döfledi" olarak çevrilen "deha" kelimesi, yay-

mak anlam›na gelen "dahv" kelime kökündendir. Dahv kelimesi, döflemek,

düzeltmek anlamlar›na gelse de, tafl›d›¤› anlam bak›m›ndan basit bir dö-

fleme fiili de¤ildir. Çünkü bu kelimede, yuvarlak olarak düzeltmek, döfle-

mek fiillerini tarif etmek için kullan›lmaktad›r. 

Dahv kelimesinden türeyen di¤er kelimelerde de yuvarlakl›k anlam›

mevcuttur. Örne¤in çocuklar›n topu yerdeki bir çukura düflürmeleri, tafl
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at›p çukura düflürme yar›fllar›, cevizle oynanan oyun hepsi dahv kelime-

siyle ifade edilmektedir. Devekuflunun yuva yapmas›na, yataca¤› yerde-

ki tafllar› temizlemesine, yumurtlad›¤› yere ve yumurtas›na da bu kökler-

den türemifl kelimeler kullan›l›r. 

Nitekim Dünya'n›n flekli de bir yumurtay› and›r›r flekilde yuvarlak-

t›r. Dünya'n›n kutuplardan bas›k küresel flekli, geoit olarak ifade edilmek-

tedir. Bu bak›mdan ayette "deha" kelimesinin kullan›lmas›, Allah'›n Dün-

ya hakk›nda verdi¤i önemli bir bilgiyi içermektedir. ‹nsanlar›n yüzlerce se-

ne Dünya'n›n fleklinin düz oldu¤unu düflünmeleri ve gerçek fleklinin an-

cak teknolojik imkanlar neticesinde anlafl›lmas›, Kuran'›n Allah'›n vahyi

oldu¤unun önemli delillerinden biridir.

Dünya’n›n Ve Uzay›n Çaplar›
Ey cin ve ins topluluklar›, e¤er göklerin ve yerin bucaklar›ndan afl›p-

geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen afl›n; ancak 'üstün bir güç (sul-

tan)' olmaks›z›n aflamazs›n›z. (Rahman Suresi, 33)

Yukar›daki ayette bucaklar› olarak çevrilen kelimenin Arapças› "aktar"d›r.

"Aktar", Arapça'da çap anlam›na gelen "kutur" kelimesinin ço¤uludur ve gök-

lerin ve yeryüzünün birçok çap› oldu¤unu ifade etmektedir. Arapçada keli-

menin kullan›m fleklinden tekil mi, ço¤ul mu (ikiden fazla m›) ya da ikili form-

da m› kullan›ld›¤›n› anlamak mümkündür. Dolay›s›yla kelimenin buradaki

kullan›m flekliyle -ikiden fazla oldu¤unu ifade eden ço¤ul kullan›m›yla- bir

baflka mucizevi bilgi haber verilmektedir.

Bilindi¤i üzere, üç boyutlu bir cisim ancak düzgün bir küresel flekle

sahipse tek bir çaptan bahsedilir. Çaplar ifadesi ise ancak düzgün olma-

yan bir küresel flekle ait olabilir. Nitekim ayette seçilen bu kelime -çaplar-

Dünya'n›n geoit yap›s›na iflaret etmesi bak›m›ndan önemlidir. Ayette ikin-

ci olarak dikkat edilecek konu ise, çaplardan bahsedilirken yeryüzü ve gök-

lerden ayr› ayr› söz edilmesidir.

Albert Einstein'›n Genel Görecelik Teorisi'ne göre, evren genifllemek-

tedir; fakat bu, galaksilerin ve di¤er kozmik cisimlerin uzayda etrafa da-

¤›ld›¤› anlam›na gelmez. Bu, uzay›n geniflledi¤i ve bu s›rada galaksiler ara-

s›ndaki mesafenin aç›ld›¤› anlam›na gelir. 

Rahman Suresi'nin 33. ayetinde geçen, "göklerin çaplar›" tan›mlamas› da
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uzay›n küremsi yap›s›na iflaret etmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Uza-

y›n de¤iflik yerlerinden uzay›n çaplar› farkl› ç›kaca¤› gibi, sürekli geniflleyen

uzay›n çaplar› da sürekli de¤iflim gösterecektir. Bu bak›mdan ayette çap ke-

limesinin ço¤ul biçimiyle kullan›lmas› son derece hikmetlidir ve Kuran'›n her-

fleyin ilmine sahip Rabbimiz'in vahyi oldu¤unun göstergelerinden biridir.

Atmosferin Katmanlar›
Kuran ayetlerinde evren hakk›nda verilen bilgilerden biri, gökyüzü-

nün yedi kat olarak düzenlendi¤idir:

Sizin için yerde olanlar›n tümünü yaratan O'dur. Sonra gö¤e istiva

edip de onlar› yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herfleyi bi-

lendir. (Bakara Suresi, 29)

Sonra, duman halinde olan gö¤e yöneldi; böylece ona ve yere dedi

ki: "‹steyerek veya istemeyerek gelin." ‹kisi de: "‹steyerek (‹taat ede-

rek) geldik" dediler. Böylece onlar› iki gün içinde yedi gök olarak

tamamlad› ve her bir gö¤e emrini vahyetti... (Fussilet Suresi, 11-12)
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ATMOSFER

DÜNYA

Dünya, yaflam için gerekli olan
özelliklerin tümüne sahiptir.
Bunlardan bir tanesi de
canl›lar› koruyan ve özel bir
kalkan görevini yerine getiren
atmosferdir. Bugün Dünya at-
mosferinin üst üste dizilmifl
farkl› katmanlardan meydana
geldi¤i bilinmektedir. Atmosfer
aynen ayette bildirildi¤i gibi,
tam yedi temel katmandan
oluflmaktad›r. Bu, elbette ki
Kuran'›n mucizelerinden biridir.  



Kuran'da pek çok ayette

kullan›lan gök kelimesi tüm

evreni ifade etmek için kullan›l-

d›¤› gibi, Dünya gö¤ünü ifade

etmek için de kullan›l›r. Kelime-

nin bu anlam› düflünüldü¤ün-

de, Dünya gö¤ünün, bir baflka

deyiflle atmosferin, 7 katman-

dan olufltu¤u sonucu ortaya

ç›kmaktad›r. 

Nitekim bugün Dünya at-

mosferinin üst üste dizilmifl

farkl› katmanlardan meydana

geldi¤i bilinmektedir.20 Kimya-

sal içerik veya hava s›cakl›¤› öl-

çü al›narak yap›lan tan›mlama-

larda, Dünya'n›n atmosferi 7

katman olarak belirlenmifltir.21

Bugün halen 48 saatlik hava du-

rumu tahminlerinde kullan›lan

ve "Limited Fine Mesh Model"

(LFMII) olarak adland›r›lan at-

mosfer modeline göre de at-

mosfer 7 katmand›r. Modern je-

olojik tan›mlamalara göre at-

mosferin 7 katman› flu flekilde

s›ralanmaktad›r:

1- Troposfer

2- Stratosfer

3- Mezosfer

4- Termosfer

5- Ekzosfer

6- ‹yonosfer

7- Manyetosfer
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EKZOSFER

‹YONOSFER

MEZOSFER

TERMOSFER

TROPOSFER

STRATOSFER

50km

80km

15km

MANYETOSFER



Bu konuyla ilgili bir di¤er mucizevi yön ise Fussilet Suresi'nin 12. aye-

tinde geçen "Her bir gö¤e emrini vahyetti" ifadesinde yer almaktad›r. Ya-

ni ayette Allah'›n her tabakay› belli bir görevle görevlendirdi¤i belirtilmek-

tedir. ‹leriki bölümlerde daha detayl› inceleyece¤imiz gibi, yukar›da say-

d›¤›m›z tabakalar›n her birinin insanlar›n ve yeryüzündeki tüm canl›lar›n

yarar› aç›s›ndan çok hayati görevleri vard›r. Ya¤murlar›n oluflmas›ndan za-

rarl› ›fl›nlar›n engellenmesine, radyo dalgalar›n›n yans›t›lmas›ndan göktafl-

lar›n›n zarars›z hale getirilmesine kadar her tabakan›n kendine özgü bir

ifllevi bulunmaktad›r.

Afla¤›daki ayetler ise bize atmosferin 7 katman›n›n görünümü ile il-

gili bilgi vermektedir:

"Görmüyor musunuz; Allah, yedi gö¤ü birbirleriyle bir uyum (mu-

tabakat) içinde yaratm›flt›r?" (Nuh Suresi, 15)

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yarat-

m›fl oland›r... (Mülk Suresi, 3)

Bu ayetlerde Türkçeye "uyum" olarak çevrilen Arapça "tibakan" keli-

mesi, ayn› zamanda "tabaka, bir fleyin uygun olan kapa¤› ve örtüsü" an-

lamlar›na da gelir ki, üst kat›n alt kata uygunlu¤unu vurgular. Kelimenin

ço¤ul kullan›m›nda ise "tabaka tabaka" anlam› kazanmaktad›r. Ayette ta-

rif edilen tabaka tabaka halindeki gök, kuflkusuz atmosferi en mükemmel

flekilde ifade eden aç›klamalard›r.

20. yüzy›l teknolojisi olmadan tespit edilmesi hiçbir flekilde mümkün

olmayan bu bilgilerin, 1400 y›l önce indirilmifl olan Kuran-› Kerim'de aç›k-

ça bildirilmesi ise elbette ki çok büyük bir mucizedir.  
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Korunmufl Tavan
Kuran'da Allah, gökyüzünün son derece önemli bir özelli¤ine flöyle

dikkat çeker:

Gökyüzünü korunmufl bir tavan k›ld›k; onlar ise bunun ayetlerin-

den yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)

Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelli¤i, 20. yüzy›ldaki bilimsel arafl-

t›rmalarla kan›tlanm›flt›r.

Dünya'y› çepeçevre kuflatan atmosfer, canl›l›¤›n devam› için son de-

rece hayati ifllevleri yerine getirir. Dünya'ya yaklaflan irili ufakl› pek çok

göktafl›n› parçalayarak yok eder ve bunlar›n yeryüzüne düflerek canl›lara

büyük zararlar vermesini engeller. 

Atmosfer, bunun yan› s›ra, uzaydan gelen ve canl›lar için zararl› olan
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Dünya'n›n manyetik alan›n›n oluflturdu¤u manyetosfer tabakas›, yeryüzünü gök taflla-
r›ndan, zararl› kozmik ›fl›n ve parçac›klardan koruyan bir kalkan gibidir. Yukar›daki re-
simde Van Allen Kuflaklar› ad› da verilen bu manyetosfer tabakas› görülmektedir. Dün-
ya'n›n on binlerce kilometre uza¤›ndaki bu kuflaklar, yeryüzündeki canl›lar› uzaydan
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runmufl bir tavan k›ld›k" ayetiyle 1400 sene önce Kuran'da haber verilmifl olmas›d›r.
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›fl›nlar› da filtre eder. Atmosferin bu özelli¤inin en çarp›c› yönü, atmosfe-

rin sadece zarars›z orandaki ›fl›nlar›, yani görünür ›fl›k, k›z›l ötesi ›fl›nlar

ve radyo dalgalar›n› geçirmesidir. Bunlar›n tümü yaflam için gerekli ›fl›n-

lard›r. Örne¤in atmosfer taraf›ndan belirli oranda geçmesine izin verilen

ultraviyole ›fl›nlar›, bitkilerin fotosentez yapmalar› ve dolay›s›yla tüm can-

l›lar›n hayatta kalmalar› aç›s›ndan büyük önem tafl›r. Günefl taraf›ndan ya-

y›lan fliddetli ultraviyole ›fl›nlar›n›n büyük bölümü, atmosferin ozon taba-

kas›nda süzülür ve Dünya yüzeyine yaflam için gerekli olan az bir k›sm›

ulafl›r. 

Atmosferin koruyucu özelli¤i bunlarla da kalmaz. Dünya, uzay›n or-

talama eksi 270 derecelik dondurucu so¤u¤undan yine atmosfer sayesin-

de korunur.

Dünya'y› zararl› etkilerden koruyan, yaln›zca atmosfer de¤ildir. At-
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Gökyüzünü seyreden insanlardan ço¤unun akl›na atmosferin koruyucu yap›s› gelmez.
Bu yap› olmasa Dünya'n›n nas›l bir yer olaca¤› da ço¤u zaman düflünülmez. Yukar›-
daki resimde Dünya'ya düflen bir gök tafl›n›n ABD Arizona'da açt›¤› dev çukur görül-
mektedir. E¤er atmosfer olmasayd› bu gök tafllar›n›n milyonlarcas› Dünya yüzeyine dü-
fler ve gezegen yaflan›lmaz bir hale gelirdi. Ancak atmosferin koruyucu özelli¤i saye-
sindedir ki, Dünya'daki canl›lar güven içinde yaflamlar›n› sürdürürler. Bu, elbette Allah'›n
insanlar üzerindeki bir korumas›d›r ve Kuran'da haber verilmifl bir mucizedir.



mosferin yan› s›ra "Van Allen Kuflaklar›" denilen ve Dünya'n›n manyetik

alan›ndan kaynaklanan bir tabaka da, gezegenimize gelen zararl› ›fl›nlara

karfl› bir kalkan görevi görür. Günefl'ten ve di¤er y›ld›zlardan sürekli ola-

rak yay›lan bu ›fl›nlar, insanlar için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle Gü-

nefl'te s›k s›k meydana gelen ve "parlama" ad› verilen enerji patlamalar›,

Van Allen Kuflaklar› olmasa, Dünya'daki tüm yaflam› yok edebilecek güç-

tedir.

Van Allen Kuflaklar›'n›n yaflam›m›z aç›s›ndan önemini Dr. Hugh Ross

flöyle anlatmaktad›r:

Dünya, Günefl Sistemi'ndeki gezegenler aras›nda en yüksek yo¤unlu¤a

sahiptir. Bu genifl nikel-demir çekirde¤i büyük bir manyetik alandan so-

rumludur. Bu manyetik alan Van Allen radyasyon koruyucu tabakas›n›

meydana getirir. Bu tabaka yeryüzünü radyasyon bombard›man›ndan ko-

rur. E¤er bu koruyucu tabaka olmasayd›, Dünya'da hayat mümkün ol-

mazd›. Manyetik alan› olan ve kayal›k bölgelerden oluflan di¤er tek ge-

zegen Merkür'dür. Fakat bu manyetik alan›n gücü Dünya'n›nkinden 100

kat daha azd›r. Van-Allen radyasyon koruyucu tabakas› Dünya'ya özel-

dir.22

Geçti¤imiz y›llarda tespit edilen bir parlamada aç›¤a ç›kan enerjinin,

Hiroflima'ya at›lan›n benzeri 100 milyar atom bombas›na efl de¤er oldu¤u

hesaplanm›flt›r. Parlamadan 58 saat sonra pusulalar›n ibrelerinde afl›r› ha-

reketler gözlenmifl, Dünya atmosferinin 250 km üstünde s›cakl›k s›çrama

yap›p 2.500 0C'ye yükselmifltir.

K›sacas›, Dünya'n›n üzerinde, kendisini sar›p kuflatan ve d›fl tehlike-

lere karfl› koruyan mükemmel bir sistem ifller. ‹flte Dünya'y› çevreleyen gök-

yüzünün bu koruyucu kalkan özelli¤ini, Allah bizlere yüzy›llar öncesin-

den Kuran'da bildirmifltir.

Gökyüzünün Bina K›l›nmas›
O, sizin için yeryüzünü bir döflek, gökyüzünü bir bina k›ld›. Ve gök-

ten ya¤mur indirerek bununla sizin için (çeflitli) ürünlerden r›z›k

ç›kard›. Öyleyse (bütün bunlar›) bile bile Allah'a efller koflmay›n.

(Bakara Suresi, 22)

Yukar›daki ayette gökyüzü tarif edilirken Arapça "essemae binaen" ifa-
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desi kullan›lmaktad›r. Bu kelime kubbe, tavan anlamlar›yla beraber, Arap

Bedevileri taraf›ndan kullan›lan çad›r benzeri bir kaplamay› da tarif ed-

er.23 Ve söz konusu çad›r›ms› yap› ile vurgulanan; d›fl ö¤elere karfl› bir çe-

flit koruma sa¤lanmas›d›r. 

Biz ço¤unlukla fark›nda olmasak da, di¤er gezegenlerde oldu¤u gibi

Dünya'ya da çok say›da gök tafl› düflmektedir. Di¤er gezegenlere düfltük-

lerinde dev kraterler açan bu gök tafllar›n›n Dünya'ya zarar vermemeleri-

nin nedeni, Dünya'y› saran atmosferin düflmekte olan gök tafllar›na karfl›

büyük bir direnç göstermesidir. Gök tafl› bu dirence fazla dayanamaz ve

sürtünmeden dolay› yanarak büyük bir kütle kayb›na u¤rar. Böylece, bü-

yük felaketlere yol açabilecek bu tehlike, atmosfer sayesinde engellenmifl

olur. Allah yukar›da bahsetti¤imiz atmosferin koruyucu özelli¤i ile ilgili

ayetlerin yan› s›ra, afla¤›daki ayette de bu özel yarat›l›fla dikkat çekmek-

tedir:

Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde O'nun emriyle ak›p gi-

den gemileri, sizin yarar›n›za verdi. Ve izni olmad›kça, gö¤ü yerin

üstüne düflmekten al›koyar. fiüphesiz Allah, insanlara karfl› flefkat-

lidir, çok merhametlidir. (Hac Suresi, 65)
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Geminid meteor
ya¤muru her sene
Aral›k ay›n›n ikinci
haftas›nda en yo-
¤un flekilde gözlem-
lenir. Yandaki foto¤-
rafta görülen k›sa
çizgiler y›ld›zlara ait
izlerdir; uzun olan-
lar ise meteorlara
aittir. Resimde gö-
rülen meteor ya¤-
murunda gök tafllar›
saatte 58 taneye va-
ran yo¤unlukta düfl-
müfltür.
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TROPOSFER

OZONOSFER

OZONOSFER

‹YONOSFER

TROPOSFER

TROPOSFER

Atmosferin her katman›
insanlara yararl› özellikle-
re sahiptir. Örne¤in at-
mosferin üst tabakalar›n-
dan biri olan ‹yonosfer
tabakas›, belli bir merkez-
den yay›nlanan radyo dal-
galar›n› yeryüzüne geri
yans›tarak bu yay›nlar›n
uzak mesafelerden bile
alg›lanmas›n› sa¤lar.

Yeryüzündeki yaflam için
öldürücü olabilecek ›fl›n-
lar› engelleyen atmosfer
katman› ise, Ozonosfer
tabakas›d›r.  Stratosferin
alt tabakas› olan Ozonos-
fer tabakas› ultraviyole
gibi zararl› kozmik ›fl›nla-
r› uzaya geri döndürerek,
bu ›fl›nlar›n yeryüzüne
ulaflmas›n› ve canl›l›¤a
zarar vermesini engeller.

Dünya üzerindeki canl›
yaflam› için suyun varl›¤›
son derece önemlidir. Su-
yun oluflmas›ndaki etken-
lerden bir tanesi de at-
mosferin katmanlar›ndan
biri olan Troposferdir. Tro-
posfer tabakas› okyanus-
lardan yükselen su buha-
r›n› yo¤unlaflt›rarak yer-
yüzüne ya¤mur olarak ge-
ri döndürür.



Nitekim bir önceki bölümde de bahsetti¤imiz atmosferin koruyucu

özelli¤i, Dünya'y› uzaydan yani d›fl ö¤elerden korumaktad›r. Yukar›da yer

verilen ayetlerde gökyüzü için kullan›lan bina kelimesi ile de tam olarak

gökyüzünün, Peygamberimiz (sav) döneminde bilinmesi mümkün olma-

yan bu yönüne dikkat çekilmektedir. Bu bilgilerin, ileri teknolojiyle dona-

t›lm›fl uzay araçlar›n›n, dev teleskoplar›n olmad›¤› 1400 y›l öncesinde Ku-

ran-› Kerim'de haber verilmifl olmas›, Kuran'›n sonsuz ilim sahibi Rabbi-

miz'in vahyi oldu¤unu göstermektedir.

Geri Döndüren Gök
Kuran-› Kerim'de, Tar›k Suresi'nin 11. ayetinde gökyüzünün "geri dön-

dürücü" özelli¤inden flöyle bahsedilir: 

Dönüfllü olan gö¤e andolsun. (Tar›k Suresi, 11)

Kuran meallerinde "dönüfllü" olarak tercüme edilen "rec'i" kelimesi,

"geri çeviren" ya da "geri döndüren" anlamlar›na gelmektedir.

Bilindi¤i gibi Dünya'y› çevreleyen atmosfer pek çok katmandan olu-

flur. Her katman›n, canl›l›¤›n yarar›na yönelik önemli bir görevi vard›r. ‹n-

celendi¤i zaman her tabakan›n kendisine ulaflan madde ya da ›fl›nlar› uza-

ya ya da yeryüzüne geri döndürme özelliklerinin oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu-

rada atmosfer katmanlar›n›n geri döndürme özelli¤ini birkaç örnekle in-

celeyelim.

Örne¤in 13 ile 15 km yükseklikteki Troposfer tabakas›, yeryüzünden

yükselen su buhar›n›n yo¤unlafl›p ya¤›fl olarak yere geri dönmesini sa¤-

lar. 25 km yükseklikteki Stratosferin alt tabakas› olan Ozonosfer, uzaydan

gelen radyasyon ve zararl› ultraviyole ›fl›nlar›n› yans›tarak, yeryüzüne ula-

flamadan uzaya geri dönmelerini sa¤lar. ‹yonosfer tabakas› da yeryüzün-

den yay›nlanan radyo dalgalar›n› bir uydu gibi yeryüzünün farkl› bölge-

lerine geri yans›tarak, telsiz konuflmalar›n›n, radyo ve televizyon yay›n-

lar›n›n uzak mesafelerden izlenebilmesini sa¤lar. Manyetosfer tabakas› ise,

Günefl'ten ve di¤er y›ld›zlardan yay›lan zararl› radyoaktif parçac›klar›, yer-

yüzüne ulaflmadan uzaya geri döndürür.

Gökyüzü tabakalar›n›n henüz yak›n bir geçmiflte keflfedilen bu özel-

li¤inin yüzy›llar öncesinden Kuran'da belirtilmesi, Kuran'›n Allah'›n sözü

oldu¤unu bir kez daha tasdik etmektedir.
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Yeryüzünün Katmanlar›
Kuran'da yeryüzü ile ilgili verilen bilgilerden biri, yeryüzünün, yedi

kat olan gökyüzüne benzerli¤idir:

Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bun-

lar›n aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n herfleye güç

yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle herfleyi kuflatt›¤›n› bilme-

niz, ö¤renmeniz için. (Talak Suresi, 12)

Yukar›daki ayette dikkat çekilen bu bilgiye bilimsel kaynaklarda da

yer verilmekte ve yeryüzünün yedi katmandan olufltu¤u aç›klanmaktad›r.

Bilim adamlar›n›n s›ralad›¤› bu katmanlar flöyledir:

1. Kat:    Litosfer (su) 

2. Kat:    Litosfer (kara) 

3. Kat:    Astenosfer 

4. Kat:    Üst manto 

5. Kat:    Alt manto 

6. Kat:    D›fl çekirdek 

7. Kat:    ‹ç çekirdek 

Litosfer, Yunanca kaya anlam›na gelen lithos kelimesinden gelmekte-

dir ve Dünya'n›n en üst katman›n› oluflturan kat› kaya tabakad›r. Di¤er kat-

manlarla k›yasland›¤›nda oldukça incedir. Litosfer, okyanuslar›n alt›nda

ve volkanik aç›dan aktif olan bölgelerde daha da incedir. Yeryüzünde bu

katman›n ortalama kal›nl›¤› 80 km'dir. Di¤er katmanlara göre daha so¤uk

ve daha kat›d›r; bu bak›mdan yeryüzünde kabuk görevi görür.

Litosferin alt›nda Yunanca zay›f kelimesi Asthenes'ten gelen Astenos-

fer katman› bulunur. Bu katman Litosferle k›yasland›¤›nda daha incedir

ve hareketli bir tabakad›r. Bu katman jeolojik zamanla yüksek ›s› ve bas›n-

ca maruz kald›¤›nda yumuflay›p eriyebilen, s›cak, yar›-kat› maddelerden

oluflmufltur. Kat› Litosfer tabakas›n›n, yavaflça hareket eden Astenosfer ta-

bakas› üzerinde yüzdü¤ü ya da hareket etti¤i düflünülmektedir.24 Bu kat-

manlar›n alt›nda yüksek s›cakl›kta, yar›-kat› kayalardan oluflan yaklafl›k

2.900 km kal›nl›¤›nda manto denilen bir tabaka vard›r. Kabuktan daha faz-

la demir, magnezyum ve kalsiyum içeren manto daha s›cak ve yo¤undur;

çünkü Dünya'n›n içindeki ›s› ve bas›nç derinlikle birlikte artar. 
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Dünya'n›n merkezinde de neredeyse mantonun iki kat› yo¤unlukta

olan çekirdek yer al›r. Bu yo¤unlu¤un sebebi içeri¤inde kayalardan çok me-

taller (demir-nikel alafl›m›) bulunmas›d›r. Dünya'n›n çekirde¤i ise iki ay-

r› parçadan oluflur: Biri 2.200 km kal›nl›¤›nda olan s›v› d›fl çekirdek, di¤e-

ri de 1.250 km kal›nl›¤›ndaki kat› bir iç çekirdek. Dünya döndükçe s›v› d›fl

çekirdek Dünya'n›n manyetik alan›n› oluflturur.

Ancak 20. yüzy›ldaki teknoloji ile tespit edilebilen yeryüzü katman-

lar›n›n gökyüzü ile olan bu benzerli¤inin Kuran'da bildirilmifl olmas›, kufl-

kusuz Kuran'›n pek çok bilimsel mucizesinden biridir.

Yeryüzünün A¤›rl›klar›n› D›fla Atmas›
Yer, o fliddetli sars›nt›s›yla sars›ld›¤›, yer, a¤›rl›klar›n› d›fla at›p-ç›-

kard›¤› ve insan: "Buna ne oluyor?" dedi¤i zaman; o gün (yer), ha-

berlerini anlatacakt›r. (Zilzal Suresi, 1-4)

Arapçada "zilzal" kelimesi deprem, sars›nt›; "eskaleha" kelimesi ise "a¤›r-

l›klar›n›, a¤›r yüklerini" anlamlar›na gelmektedir. Yukar›daki ayetler ilk an-

lamlar›yla düflünüldü¤ünde, depremle ilgili önemli bir bilimsel gerçe¤e dik-

kat çekildi¤i görülmektedir. 

Zilzal Suresi'nin 2. ayetinde, depremle ilgili olarak yerin a¤›rl›klar›n› at-

mas›ndan bahsedilmektedir. Nitekim son yüzy›llarda yap›lan araflt›rmalar

sonucunda yerin merkezinde a¤›r metaller oldu¤u ve bunlar›n yeryüzün-

deki hareketlenmeler sonucunda ortaya ç›kt›¤› anlafl›lm›flt›r. Jeologlar›n tes-

pitlerine göre, Dünya so¤udukça, a¤›r ve yo¤un olan maddeler Dünya'n›n

merkezine do¤ru çökerken, daha hafif olanlar d›fl yüzeye do¤ru yükseldi.

Bu nedenle, yer kabu¤u en hafif maddelerden (bazalt ve granit kayalardan)

oluflurken, çekirdekte a¤›r metaller (nikel ve demir) bulunur. Sonuç olarak

erimifl metallerden oluflan yer alt›, yer üstünden çok daha a¤›r ve yo¤un bir

malzemeden oluflmufltur. 

Deprem zamanlar›nda ise yer alt›ndaki a¤›r maddeler yer üstüne ç›kma

imkan› bulur; böylece ayetlerde tarif edildi¤i gibi yeryüzü a¤›rl›klar›n› d›fla

atm›fl olur. Ayr›ca metal rezervlerinin yo¤un olarak bulundu¤u yerler, dep-

rem ve volkan hareketlerinin daha çok gerçekleflti¤i bölgelerdir. Yap›lan kap-

saml› araflt›rmalar sonucunda, yak›n geçmiflte ortaya ç›kan bu bilimsel bul-

gular, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bilimsel gerçeklerden sadece biridir. 
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Da¤lar›n Görevi
Kuran'da da¤lar›n önemli bir jeolojik ifllevine dikkat çekilmektedir:

Yeryüzünde, onlar› sarsmas›n diye, sabit da¤lar yaratt›k... (Enbiya

Suresi, 31)

Dikkat edilirse ayette, da¤lar›n yeryüzündeki sars›nt›lar› önleyici özel-

li¤inin oldu¤u haber verilmektedir. Kuran'›n indirildi¤i dönemde hiçbir in-

san taraf›ndan bilinmeyen bu gerçek, günümüzde modern jeolojinin bul-

gular› sonucunda ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Eskiden da¤lar›n sadece yeryüzünün yüzeyinde kalan yükseltiler ol-

du¤u düflünülmekteydi. Ancak bilim adamlar› da¤lar›n sadece yüzey yük-

seltileri olmad›klar›n›, da¤ kökü ad› verilen k›s›mlar› ile kimi zaman ken-

di boylar›n›n 10-15 kat› kadar yerin alt›na do¤ru uzand›klar›n› fark etti-

ler. Bu özellikleriyle da¤lar, t›pk› bir çivinin ya da kaz›¤›n çad›r› s›k›ca ye-

re ba¤lamas›na benzer bir role sahiptir. Örne¤in zirvesi yeryüzünden yak-

lafl›k 9 km yukar›da olan Everest Da¤›n›n 125 km'den fazla kökü vard›r.25

Ayr›ca da¤lar, yeryüzü kabu¤unu oluflturan çok büyük tabakalar›n ha-

reketleri ve çarp›flmalar› sonucunda meydana gelir. ‹ki tabaka çarp›flt›¤›

zaman daha dayan›kl› olan› ötekinin alt›na girer. Üstte kalan tabaka k›v-

r›larak yükselir ve da¤lar› meydana getirir. Altta kalan tabaka ise yer al-

t›nda ilerleyerek afla¤›ya do¤ru derin bir uzant› meydana getirir. Dolay›-

s›yla daha evvel de belirtti¤imiz gibi da¤lar›n yeryüzünde gördü¤ümüz

kütleleri kadar, yer alt›na do¤ru ilerleyen derin bir uzant›lar› daha vard›r.

Bilimsel bir kaynakta da¤lar›n bu yap›s› flöyle tarif edilir:

K›talar›n daha kal›n oldu¤u da¤l›k bölgelerde yer kabu¤u mantoya de-

rinlemesine saplan›r.29

Dünyaca ünlü deniz alt› jeologlar›ndan biri olan Profesör Siaveda ise,

da¤lar›n yeryüzüne kökler fleklinde sapl› olduklar›ndan bahsederken, flöy-

le bir yorumda bulunmufltur:

K›talardaki da¤lar ve okyanuslardaki da¤lar aras›ndaki temel fark ma-

teryalindedir... Fakat her ikisinde de da¤lar› destekleyen kökler vard›r.

K›talardaki da¤larda, hafif ve yo¤unlu¤u az madde yerin içine do¤ru kök

olarak uzan›r. Okyanuslardaki da¤larda da, da¤› kök gibi destekleyen ha-

fif madde vard›r… Köklerin fonksiyonu, Arflimed kanununa göre da¤la-

r› desteklemek içindir.30
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- Da¤lar›n toprak seviyesinin oldukça derinlerinde kökleri vard›r.26

Britanya Adalar› Kuzey Almanya Alpler Rus setiAvrupa

- fiematik kesit. Kaz›k fleklindeki da¤lar›n topra¤›n içine iyice

yerleflmifl kökleri vard›r.27

Kafkaslar

Da¤ silsilesi

Da¤ kökü

Erozyon
Deniz seviyesiÇökelti

Çekirdek kabu¤u

- Da¤lar›n, derin kökleri dolay›s›yla flekil olarak kaz›klara

benzediklerini gösteren di¤er bir resim.28

Yatay uzakl›k ölçeklendirilmemifltir.



Ayr›ca Amerikan Bilim Akademisi eski Baflkan› Frank Press'in, dün-

ya çap›nda pek çok üniversitede ders kitab› olarak okutulan Earth (Dün-

ya) adl› kitab›nda, da¤lar›n kaz›k fleklinde olduklar› ve yeryüzüne derin-

lemesine gömülü olduklar› ifade edilmektedir.31

Kuran ayetlerinde ise, da¤lar›n bu ifllevine, "kaz›k" benzetmesi yap›-

larak flöyle iflaret edilir:

Biz, yeryüzünü bir döflek k›lmad›k m›? Da¤lar› da birer kaz›k? (Ne-

be Suresi, 6-7)

Yine bir baflka ayette Allah, "Da¤lar›n› dikip-oturttu" (Naziat Sure-

si, 32) fleklinde bildirmektedir. Bu ayette geçen "ersayha" kelimesi "köklü

k›ld›, sabit yapt›, demirledi, yere çakt›" anlamlar›na gelmektedir. Bu özel-

likleri sayesinde da¤lar, yeryüzü tabakalar›n›n birleflim noktalar›nda yer

üstüne ve yer alt›na do¤ru uzanarak bu tabakalar› birbirine perçinler. Bu

flekilde, yerkabu¤unu sabitleyerek magma tabakas› üzerinde ya da kendi

tabakalar› aras›nda kaymas›n› engeller. K›sacas› da¤lar›, tahtalar› birara-

da tutan çivilere benzetebiliriz. Da¤lar›n sabitlenme etkisi, bilimsel litera-

türde izostasi olarak adland›r›lmaktad›r. ‹zostasi, manto tabakas›n›n yu-

kar› do¤ru uygulad›¤› kuvvetle, yerkabu¤unun afla¤› do¤ru uygulad›¤› kuv-

vet aras›ndaki dengedir. Da¤lar erozyon, toprak kaymas› veya buzullar›n

erimesi gibi nedenlerle a¤›rl›k kaybederken, buzullar›n oluflumu, volka-

nik patlamalar veya toprak oluflumu nedeniyle a¤›rl›k kazanabilirler. Bu

nedenle, da¤lar hafiflediklerinde s›v›lar›n uygulad›¤› kald›rma kuvvetiy-

le afla¤›dan yukar› itilir; ya da a¤›rlaflt›klar›nda yerçekimi nedeniyle man-

to içine gömülürler. Yerkabu¤u üzerinde bu iki kuvvet aras›ndaki denge,

izostasi sayesinde sa¤lan›r. Da¤lar›n bu dengeleyici özelli¤i bilimsel bir kay-

nakta flöyle aktar›lmaktad›r:

G. B. Airy, 1855'te yerkabu¤unun su üstünde yüzen, keresteden yap›lm›fl

sallara benzetilebilece¤ini söylemifltir. Kal›n kereste parçalar› ince parça-

lara k›yasla su yüzeyinin daha üstünde yüzerler. Benzer olarak yerkabu-

¤unun kal›n k›s›mlar› da bir s›v› veya daha yo¤un olan alt tabakalar üze-

rinde yüzecektir. Airy, da¤lar›n, düzlüklerde olmayan daha az yo¤un ka-

yalardan derin köklere sahip oldu¤unu savunuyordu. Airy, çal›flmalar›-

n› yay›nlad›ktan dört y›l sonra, J. H. Pratt alternatif bir hipotez sundu...

Bu hipotezle da¤lar alt›ndaki kaya kolonlar›n›n, düzlükler alt›ndaki ka-
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ya kolonlar›na göre daha uzun olmalar›ndan ötürü, daha az yo¤un olma-

lar› gerekiyordu. Airy ve Pratt'in hipotezlerinin her ikisi de yüzeydeki dü-

zensizliklerin, yerkabu¤unun belirgin k›s›mlar›ndaki (da¤lar ve düzlük-

ler) kayalar›n yo¤unluklar›ndaki farklarla dengelendi¤ini belirtmifllerdir.

Bu denge durumu, "izostasi" olarak tarif edilmektedir.32

Bugün biliyoruz ki, yeryüzünün kayal›k olan d›fl katman›, derin fay-

larla k›r›lm›flt›r ve erimifl magma üzerinde yüzen plakalar halinde parça-

lanm›flt›r. Dünya'n›n kendi ekseni çevresindeki dönüfl h›z›n›n çok yüksek

olmas›ndan ötürü, yüzen plakalar e¤er da¤lar›n sabitlefltirici etkisi olma-

sayd›, hareket halinde olacaklard›. Böyle bir durumda yeryüzü üzerinde

toprak birikmeyebilir, toprakta hiç su depolanmayabilir, hiçbir bitki filiz-

lenmeyebilir, hiçbir yol, ev infla edilemeyebilirdi; k›sacas› Dünya üzerin-

de hayat mümkün olmayabilirdi. Ancak Allah'›n rahmetiyle da¤lar t›pk›

çiviler gibi görev yaparak, yeryüzündeki hareketlili¤i büyük ölçüde engel-

lerler.

Görüldü¤ü gibi, modern jeolojik ve sismik araflt›rmalar sonucunda kefl-

fedilen da¤lar›n çok hayati bir ifllevi, yüzy›llar önce indirilmifl olan Kuran-

› Kerim'de Allah'›n yaratmas›ndaki üstün hikmete bir örnek olarak veril-

mifltir. Bir ayette flöyle buyrulur:

... Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt›...

(Lokman Suresi, 10)

Da¤lar›n Hareket Etmesi
Bir ayette da¤lar›n göründükleri gibi sabit olmad›klar›, sürekli hare-

ket halinde bulunduklar› flöyle bildirilmektedir:

Da¤lar› görürsün de, donmufl san›rs›n; oysa onlar bulutlar›n sürük-

lenmesi gibi sürüklenirler... (Neml Suresi, 88)

Da¤lar›n bu hareketi, üzerinde bulunduklar› yer kabu¤unun hareke-

tinden kaynaklan›r. Yer kabu¤u kendisinden daha yo¤un olan manto ta-

bakas› üzerinde adeta yüzer gibi hareket etmektedir. ‹lk olarak 20. yüzy›-

l›n bafllar›nda Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adam›, yeryüzünde-

ki k›talar›n Dünya'n›n ilk dönemlerinde birarada bulunduklar›n›, daha son-

ra farkl› yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayr›l›p uzaklaflt›klar›n› öne

sürmüfltü. 
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Ancak jeologlar, Wegener'in hakl› oldu¤unu onun ölümünden 50 y›l

sonra yani 1980'li y›llarda anlayabildiler. Wegener'in, 1915 y›l›nda yay›n-

lanan bir makalesinde belirtmifl oldu¤u gibi; yeryüzündeki kara parçala-

r› yaklafl›k 500 milyon y›l önce birbirlerine ba¤l›lard› ve Pangaea ismi ve-

rilen bu büyük kara parças› Güney Kutbu'nda bulunuyordu. Yaklafl›k 180

milyon y›l önce Pangaea ikiye ayr›ld›. Farkl› yönlere sürüklenen bu iki dev

k›tadan birincisi Afrika, Avustralya, Antartika ve Hindistan'› kapsayan

Gondwana idi. ‹kincisi ise, Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindistans›z As-

ya'dan oluflan Laurasia idi. Bu bölünmeyi izleyen yaklafl›k 150 milyon y›l

içindeki çeflitli zamanlarda Gondwana ve Laurasia daha küçük parçalara

ayr›ld›lar. 
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‹flte Pangaea'n›n parçalanmas›yla ortaya ç›kan bu k›talar sürekli ola-

rak kara ve deniz aras›ndaki da¤›l›m› de¤ifltirerek, y›lda birkaç santimet-

relik h›zlarla Dünya yüzeyinde sürüklenmektedirler. 

20. yüzy›l›n bafllar›nda yap›lan jeolojik araflt›rmalar sonucunda kefl-

fedilen yer kabu¤unun bu hareketi bilimsel kaynaklarda flöyle aç›klanmak-

tad›r: 

Yer kabu¤u ve üst mantodan oluflan 100 km kal›nl›¤›ndaki Dünya yüze-

yi "tabaka" ad› verilen parçalardan oluflmufltur. Dünya yüzeyini olufltu-

ran alt› büyük tabaka ve say›s›z küçük tabaka vard›r. "Tabaka tektoni¤i"

ad› verilen teoriye göre bu tabakalar k›talar› ve okyanus taban›n› da be-

raberinde tafl›yarak Dünya üzerinde hareket ederler... K›tasal hareketin

y›lda 1 ile 5 cm civar›nda oldu¤u hesaplanm›flt›r. Tabakalar bu flekilde ha-

reket ettikçe Dünya co¤rafyas›nda de¤ifliklikler meydana gelir. Örne¤in,

Atlantik Okyanusu her sene biraz daha genifllemektedir.33

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da fludur: Allah da¤la-

r›n hareketini ayette "sürüklenme" olarak bildirmifltir. Nitekim bilim adam-

lar›n›n bugün bu hareket için kulland›klar› ‹ngilizce terim de "continental

drift" yani "k›tasal sürüklenme"dir.34

K›talar›n kaymas› Kuran'›n indirildi¤i dönemde gözlemlenemeyecek

bir bilgidir ve Allah ayette geçen "da¤lar› görürsün de, donmufl san›rs›n"

ifadesiyle insanlar›n bu konuyu ne flekilde de¤erlendireceklerini önceden

bildirmifltir. Ancak bunun ard›ndan bir gerçe¤i aç›klam›fl ve da¤lar›n bu-

lutlar›n sürüklendikleri gibi sürüklendiklerini haber vermifltir. Görüldü-

¤ü gibi ayette da¤lar›n bulundu¤u tabakan›n hareketlili¤ine aç›kça dikkat

çekilmifltir.

Bilimin çok yeni keflfetti¤i bu bilimsel gerçe¤in, evren ve do¤a hak-

k›ndaki görüfllerin, hurafe, bat›l inanç ve efsanelere dayand›¤› 7. yüzy›l-

da, Kuran'da haber veriliyor olmas› flüphesiz büyük bir mucizedir. Ve Ku-

ran'›n Allah'›n sözü oldu¤unun çok önemli bir delilidir.
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Güneflin Do¤uflu Ve 
Bat›fl›ndaki Farkl› Noktalar

Art›k, do¤ular›n ve bat›lar›n Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten

güç yetireniz; (Mearic Suresi, 40)

Göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunanlar›n Rabbidir, do¤ular›n

da Rabbidir. (Saffat Suresi, 5)

O, iki do¤unun da Rabbidir, iki bat›n›n da Rabbidir. (Rahman Su-

resi, 17)

Yukar›daki ayetlerde görüldü¤ü gibi do¤u ve bat› kelimeleri ço¤ul ola-

rak kullan›lm›fllard›r. Örne¤in ilk ayette kullan›lan "meflarik" kelimesi do-

¤u için, "megarib" kelimesi de bat› için ikiden fazla olduklar›n› ifade eden

ço¤ul kullan›m flekilleridir. En son ayette ise "meflrikeyn" iki do¤u, "ma¤-

ribeyn" iki bat› fleklinde kullan›lm›flt›r. Ayetlerde kullan›lan "meflarik" ve

"me¤arib" kelimeleri "Günefl'in do¤du¤u ve batt›¤› yer" anlamlar›na da gel-

mektedir. Dolay›s›yla yukar›daki ayetlerde gün do¤umunun ve gün bat›-

m›n›n çeflitli noktalar›ndan bahsedilir. Ayr›ca ilk ayette do¤ular›n ve bat›-

lar›n Rabbi olarak yemin edilmesi de dikkat çekicidir.

Bilindi¤i gibi Dünya'n›n kendi etraf›nda dönüfl ekseni (ekliptik ekse-

ni) 230 27'l›k bir e¤ikli¤e sahiptir. Bu e¤iklik ve Dünya'n›n küresel flekli se-

bebiyle, günefl ›fl›nlar› yeryüzüne her zaman ayn› aç›yla düflmez. Bu ne-

denle Günefl do¤uda farkl› noktalarda do¤ar, bat›da da farkl› noktalarda

batar. 

Yukar›daki ayetlerde geçen do¤u ve bat› ile ilgili ifadeler de, Günefl'in

farkl› noktalardan do¤up, farkl› noktalardan batt›¤›na iflaret etmesi bak›-

m›ndan son derece hikmetlidir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Karalar›n Çevresinden Eksilmesi
Onlar görmüyorlar m› ki, gerçekten Biz arza geliyor ve onu çevre-

sinden eksiltiyoruz... (Rad Suresi, 41)

... Fakat flimdi, Bizim gerçekten yere gelip onu etraf›ndan eksiltmek-

te oldu¤umuzu görmüyorlar m›?... (Enbiya Suresi, 44)

Dünya Günefl'ten gelen proton, elektron ve alfa parçac›klar›n›n ak›-

n›yla bombard›mana u¤rar. Bu solar rüzgarlar (Günefl rüzgarlar›) atmos-
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feri Dünya'dan ay›racak kadar güçlüdür. Fakat atmosferin tükenmesi, Dün-

ya'n›n flu anki madde kayb›na u¤rama oran› ile (saniyede en fazla 3 kg),

Günefl'in toplam ömrünün 5 kat› kadar bir süre alacakt›r.35 Çünkü Dün-

ya, atmosferindeki manyetosfer tabakas›n›n oluflturdu¤u güçlü manyetik

alan sayesinde, bu kuvvetli erozyonlardan bir ölçüde korunmufl olur. Dün-

ya'n›n ‹yonosfer tabakas›n›n üstünden uzay›n derinliklerine do¤ru da¤›lan

iyon kayb› -oksijen, helyum ve hidrojen-, Dünya'y› çevreleyen uçsuz bucak-

s›z hava tabakas›yla k›yasland›¤›nda çok küçük boyutlardad›r. Fakat uzaya

sürüklenen miktar yine de önemli ölçülerdedir.36

Araflt›rmac›lar Günefl'teki enerji patlamalar›n›n, Dünya atmosferinin d›fl

tabakas›ndan oksijen ve di¤er gazlar›n uzaya yay›lmas›na sebep oldu¤una da-

ir ilk somut delilleri, NASA'n›n uzay araçlar› sayesinde elde ettiler. Böylece

bilim adamlar› Dünya'n›n d›fl katmanlar›ndan madde kayb›na u¤rad›¤›n›, ilk

defa 24-25 Eylül 1998 tarihlerinde görmüfl oldular.37

Yukar›daki ayetler, bir baflka yönden de yeryüzündeki karalar›n azal-

mas›na bakabilir. Günümüzde kutuplardaki buz tabakalar› erimekte ve ok-

yanuslardaki deniz suyu seviyesi yükselmektedir. Artan su miktar› da da-

ha fazla karay› kaplamaktad›r. Deniz k›y›lar› sular alt›nda kald›kça, yer-

yüzünün toplam yüzölçümü veya kara miktar› da azalmaktad›r.38 Yuka-

r›daki ayetlerde geçen "onu çevresinden eksiltiyoruz" ve "etraf›ndan ek-

siltmekte oldu¤umuz" ifadelerinin de, deniz k›y›lar›n›n sularla kaplanma-

s›na iflaret ediyor olmas› muhtemeldir. 

New York Times gazetesinde bu konu ile ilgili yer alan bir haber flöy-

ledir:

Geçen yüzy›l boyunca, yeryüzünün ortalama yüzey ›s›s› 1 Fahrenheit ka-

dar yükseldi, ›s›nma oran› da son çeyrek yüzy›lda art›fl gösterdi. Bu önem-

li bir miktard›r... Önceki uydu incelemeleri ve

deniz alt› gözlemlerinde, Kuzey Kutup Bölge-

si'nin ›s›nma e¤ilimi gösterdi¤i, buz kütlele-

rinin erime olas›l›¤›n›n da artt›¤› tespit edil-

miflti... Manhattan'da bir NASA araflt›rma

merkezi olan Goddard Uzay Bilimleri Ensti-

tüsü'ndeki bilim adamlar›, 1950 ve 1960'lar›n

deniz alt› verilerini 1990'lar›n gözlemleri ile

karfl›laflt›rd›lar ve Kuzey Kutbu havzas›nda-
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ki buz tabakas›n›n %45 oran›nda inceldi¤ini ispatlad›lar. Uydu görüntü-

leri, bölgeyi kaplayan buzlar›n boyutlar›n›n geçti¤imiz y›llarda önemli öl-

çüde azald›¤›n› göstermektedir.39

20. yüzy›l sonlar›nda elde edilen bulgular, Enbiya Suresi'nin 44. ve Rad

Suresi'nin 41. ayetlerindeki hikmetleri anlamam›za yard›mc› olmufltur.

Allah'›n ayette bildirdi¤i yeryüzünün çevresinden eksilmesi, Kuran'da bil-

dirilen bir baflka bilimsel gerçe¤e daha iflaret olarak yorumlanabilir. Kendi ek-

seni etraf›nda dönen Dünya'n›n, dönmesinden kaynaklanan geoit bir flekle sa-

hip oldu¤u son as›rlarda kabul görmüfl bir gerçektir. 

Yap›lan araflt›rmalarda, dönmeden kaynaklanan kuvvetle Dünya'n›n ek-

vator çevresi genifllerken, uç noktalardan yani kutuplardan bas›klaflt›¤› orta-

ya ç›km›flt›r. Ayr›ca Dünya'n›n dönme hareketi devam eden bir süreç oldu¤u

için, bu de¤iflim de halen devam etmektedir. Nitekim Rad Suresi'nin 41. aye-

tinde "eksiltiyoruz" olarak çevrilen "nenkusu" ifadesi, eksiltme eyleminin ha-

len devam etmekte oldu¤unu da göstermektedir. 

Yerçekimi kuvveti, Dünya gibi gök cisimlerini küresel flekillerde biçim-

lendirmifltir. Ancak bu flekil tam bir küre de¤ildir, kutuplardan hafifçe düz-

leflmifl ve ekvatordan daha fliflkinleflmifl bir flekildir. NASA'n›n verilerine gö-

re, Dünya'n›n ekvator yar›çap› 6.378.1 km iken, kutuplardan yar›çap› 6.356.8

km'dir.40 Bu fark yaklafl›k 0.3%'lük bir fark oluflturmaktad›r.

Dünya'n›n flekli ile ilgili bu model ilk olarak 1687'de Isaac Newton tara-

f›ndan öne sürülmüfltür. Ayetlerde yaklafl›k 1400 sene evvel iflaret edilen bu

durum, Kuran'›n bir baflka bilimsel mucizesidir.

Yar›lan Gökyüzü
Dönüfllü olan gö¤e andolsun. Yar›lan yere de. (Tar›k Suresi, 11-12)

Yukar›daki ayette geçen Arapça "sad'a" kelimesi Türkçede "çatlama,

yar›lma, ayr›lma" anlamlar›na gelmektedir. Allah'›n yerin yar›lmas› üze-

rine yemin etmesi, Kuran'›n di¤er bilimsel mucizelerinde oldu¤u gibi bu-

rada da dikkat çekici bir duruma iflaret etmektedir.

1945-46 y›llar›nda, bilim adamlar› mineral kaynaklar›n› araflt›rmak için

ilk kez deniz ve okyanuslar›n diplerine indiler. Araflt›rmalar›nda dikkati

çeken en önemli noktalardan biri Dünya'n›n k›r›kl› yap›s› oldu. Dünya'n›n

d›fl yüzeyindeki kayal›k tabaka; kuzey-güney ve do¤u-bat› do¤rultulu olup,
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on binlerce kilometre uzunlu¤unda çok say›da genifl çatlak (fay) ile yar›l-

m›flt›. Ayr›ca bilim adamlar› 100-150 km derinde, denizlerin ve okyanus-

lar›n alt›nda erimifl magman›n bulundu¤unu fark ettiler. 

‹flte bu k›r›k ve çatlaklar nedeniyle, denizlerin ortas›nda yer alan da¤-

lardan d›flar› lavlar akar. Yeryüzünün bu k›r›kl› yap›s› sayesinde, önemli

miktarda ›s› d›flar› at›l›r ve erimifl kayalar›n büyük bir k›sm› okyanuslar-

daki tepeleri oluflturur. E¤er yeryüzünün, kabu¤undan yüksek miktarda

›s›n›n d›flar› ç›kmas›na olanak veren bu yap›s› olmasayd›, Dünya üzerin-

de hayat imkans›z olurdu.41

Kuflkusuz tespit edilmesi böylesine teknoloji gerektiren bir bilginin,

1400 sene evvel haber verilmifl olmas› Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unun

delillerinden biridir.

Demirdeki S›r
Demir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran'›n "Ha-

did", yani "Demir" adl› suresinde flöyle buyrulur:

... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeflitli) yararlar

bulunan demiri de indirdik... (Hadid Suresi, 25)

Demir dünya üzerinde üçüncü en yayg›n elementtir ve yerkabu¤unun

yüzde beflini oluflturur. Demir elementi, Dünya'da bu kadar fazla miktar-

da bulunmas›na karfl›n, demirin oluflumu Dünya d›fl›nda gerçekleflmifltir.

Modern astronomik bulgular, Dünya'daki demir madeninin d›fl uzaydaki

dev y›ld›zlardan geldi¤ini ortaya koymufltur.42
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Hadid Suresi'nin 25. ayetinde demir için kullan›lan "enzelna" yani "in-

dirme" kelimesi, mecazi olarak insanlar›n hizmetine verilme anlam›nda dü-

flünülebilir. Fakat kelimenin, ya¤mur ve günefl ›fl›nlar› için kullan›lan "gök-

ten fiziksel olarak indirme" fleklindeki gerçek anlam› dikkate al›nd›¤›nda,

ayetin yukar›da ifade etti¤imiz bu önemli bilimsel gerçe¤e iflaret etti¤i gö-

rülmektedir. 

Sadece Dünya'daki de¤il, tüm Günefl Sistemi'ndeki demir, d›fl uzay-

dan elde edilmifltir. Çünkü Günefl'in s›cakl›¤› demir elementinin meyda-

na gelmesi için yeterli de¤ildir. Günefl'in 6000 0C'l›k bir yüzey ›s›s› ve 20

milyon 0C'lik bir çekirdek ›s›s› vard›r. Demir ancak Günefl'ten çok daha bü-

yük y›ld›zlarda, birkaç yüz milyon dereceye varan s›cakl›klarda oluflabil-

mektedir. Nova veya Süpernova olarak adland›r›lan bu y›ld›zlardaki de-

mir miktar› belli bir oran› geçince, art›k y›ld›z bunu tafl›yamaz ve patlar.

Demirin uzaya da¤›lmas› iflte bu patlamalar sonucunda mümkün olur.43

Bilimsel bir kaynakta bu konu ile ilgili olarak flu bilgiler yer almakta-

d›r:

Daha yafll› Süpernova olaylar›n› gösteren deliller de vard›r: Deniz taba-

n›nda biriken demir-60 yaklafl›k 5 milyon y›l önce Günefl'ten 90 ›fl›k y›l›

uzakl›kta meydana gelen bir Süpernova patlamas›n›n delili olarak yorum-

lanm›flt›r. Süpernova patlamas›nda oluflan demir-60, 1.5 milyon y›l yar›-

lanma ömrü olan radyoaktif bir izotoptur. Dünya'n›n yer alt› katmanla-

r›nda bulunan demir-60 izotopu, yak›n uzayda bulunan elementlerin nük-

leosentez geçirip, önce Dünya atmosferine oradan da yer alt› katmanlar›-

na saplanmas› sonucu oluflmufltur.44

Tüm bunlardan anlafl›laca¤› gibi demir madeni Dünya'da oluflmam›fl,

Süpernovalardan tafl›narak, ayn› ayette bildirildi¤i flekilde "indirilmifltir".

Bu bilginin Kuran'›n indirilmifl oldu¤u 7. yüzy›lda bilimsel olarak tespit

edilemeyece¤i ise aç›kt›r. Ancak bu gerçek, herfleyi sonsuz bilgisiyle ku-

flatan Allah'›n sözü olan Kuran'da yer almaktad›r.

Günümüz astronomi bilgileri bize di¤er elementlerin de Dünya'n›n d›-

fl›nda olufltu¤unu göstermektedir. Ayetteki "demiri de indirdik" ifadesin-

de geçen "de" vurgusu bu gerçe¤e dikkat çekiyor olabilir. Ancak ayette, de-

mire özellikle dikkat çekilmesi ise, 20. yüzy›l›n sonlar›nda elde edilen bil-

giler dikkate al›nd›¤›nda son derece düflündürücüdür. Ünlü mikrobiyolog

Micheal Denton, Nature's Destiny (Do¤a'n›n Kaderi) adl› kitab›nda demi-
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rin önemini flu sözleriyle vurgulam›flt›r:

Tüm metaller içinde demirden daha çok hayati önem tafl›yan› yoktur. Bir

y›ld›z›n çekirde¤inde demirin birikmesi süpernova patlamas›n› tetikler

ve böylece hayat için gerekli olan atomlar›n tüm evrene yay›lmas›na im-

kan verir. Demir atomlar›n›n Dünya'n›n ilk aflamalar›nda çekirdekte olufl-

turdu¤u yerçekimiyle üretilen ›s›, Dünya'n›n bafllang›çtaki kimyasal fark-

l›l›klar›na neden olmufl ve atmosferin oluflumu ile sonuçta hidrosferin

meydana gelmesini sa¤lam›flt›r. Dünya'n›n merkezinde bulunan erimifl

demir, dev bir m›knat›s görevi yapar ve dünyan›n manyetik alan›n› olufl-

turur. Bu alan sayesinde Dünya'n›n yüzeyini yüksek enerjili y›k›c› koz-

mik radyasyondan koruyan Van Allen radyasyon kuflaklar› oluflur ve ha-

yati önem tafl›yan ozon tabakas›n› kozmik ›fl›n y›k›m›ndan korur..

Demir atomu olmaks›z›n evrende karbona ba¤l› yaflam olmas› mümkün

olmazd›; süpernovalar olmaz, Dünya'n›n ilk dönemlerinde ›s›nmas› ger-

çekleflmez, atmosfer ya da hidrosfer olmazd›. Koruyucu manyetik alan

olmaz, Van Allen radyasyon kuflaklar› oluflmaz, ozon tabakas› olmaz, (in-
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san kan›nda) hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz, ok-

sijenin reaktifli¤ini yat›flt›racak metal oluflmaz ve oksidasyona dayanan

bir metabolizma meydana gelmezdi. 

Hayat ve demir ile kan›n k›rm›z› rengiyle uzaktaki bir y›ld›z›n ölümü ara-

s›ndaki bu gizemli ve yak›n iliflki sadece metallerin biyoloji aç›s›ndan

önemli oldu¤unu göstermekle kalmaz, ayn› zamanda evrenin biyolojik

yönden önemini vurgular.45

Demir atomunun önemi, bu aç›klamalarla rahatl›kla anlafl›lmaktad›r.

Kuran'da özellikle demire dikkat çekilmesi de bu madenin önemini vur-

gulamaktad›r. Peygamberimiz (sav) döneminde demir kullan›l›yor ve çe-

flitli aletler imal ediliyordu; ancak demirin insan hayat›ndaki önemi hak-

k›ndaki bilgiler çok yetersizdi. Dünyan›n çekirde¤inde demir bulundu¤u,

insan›n kan›nda demir oldu¤u ve demirin canl›l›k için hayati önemi, 20.

yüzy›la kadar henüz bilinmeyen gerçeklerdi.

Kuran'da demirin önemine dikkat çeken bir s›r daha vard›r. ‹çinde de-

mirden bahsedilen Hadid Suresi'nin 25. ayeti iki matematiksel flifre içer-

mektedir: "El-Hadid", Kuran'›n 57. suresidir. "El-hadid" kelimesinin Arap-

çadaki say›sal de¤eri, yani ebcedi hesapland›¤›nda karfl›m›za ç›kan rakam

da ayn›d›r: "57". (Ebced hesaplar› ile ilgili bilgi için bkz. Kuran'da Ebced He-

sab› bölümü)

Sadece "hadid" kelimesinin say›sal de¤eri 26'd›r. 26 say›s› ise demirin

atom numaras›d›r.

Öte yandan 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen bir kanser tedavisinde demir

oksit tanecikleri kullan›ld› ve olumlu geliflmeler kaydedildi. Almanya'da-

ki dünyaca ünlü Charite Hastanesi'nde doktor Andreas Jordan baflkanl›-

¤›ndaki ekip, kanser hastal›¤›n›n tedavisi için gelifltirdi¤i yeni bir yöntem-

le -manyetik likid hipertermia (yüksek ›s›l› manyetik s›v›)- kanser hücre-

lerini yok etmeyi baflard›. Hastanede ilk kez 26 yafl›ndaki Nikolaus H. ad-

l› bir ö¤renciye uygulanan bu yöntem sonucunda, bu kiflide üç ayd›r ye-

ni kanser hücrelerine rastlan›lmad›. Kullan›lan bu tedavi flekli özetle flu fle-

kildedir: 

1- ‹çinde demir oksit tanecikleri bulunan s›v›, özel bir fl›r›ngayla tü-

mörün içine gönderiliyor. Bu tanecikler, tümör hücrelerine da¤›l›yor. Bu

s›v›n›n 1cm3'ünde demir oksitten oluflan ve alyuvarlardan 1.000 kat daha
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küçük milyonlarca parçac›k bulunmakta ve bunlar kolayl›kla kan damar-

lar›nda dolaflabilmektedir.46

2- Hasta, daha sonra güçlü manyetik etkisi olan bir aletin alt›na yat›-

r›l›yor. 

3- D›flar›dan uygulanan bu manyetik ak›m, tümörün içindeki demir

taneciklerini hareketlendirmeye bafll›yor. Bu esnada demir oksit tanecik-

leri içeren tümördeki ›s› art› 45 0C'ye kadar ç›k›yor. 

4- S›ca¤a karfl› kendini koruyamayan kanser hücreleri birkaç dakika

içinde zay›flat›l›yor ya da yok ediliyor. Daha sonra yap›lan kemoterapiy-

le tümör tamamen kaybolabiliyor.47

Bu tedavide sadece kanserli hücreler, demir oksit parçac›klar› içerdik-

leri için, sa¤l›kl› hücreler manyetik ak›mdan olumsuz etkilenmemektedir.

Bu yöntemin yayg›nlaflt›r›lmas›, ölümcül olabilen bu hastal›¤›n tedavisi aç›-

s›ndan çok büyük bir geliflmedir. Kanser gibi yayg›n bir hastal›¤›n teda-

visinde, Kuran'daki ifadeyle "insanlar için (çeflitli) yararlar bulunan de-

mir"in kullan›lmas› son derece dikkat çekicidir. (Hadid Suresi, 25) Nite-

kim Kuran'da bu ayetle demirin insan sa¤l›¤› aç›s›ndan bu yöndeki fay-

dalar›na da iflaret ediliyor olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Petrolün Oluflumu
Rabbinin Yüce ismini tesbih et, ki O, yaratt›, 'bir düzen içinde bi-

çim verdi', takdir etti, böylece yol gösterdi, 'yemyeflil-otla¤›' ç›kar-

d›. Ard›ndan onu kuru, kara bir duruma soktu. (A'la Suresi, 1-5)

Bilindi¤i gibi petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanlar›n çürüdükten son-

raki kal›nt›lar›ndan oluflur. Bu kal›nt›lar deniz yata¤›nda milyonlarca y›l

boyunca çürüdükten sonra, geriye yaln›zca ya¤l› maddeler kal›r. Çamur

ve büyük kaya katmanlar› alt›nda kalan ya¤l› maddeler de petrol ve gaza

dönüflür. Yerkabu¤undaki hareketlenmeler bazen denizlerin kara parçala-

r› haline gelmesine ve petrol içeren kayalar›n binlerce metre derine gömül-

mesine yol açar. Oluflan petrol de bazen kaya tabakalar›ndaki gözenekler-

den s›zarak kilometrelerce derinden yüzeye ç›kar ve burada buharlaflarak

(gaz haline dönüflerek) geriye zift birikintisi b›rak›r. 

Ala Suresi'nin ilk dört ayetinde dikkat çeken üç husus petrolün olu-
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flum aflamalar›yla son derece parelellik

içindedir. Öncelikle otlak, k›r, çay›r an-

lamlar›na gelen "elmer'a" ifadesi ile pet-

rolün oluflumundaki organik kökenli

maddelere iflaret olmas› son derece

muhtemeldir. Ayette ikinci dikkat çeki-

ci kelime ise siyaha çalan yeflil, yeflile ça-

lan siyah, karams›, esmer, isli renkleri ta-

rif etmek için kullan›lan "ahva" kelime-

sidir. Bu kelime de yer alt›nda biriken

bitki at›klar›n›n zaman içinde siyaha dö-

nüflmesi olarak düflünülebilir. Çünkü bu

kelimeler üçüncü bir kelime ile -"gusa-

en"le- desteklenmektedir. Kimi mealler-

de çer-çöp, süprüntü olarak çevrilen "gu-

saen" kelimesi, sel suyunun otlar›, çöp-

leri birbirine katarak sürükleyip getirdi¤i ve derelerin etraf›na f›rlatt›¤› ot,

çöp, yaprak ve köpük gibi kar›fl›m anlam›na da gelmektedir. Bu kelime,

içerdi¤i "kusma, istifra¤ etme" anlam›ndan ötürü kimi kaynaklarda "sel ku-

su¤u" olarak tercüme edilmekte ve topra¤›n petrolü kusmas› olarak tarif

edilmektedir. Nitekim petrolün oluflumu, ortaya ç›k›fl flekli, köpüklü gö-

rünümü, rengi göz ününde bulunduruldu¤unda, ayetlerde kullan›lan ke-

limelerin ne kadar hikmetli oldu¤u daha iyi anlafl›lmaktad›r.

Görüldü¤ü gibi ayetteki bitkinin kara ve ak›flkan bir s›v›ya dönüflme-

si petrolün oluflumu ile son derece benzerdir. Petrolün oluflumu hakk›n-

da bilgi sahibi olunmad›¤› bir dönemde, böylesine uzun y›llar› kapsayan

bir oluflumun tarif edilmesi, kuflkusuz Kuran'›n Allah'›n vahyi oldu¤unun

bir baflka delilidir.

Zaman›n Göreceli¤i
Zaman›n göreceli¤i konusu bugün ispatlanm›fl bilimsel bir gerçektir.

Ancak bu gerçek, yüzy›l›n bafllar›nda Einstein'›n görecelik kuram› ile or-

taya ç›km›flt›r. O döneme dek insanlar zaman›n göreceli bir kavram oldu-
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¤unu, ortama göre de¤iflkenlik gösterebilece¤ini bilmiyorlard›. Ama ünlü

bilim adam› Albert Einstein, görecelik kuram› ile bu gerçe¤i aç›k olarak is-

patlad›. Zaman›n, kütleye ve h›za ba¤›ml› bir kavram oldu¤unu ortaya koy-

du. Daha evvel hiç kimse bu konuyu aç›kça dile getirmemiflti.

Tek bir istisnayla; Kuran'da, zaman›n izafi oldu¤unu gösteren bilgi-

ler veriliyordu. Bu konuyla ilgili baz› ayetleri flöyle s›ralayabiliriz: 

... Gerçekten, senin Rabbinin Kat›nda bir gün, sizin saymakta olduk-

lar›n›zdan bin y›l gibidir. (Hac Suresi, 47)

Gökten yere her ifli O evirip düzene koyar. Sonra (ifller,) sizin say-

makta oldu¤unuz bin y›l süreli bir günde yine O'na yükselir. (Sec-

de Suresi, 5)

Melekler ve Ruh (Cebrail), O'na, süresi elli bin y›l olan bir günde

ç›kabilmektedir. (Mearic Suresi, 4)

610 y›l›nda indirilmeye bafllanan Kuran'da böylesine aç›k bir flekilde

zaman›n göreceli¤inden bahsediliyor olmas›, onun ‹lahi bir kitap oldu¤u-

nun bir baflka delilidir.

Alt› Günde Yarat›l›fl
Gerçekten sizin Rabbiniz, alt› günde gökleri ve yeri yaratan, sonra

arfla istiva eden Allah't›r… (Araf Suresi, 54)

Kuran ile modern bilim aras›ndaki uyumun bir örne¤i, evrenin yafl›

konusudur: Kozmologlar evrenin yafl›n› 16-17 milyar y›l olarak hesapla-

m›fllard›r. Kuran'da ise tüm evrenin 6 günde yarat›ld›¤› aç›klanmaktad›r.

‹lk bak›flta farkl› gibi görünen bu zaman dilimleri aras›nda asl›nda çok fla-

fl›rt›c› bir uyum vard›r. Gerçekte, evrenin yafl› ile ilgili elimizde bulunan

bu iki rakam›n her ikisi de do¤rudur. Yani evren, Kuran'da bildirildi¤i gi-

bi 6 günde yarat›lm›flt›r ve bu süre bizim zaman› alg›lad›¤›m›z flekliyle 16-

17 milyar y›la karfl›l›k gelmektedir. 

1915 y›l›nda Einstein, zaman›n göreceli oldu¤unu, mekana, seyahat

eden kiflinin süratine ve o andaki yerçekimi kuvvetine ba¤l› olarak zama-

n›n ak›fl katsay›s›n›n da de¤iflti¤ini öne sürmüfltür. Kuran'da 7 farkl› ayet-

te bildirilen evrenin yarat›l›fl süresinin, zaman›n ak›fl katsay›s›ndaki bu fark-

l›l›klar göz önünde bulunduruldu¤unda bilim adamlar›n›n tahminleri ile
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büyük bir paralellik içinde oldu¤u görülür. Kuran'da bildirilen 6 günlük

süreyi, 6 devre olarak da düflünebiliriz. Çünkü zaman›n göreceli¤i dikka-

te al›nd›¤›nda, "gün" sadece bugünkü koflullar›yla, Dünya üzerinde alg›-

lanan 24 saatlik bir zaman dilimini ifade etmektedir. Ancak evrenin bir bafl-

ka yerinde, bir baflka zamanda ve koflulda, "gün" çok daha uzun sürelik

bir zaman dilimidir. Nitekim bu ayetlerde (Secde Suresi, 4; Yunus Suresi,

3; Hud Suresi, 7; Furkan Suresi, 59; Hadid Suresi, 4; Kaf Suresi, 38; Araf

Suresi, 54) geçen 6 gün (sitteti eyyamin) ifadesindeki "eyyamin" kelimesi,

"günler" anlam›n›n yan› s›ra "ça¤, devir, an, müddet" anlamlar›na da gel-

mektedir.

Evrenin ilk dönemlerinde, zaman bugün al›fl›k oldu¤umuz ak›fl h›z›n-

dan çok çok daha h›zl› akm›flt›r. Bunun nedeni fludur: Big Bang an›nda ev-

ren çok küçük bir noktaya s›k›flt›r›lm›flt›. Bu büyük patlama an›ndan bu

yana evrenin genifllemesi ve evrenin hacminin gerilmesi, evrenin s›n›rla-

r›n› milyarlarca ›fl›k y›l› uza¤a tafl›d›. Nitekim Big Bang'den bu yana uza-

y›n geriliyor olmas›n›n evren saatinin üzerinde çok önemli sonuçlar› ol-

du. 

Big Bang an›ndaki enerji, evrensel saatin zaman ak›fl h›z›n› milyon ke-

re milyon (10
12

) defa yavafllatm›flt›r. Evren yarat›ld›¤›nda, evrensel zama-

n›n ak›fl katsay›s› -bugün alg›land›¤› flekliyle- milyon kere milyon kat ka-

dar daha büyüktü, yani zaman daha h›zl› akmaktayd›. Dolay›s›yla biz Dün-

ya'da milyon kere milyon dakikay› yaflad›¤›m›z esnada, evrensel saat için

yaln›zca bir dakika geçmifl olur. 

6 günlük zaman dilimi, zaman›n göreceli¤i dikkate al›narak hesaplan-

d›¤›nda, 6 milyon kere milyon (trilyon) güne denk gelmektedir. Çünkü ev-

rensel saat, Dünya'daki saatin ak›fl h›z›ndan milyon kere milyon daha h›z-

l› akmaktad›r. 6 trilyon günün karfl›l›k geldi¤i y›l say›s›, yaklafl›k olarak

16,427 milyard›r. Bu rakam günümüzde evrenin tahmin edilen yafl aral›-

¤›ndad›r. 

6.000.000.000.000 gün / 365,25 = 16.427.104.723 y›l 

Di¤er yandan yarat›l›fl›n 6 gününün her biri -bizim zaman alg›m›zla-

birbirlerinden farkl› zamanlara karfl›l›k gelmektedir. Bunun sebebi zama-

n›n ak›fl katsay›s›n›n evrenin genifllemesiyle ters orant›l› olarak azalmas›-

d›r. Big Bang'den itibaren evrenin büyüklü¤ü her ikiye katland›¤›nda, za-
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man›n ak›fl katsay›s› yar›ya düflmüfltür. Evren büyüdükçe, evrenin ikiye

katlanma h›z› da gittikçe artan bir flekilde yavafllad›. Bu geniflleme oran›,

Fiziksel Kozmolojinin Temelleri adl› ders kitaplar›nda anlat›lan, dünyan›n her

yerinde yayg›n olarak bilinen bilimsel bir gerçektir. Yarat›l›fl›n her günü-

nü, Dünya zaman›yla hesaplad›¤›m›zda karfl›m›za afla¤›daki durum ç›kar:

* Zaman›n bafllad›¤› andan itibaren bak›ld›¤›nda, yarat›l›fl›n 1. günü

(1. devre) 24 saat sürmüfltür. Ancak bu süre, bizim zaman› Dünya'da alg›-

lad›¤›m›z flekliyle 8 milyar y›la eflittir.

* Yarat›l›fl›n 2. günü (2. devre) 24 saat sürmüfltür. Ancak bu, bizim al-

g›lar›m›zla bir önceki günün yar›s› kadar sürmüfltür. Yani 4 milyar y›l. 

* 3. gün (3. devre) ise yine bir önceki gün olan 2. günün yar›s› kadar

sürmüfltür. Yani 2 milyar y›l.

* 4. gün (4. devre) 1 milyar y›l,

* 5. gün (5. devre) 500 milyon y›l,

* ve 6. gün (6. devre) 250 milyon y›l sürmüfltür.

* Sonuç: Yarat›l›fl›n 6 günü, yani 6 devresi, Dünya zaman› türünden

topland›¤› zaman, 15 milyar 750 milyon y›l bulunur. Bu rakam günümüz-

deki tahminlerle büyük bir paralellik içindedir.

Bu sonuç 21. yüzy›l biliminin ortaya koydu¤u gerçeklerdir. Bilim, 1400

y›l önce Kuran'da haber verilmifl bir gerçe¤i bir kere daha tasdik etmek-

tedir. Kuran ve bilim aras›ndaki bu uyum, Kuran'›n, herfleyi bilen ve ya-

ratan Allah'›n vahyi oldu¤unun mucizevi kan›tlar›ndan biridir. 

Kader Gerçe¤i
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hü-

küm ve hikmet sahibidir. (‹nsan Suresi, 30)

California Üniversitesi nörofizyologlar›ndan Prof. Benjamin Libet, 1973

y›l›nda yapt›¤› deneyler sonucunda tüm kararlar›m›z›n, seçimlerimizin ön-

ceden belirlendi¤ini, bilincin ise herfley olup bittikten yar›m saniye sonra

devreye girdi¤ini ortaya koymufltur. Bu durum di¤er nörofizyologlarca da,

hep geçmiflte yaflad›¤›m›z ve bilincimizin tüm yaflananlar› yar›m saniye son-

ra gösteren bir "monitör" gibi oldu¤u fleklinde yorumlanmaktad›r.48

Dolay›s›yla alg›lad›¤›m›z deneyimlerin hiçbiri gerçek zamanda de¤il-
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dir, fakat gerçek olaylardan yar›m saniye kadar gecikmelidir. Benjamin Li-

bet, çal›flmalar›n› beyin ameliyatlar›n›n narkoz verilmeden, yani hastan›n

bilinci tamamen yerindeyken yap›labilmesinden yararlanarak gerçeklefl-

tirmifltir. Libet, deneklerin beyinlerini düflük elektrik ak›mlar›yla uyara-

rak, ellerine dokunuldu¤u alg›s› olufltururken, denekler bu "dokunuflu" ne-

redeyse yar›m saniye önce hissettiklerini söylüyorlar. Benjamin Libet yap-

t›¤› ölçümler sonucunda flöyle bir sonuca varm›flt›r: Normalde tüm alg›-

lar beyne iletiliyor. Burada bilinçalt›nda de¤erlendirilip yorumlan›rken,

ben(lik) hiçbir fleyin fark›nda de¤il. Zihnimizde canlanan, yani fark›na va-

rabildi¤imiz bilgilerse epeyce uzun bir gecikmeden sonra, kortekse -bilin-

cin bulundu¤u bölgeye- gönderiliyor.49

Ortaya ç›kan sonucu flöyle özetlemek mümkündür: Bir kas hareketi-

ni gerçeklefltirme karar›, bu karar›n fluuruna varmadan önce gerçekle-

flir. Her zaman nörolojik ya da alg›sal bir süreç ile, bizim onu temsil eden

düflüncenin, hissin, alg›n›n ya da hareketin fluurunda olmam›z aras›nda

bir gecikme vard›r. Di¤er bir deyiflle, biz ancak bir karar zaten al›nd›ktan

sonra o karar›n fluurunda olabiliriz. 

Prof. Benjamin Libet'in deneylerinde bu gecikme 350 milisaniye ile 500

milisaniye aras›nda de¤iflmektedir, fakat ortaya ç›kan sonuç bu rakamlar-

daki kesinli¤e ba¤l› de¤ildir. Çünkü Libet'e göre bu gecikme oldu¤u süre-

ce -ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, bir saat ya da bir mikro sa-

niye olmas› fark etmeksizin- bizim maddesel olan flu an› yaflamam›z, her

zaman geçmifltedir. Bu her düflüncenin, duygunun, alg›n›n ya da hareke-

tin, biz fluuruna varmadan önce gerçekleflti¤ini gösterir ki, bu da gelece-

¤in tamam›yla bizim kontrolümüz d›fl›nda oldu¤unu ispatlamaktad›r.50

Prof. Benjamin Libet, di¤er baz› deneylerinde parmaklar›n› ne zaman

hareket ettireceklerinin seçimini deneklere b›rakm›flt›r. Parmaklar›n› ha-

reket ettirme an› beyinlerinden izlenen deneklerin bu karar› almadan ev-

vel, ilgili beyin hücrelerinin faaliyete geçti¤i görülmüfltür. Di¤er bir deyifl-

le kifliye "yap" emri gelmekte, hareketi yapmak üzere beyin haz›rlanmak-

tad›r; kifli ise ancak 0,5 saniye sonra bunun bilincine varmaktad›r. Bir ha-

reketi yapmaya karar verip de sonra yapmakta de¤ildir, kendisi için ön-

ceden belirlenen hareketleri yapmaktad›r. Fakat beyin, bir zaman ayarla-

mas› yaparak insan›n asl›nda geçmiflte yaflad›¤› hissini ortadan kald›rmak-
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tad›r. Dolay›s›yla flu an dedi¤imizde, geçmiflte belirlenmifl bir olay› yafl›-

yoruz. Görüldü¤ü gibi bu çal›flmalar, ‹nsan Suresi'nin 30. ayetinde bildi-

rildi¤i gibi, herfleyin Allah'›n dilemesiyle gerçekleflti¤ini tasdik etmekte-

dir. (Detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i, Arafl-

t›rma Yay›nc›l›k)

Yarat›l›fltaki Çiftler
Yerin bitirmekte olduklar›ndan, kendi nefislerinden ve daha bilme-

dikleri nice fleylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) Yücedir. (Ya-

sin Suresi, 36)

Erkeklik–diflilik, "çift" kavram›n›n bir karfl›l›¤› olmakla birlikte, ayet-

te bahsedilen "bilmedikleri nice fleylerden" ifadesi daha genifl bir anlam içer-

mektedir. Nitekim günümüzde ayetin iflaret etti¤i anlamlardan biri ile kar-

fl›laflmaktay›z. Maddenin çiftler halinde yarat›ld›¤›n› ortaya koyan ‹ngiliz

bilim adam› Paul Dirac, 1933 y›l›nda Nobel Fizik Ödülü'nü kazanm›flt›r.

"Parité" ad› verilen bu bulufl, maddenin anti-madde denilen bir çifti oldu-

¤unu ortaya koymufltur. Antimadde, maddenin tersi özellikler tafl›r. Ör-

ne¤in maddenin tersine antimaddenin elektronlar› art›, protonlar› da ek-

si yüklüdür. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta flöyle ifade edilmektedir:

... Her parçac›¤›n z›t yükte bir antiparçac›¤› vard›r. Karars›zl›k iliflkisi bi-

ze bu çiftlerin varoluflu ve yokoluflunun her yerde ve her zaman ayn› an-

da olufltu¤unu göstermektedir.51

Yarat›l›fltaki çiftlere bir di¤er örnek de bitkilerdir. Botanikçiler bitki-

lerde cinsiyet ayr›m› oldu¤unu ancak 100 sene evvel keflfedebilmifllerdir.52

Halbuki bitkilerin çiftler halinde yarat›ld›¤› Kuran'da 1400 sene önce afla-

¤›daki ayetlerle aç›kça bildirilmifltir:

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›flt›r, bunu görmektesiniz. Arz-

da da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve orada

her canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle ora-

da her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. (Lokman Suresi, 10)

"Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beflik k›ld›, onda sizin için

yollar döfledi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bit-

kiden çiftler ç›kard›k." (Taha Suresi, 53)
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Ayn› flekilde meyveler de difli ve erkek olarak farkl› yap›lara sahip-

tirler. Kuran'da bu bilgi Rad Suresi'nin 3. ayetinde ifade edilmektedir:

O'dur ki arz› uzatt›, orada sabit da¤lar ve ›rmaklar var etti, orada her

meyveden iki çift (erkek-difli) yaratt›. Geceyi gündüzün üzerine ör-

ter. fiüphesiz bunda düflünen bir toplum için ayetler vard›r. (Rad Su-

resi, 3)

Ayette "çift" olarak çevrilen "zevceyni" kelimesi, Arapçada "efl" mana-

s›nda kullan›lan "zevc" kelimesinden gelmektedir. Bilindi¤i gibi olgunla-

flan bitkilerin ürünlerinin son flekli meyveleridir. Meyveden önceki aflama

ise çiçektir. Çiçeklerin de erkeklik ve diflilik organlar› bulunmaktad›r. Çi-

çe¤e polen tafl›narak döllenme gerçekleflti¤inde -erkek ve difli üreme hüc-

releri birleflti¤inde- meyve vermeye bafllar. Zaman içerisinde meyve olgun-

lafl›r ve tohum dökmeye bafllar. Bu gerçek -meyvelerde farkl› cinsiyetlere

ait özellikler oldu¤u- Kuran'da iflaret edilen bir baflka bilimsel bilgidir.

Atom Alt› Parçac›klar
Yunan filozofu Demokritos'un ünlü atom teorisini gelifltirmesinin ar-

d›ndan, insanlar maddenin atom ad› verilen çok küçük, parçalanamayan

ve yok edilemeyen parçac›klardan olufltu¤una inan›yorlard›. Ancak bilim

ve teknoloji alanlar›ndaki geliflmeler atomlarla ilgili bu bilgileri çürüttü.

Günümüzde ise modern bilim, maddenin en küçük birimi olarak bilinen

atomun da parçalara ayr›labilece¤ini ortaya koymufltur. Henüz geçti¤imiz

yüzy›lda ortaya ç›kan bu gerçek, Kuran'da bundan 1400 y›l öncesinde in-

sanlara haber verilmifltir:

... Göklerde ve yerde zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley O'ndan uzak (sak-

l›) kalmaz. Bundan daha küçük olan› da, daha büyük olan› da, is-

tisnas›z, mutlaka apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r." (Sebe' Suresi, 3)

... Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley Rabbinden uzakta (sak-

l›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apa-

ç›k bir kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

Dikkat edilirse yukar›daki ayetlerde "zerre"den ve bundan daha da kü-

çük parçalardan söz edilmektedir. Arap dilinde kullan›lan "zerre" kelime-

si, "insanlar›n bildi¤i en küçük parçac›k, toz, atom" anlamlar›n› tafl›mak-

tad›r. 
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Günümüzden 20 y›l öncesine kadar, atomlar› oluflturan en küçük par-

çac›klar›n protonlar ve nötronlar olduklar› san›l›yordu. Ancak çok yak›n bir

tarihte, atomun içinde bu parçac›klar› oluflturan çok daha küçük parçac›kla-

r›n var oldu¤u keflfedildi. Atomun içindeki "alt parçac›klar›" ve onlar›n ken-

dilerine has hareketlerini incelemek üzere "Parçac›k Fizi¤i" isimli bir fizik da-
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2) Atomlar elekt-
ron bulutuyla
çevrelenmifl yo-
¤un bir çekirdek-
ten oluflur. Çe-
kirdek ve elekt-
ronlar› birarada
tutan elektro-
manyetik kuv-
vettir.

Dünya

Atom

Madde

3) Çekirdek, birbirlerine
güçlü nükleer kuvvetle
ba¤l› proton ve nötron-
lardan oluflur.

Elektron

Çekirdek

Proton

Kuark

4) Proton ve nötronlar›n her
biri üçer quarktan oluflurlar
ve birbirlerine güçlü nükleer
kuvvetle ba¤lanm›fllard›r.

Molekül

Atomlar

Çekirdek

Nötron

Proton

1) S›radan maddeler molekülleri oluflturmak üzere
elektro manyetik kuvvet taraf›ndan birarada tutulan
atomlardan oluflur. Bu moleküller biraraya gelerek
kat›, s›v› ve gazlar› olufltururlar.



l› ortaya ç›kt›. Parçac›k fizi¤inin yapt›¤› araflt›rmalar flu gerçe¤i aç›¤a ç›kar-

d›: Atomu oluflturan proton ve nötronlar da asl›nda "kuark" ad› verilen da-

ha alt parçac›klardan oluflmaktad›rlar. ‹nsan akl›n›n kavrama s›n›rlar›n› aflan

küçüklükteki protonu oluflturan kuarklar›n boyutu ise hayret vericidir: 10-

18 (0,000000000000000001) metre.53

Bu konu ile ilgili dikkat çekilmesi gereken bir di¤er nokta ise, zerre ile

ilgili bu ayetlerde özellikle a¤›rl›¤a dikkat çekilmesidir. Ayette geçen "mis-

kale zerretin" (zerre a¤›rl›¤›nca) ifadesindeki, "miskal" kelimesi a¤›rl›k anla-

m›ndad›r. Nitekim atomu bölünebilir hale getiren proton, nötron ve elektron

gibi parçalar›n, ayn› zamanda atoma a¤›rl›¤›n› veren bileflikler oldu¤u kefl-

fedilmifltir. Bu bak›mdan "zerre"nin boyutlar›na ya da baflka bir özelli¤ine de-

¤il de, a¤›rl›¤›na dikkat çekilmesi Kuran'›n ayr› bir bilimsel mucizesidir. (De-

tayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Atom Mucizesi, Araflt›rma Yay›nc›l›k)

Karadelikler
20. yüzy›lda evrendeki gök cisimleri ile ilgili pek çok yeni keflif yap›l-

m›flt›r. Günümüzde henüz yeni tan›nan bu cisimlerden biri de karadelik-

lerdir. Karadelikler, yak›t› tükenen bir y›ld›z›n kendi içine do¤ru büzülme-

si ve en sonunda, y›ld›z yerine s›n›rs›z yo¤unlukta ve s›f›r hacimde çok bü-

yük bir çekim alan›n›n ortaya ç›kmas›yla oluflmaktad›r. Karadeli¤i, yüzey

yerçekimi oldukça güçlü oldu¤u ve ›fl›k içinden kaçamad›¤› için, en bü-

yük teleskoplarla bile göremeyiz. Ancak içine çöken y›ld›z bulundu¤u ye-

rin çevresine olan etkisiyle alg›lanabilir. Allah Vak›a Suresi'nde y›ld›zla-

r›n yerleri üzerine yemin ederek bu konuya flöyle dikkat çekmifltir: 

Hay›r, y›ld›zlar›n yer (mevki)lerine yemin ederim. fiüphesiz bu, e¤er

bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. (Vak›a Suresi, 75-76)

"Karadelik" kavram› ilk kez 1767 y›l›nda ‹ngiliz bilim adam› John Mic-

hell taraf›ndan ortaya at›lm›fl ve "karadelik" ifadesi ise ilk kez, Amerikal›

fizikçi John Archibald Wheeler taraf›ndan 1969 y›l›nda kullan›lm›flt›r. Ön-

celeri tüm y›ld›zlar› görebildi¤imizi varsayarken, sonraki y›llarda uzayda

›fl›klar›n› göremedi¤imiz y›ld›zlar›n da var olduklar› anlafl›lm›flt›r. Çünkü

enerjisi tükenen bu y›ld›zlar›n ›fl›klar› da yok olmaktad›r. 

Karadelik, bir kütlenin, ›fl›¤›n art›k s›zamayaca¤› kadar küçük bir
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alanda toplanmas›d›r. fiiddetli çekim alan›, fotonlar› ve en h›zl› parçac›k-

lar› dahi bu bölgede hapseder. Günefl'in 3 kat› büyüklü¤ündeki kütleye

sahip tipik bir y›ld›z›n yanmas› ve patlamas› sonucunda oluflan karade-

li¤in çap› sadece 20 km kadard›r. Kara delikler "kara"d›r, yani do¤rudan

gözlemlemek mümkün de¤ildir. Kendilerini dolayl› olarak, di¤er gök ci-

simlerine uygulad›klar› yüksek çekim güçleriyle belli ederler. Afla¤›da-

ki ayette de k›yamet günü tasvirlerinin yan› s›ra, bir yönüyle de karade-

liklerle ilgili bu bilimsel bulguya iflaret ediliyor olabilir:

Y›ld›zlar 'örtülüp (›fl›klar›) silindi¤i' zaman, (Mürselat Suresi, 8)

Ayr›ca büyük kütleye sahip y›ld›zlar uzayda bükülmeye sebep olur-

lar. Fakat karadelikler sadece uzayda bükülmeye sebep olmaz, ayn› zaman-

da uzay› delip geçerler. Bu sönmüfl y›ld›zlar›n, karadelikler olarak adlan-

d›r›lmalar›n›n nedeni de budur. Tar›k Suresi'nin üçüncü ayetinde ise "de-

len y›ld›z"dan söz edilmektedir:

Gö¤e ve Tar›k'a andolsun, Tar›k'›n ne oldu¤unu sana bildiren ne-

dir? (Karanl›¤›) Delen y›ld›zd›r. (Tar›k Suresi, 1-3)

Ayetin Arapças›nda "delik" anlam›na gelen "sakb" kelime kökünden,

"delik açan, delen ve delip geçen" anlamlar›na gelen "essakibu" ifadesi kul-

lan›lmaktad›r. Karadelikleri tarif eden bilimsel yay›nlarda ise "delik açmak,

delmek" anlamlar›na gelen ‹ngilizce "puncture" kelimesi kullan›lmaktad›r.

Karadeliklerin özelli¤ini ifade etmek için Kuran'da kullan›lan bu kelime

son derece hikmetlidir. Ayette y›ld›zlarla ilgili bu bilgiye de dikkat çekil-

mifl olmas›, Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unu ispatlayan bir di¤er önemli

bilgidir. 

Vurufllu Y›ld›zlar: Pulsarlar
Gö¤e ve Tar›k'a andolsun, Tar›k'›n ne oldu¤unu sana bildiren ne-

dir? (Karanl›¤›) Delen y›ld›zd›r. (Tar›k Suresi, 1-3)

Kuran'›n 86. suresi olan "Tar›k", "tark" kökünden türeyen bir kelime-

dir. Kelimenin as›l manas›, bir ses iflitilecek flekilde fliddetle vurmak, çarp-

mak anlamlar›na gelir. Kelimenin en temel anlam› olan, "vurufl", "fliddet-

le vuran" anlamlar› dikkate al›nd›¤›nda, bu surede çok önemli bir bilim-
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sel gerçe¤e dikkat çekildi¤i görülecektir. Bu bilgiye de¤inmeden evvel ayet-

te bu y›ld›zlar› tarif eden di¤er kelimeler flöyledir:

Yukar›daki ayette geçen "ettariki" ifadesi, geceyi delen, karanl›¤› de-

len y›ld›z, gece do¤an, delip geçen, vuran, döven, çalan, keskin y›ld›z an-

lamlar›na gelir. Ayr›ca ayette geçen "vav" ifadesi ile yemin edilerek, yemin

edilen fleylerin -gö¤ün ve Tar›k'›n- önemine dikkat çekilmektedir. 

Jocelyn Bell Burnell, 1967 y›l›nda ‹ngiltere Cambridge Üniversitesi'nde

yapt›¤› araflt›rmalar esnas›nda, düzenli bir radyo sinyali yakalam›flt›. An-

cak o döneme kadar kalp çarpmas›ndaki gibi düzenli vurufllar›n kayna¤›

olabilecek bir gök cismi bilinmiyordu. Fakat 1967 y›l›nda astronomlar, ken-

di ekseni etraf›nda dönen çekirdekteki madde yo¤unlaflt›kça y›ld›z›n man-

yetik alan›n›n da yo¤unlaflt›¤›n› ve böylece y›ld›z›n kutuplar›nda Dünya'n›n

manyetik alan›ndan 1 trilyon kat daha fazla kuvvet olufltu¤unu belirledi-

ler. Bu derece h›zla dönen ve bu kadar güçlü bir manyetik alana sahip bir

nesnenin, y›ld›z›n her dönüflünde, koni fleklinde seyreden çok güçlü rad-

yo dalgalar›n›n oluflturdu¤u bir ›fl›n yayd›¤›n› fark ettiler. Bir süre sonra

söz konusu sinyallerin kayna¤›n›n, nötron y›ld›zlar›n›n çok büyük bir h›z-

da dönmeleri oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Keflfedilen bu nötron y›ld›zlar›na "pul-

sar" ad› verilir. Süpernova patlamalar›yla ölerek "pulsar" haline gelen bu

y›ld›zlar, evrenin en a¤›r kütleli, en parlak ve en hareketli cisimleridir. Ba-

z› yafll› pulsarlar kendi çevrelerinde saniyede 600 kez dönerler.54

Pulsar kelimesi, ‹ngilizcede "pulse" fiilinden türetilmifltir. American He-

ritage Sözlü¤ü'ne göre söz konusu fiil "düzenli ve ritmik vurma" anlam›na

gelir. Webster Sözlü¤ü ise ayn› kelime için "h›zla vurmak, kalp gibi atmak"

anlamlar›n› verir. Yine American Heritage Sözlü¤ü'ne göre benzer köke ait

bir baflka fiil olan "pulsate" ise "ritmik olarak genifllemek ve büzülmek, vur-

mak" anlamlar›n› tafl›r. 

‹flte bu kefliften sonra Kuran'da "tar›k" yani "vurufl" kelimesi ile ifade

edilenin, pulsar ismi verilen nötron y›ld›zlar› ile büyük bir benzerlik gös-

terdi¤i anlafl›lm›flt›r.

Süper dev y›ld›zlar›n çekirdekleri çökerek nötron y›ld›zlar›n› olufltu-

rur, bu küçük ve afl›r› yo¤unlukta, h›zla dönen küre fleklindeki madde, y›l-
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d›z›n a¤›rl›¤›n›n ve manyetik alan›n›n ço¤unu hapseder ve s›k›flt›r›r. H›z-

la dönen bu nötron y›ld›z›n›n oluflturdu¤u kuvvetli manyetik alan›n, Dün-

ya'dan tespit edilebilen güçlü radyo dalgalar›n›n yay›lmas›na neden oldu-

¤u anlafl›lm›flt›r. 

Tar›k Suresi'nin üçüncü ayetinde ise, delen, delip geçen, delik açan,

ayd›nlatan anlamlar›na gelen "ennecmu essakibu" ifadesi ile Tar›k'›n ka-

ranl›¤› delip geçen parlak y›ld›z oldu¤u belirtilmifltir. Tar›k Suresi'nin ikin-

ci ayetinde de, "Tar›k'›n ne oldu¤unu sana bildiren nedir?" sorusundaki

"edrake" ifadesi kavramay›, anlamay› ifade eder. Günefl'in birkaç misli olan

y›ld›zlar›n s›k›flmas›yla oluflan pulsarlar, kavranmas› güç gök cisimleri ara-

s›ndad›r. Ayetteki soru ifadesiyle bu vurufllu y›ld›z›n kavranmas›n›n zor

oldu¤u vurgulanmaktad›r. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Görüldü¤ü gibi Kuran'da Tar›k olarak tarif edilen y›ld›zlar, 20. yüz-

y›l›n sonlar›nda keflfedilen pulsarlarla büyük bir benzerlik içindedir ve biz-

lere Kuran'›n bir baflka bilimsel mucizesini göstermektedir.

Sirius Y›ld›z›
Kuran'da geçen baz› kavramlar, 21. yüzy›l›n bilimsel verileriyle arafl-

t›r›ld›¤›nda karfl›m›za bir Kuran mucizesi olarak ç›kmaktad›rlar. Bunlar-

dan biri, Necm Suresi'nin 49. ayetinde geçen Sirius y›ld›z›d›r: 

Do¤rusu, 'fii'ra (y›ld›z›)n›n' Rabbi O'dur. (Necm Suresi, 49)

Arapça karfl›l›¤› "fii'ra" olan Sirius y›ld›z›n›n, sadece "y›ld›z" anlam›-

na gelen Necm Suresi'nin 49. ayetinde geçmesi son derece dikkat çekici bir

durumdur. Çünkü bilim adamlar› geceleri gökyüzünün en parlak y›ld›z›

olan, Sirius y›ld›z›n›n hareketlerindeki düzensizliklerden yola ç›karak, onun

bir çift y›ld›z oldu¤unu keflfettiler. Dolay›s›yla Sirius, Sirius A ve Sirius B

olarak ifade edilen iki y›ld›zdan oluflan bir tak›m y›ld›zd›r. Bunlardan da-

ha büyük olan Sirius A, Sirius B'den Dünya'ya daha yak›nd›r ve özelli¤i

ç›plak gözle görülebilen en parlak y›ld›z olmas›d›r. Sirius B y›ld›z›n›n özel-

li¤i ise teleskopsuz görülememesidir.

Sirius tak›m y›ld›zlar›, birbirlerine do¤ru yay fleklinde bir eksen çizer-

ler ve her 49,9 y›lda bir birbirlerine yaklaflarak gökyüzünde sarkarlar. Bu
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bilimsel veri, günümüzde Harvard, Ottawa ve Leicester Üniversiteleri'nin

astronomi bölümlerinin fikir birli¤iyle kabul ettikleri bilimsel bir gerçek-

tir.55 Baz› kaynaklarda bu bilgiler flöyle aktar›l›r:

En parlak y›ld›z Sirius gerçekte bir çift y›ld›zd›r... Dolan›m periyodu 49.9

y›ld›r. 56

Bilindi¤i gibi, Sirius-A ve Sirius-B y›ld›zlar› birbirleri çevresinde her 49,9

y›lda bir çift yay çizerek dolan›rlar.57

Burada, dikkat edilmesi gereken nokta, iki y›ld›z›n birbirleri etraf›n-

da dolan›rken yay fleklinde iki adet yörünge çizdikleridir.

Ancak 20. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru anlafl›labilmifl bu bilimsel gerçe-

¤e, mucizevi bir flekilde bundan 14 as›r önce Kuran'da iflaret edilmifltir.

Necm Suresi'nin 49. ve 9. ayetleri beraber olarak okundu¤unda bu muci-

ze karfl›m›za ç›kmaktad›r:

Do¤rusu, 'fii'ra (y›ld›z›)n›n' Rabbi O'dur. (Necm Suresi, 49)

Nitekim (ikisi aras›ndaki uzakl›k) iki yay kadar (oldu) veya daha

yak›nlaflt›. (Necm Suresi, 9)

Necm Suresi'nin 9. ayetinden anlafl›lan "ikisi aras›ndaki uzakl›k" an-

lat›m› bizlere bu iki y›ld›z›n çizdi¤i yörüngede birbirlerine yaklaflt›¤›n› ifa-

de etmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Kuran'›n vahyedildi¤i dönem-

de bilinmesi mümkün olmayan bu bilimsel gerçek, bize, Kuran'›n Yüce Rab-

bimiz'in bir sözü oldu¤u gerçe¤ini bir kez daha kan›tlamaktad›r.

Ifl›k ve Karanl›klar
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanl›klar› ve ayd›nl›¤› (nuru) k›-

lan Allah'ad›r... (Enam Suresi, 1)

Bilindi¤i gibi etrafta ›fl›k kayna¤› olmad›¤›nda, bir insan›n çevresin-

dekileri ç›plak gözle görmesi mümkün de¤ildir. Ancak bizim görebildi¤i-

miz ›fl›k, ›fl›k yayan enerjinin çok küçük bir bölümüdür. ‹nsan›n göreme-

di¤i, fakat ›fl›k yayan baflka enerji çeflitleri de mevcuttur: K›z›l ötesi, ult-

raviyole, X ›fl›nlar› ve radyo dalgalar› gibi. Ve insan ›fl›¤›n bu dalga boyla-

r› karfl›s›nda kör konumundad›r. 

Kuran'da "karanl›k" kelimesinin her defas›nda "karanl›klar" olarak ifa-
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de edilmesi de bu bak›mdan dikkat çekicidir. Arapçada "zulumat" olarak

ifade edilen "karanl›klar" kelimesi, Kuran'da 23 ayette ço¤ul biçimde kul-

lan›lm›flt›r. Tekil olarak ise hiç kullan›lmam›flt›r. Kuran'da karanl›k kelime-

sinin bu kullan›m› bizim görebildi¤imiz ›fl›k aral›¤›n›n d›fl›nda da, farkl›

›fl›k çeflitleri olabilece¤ine dikkat çekmektedir.

Buradaki ço¤ul ifadenin sebebini bilim adamlar› yak›n tarihlerde kefl-

fetmifllerdir. Dalga boylar›, elektromanyetik ›fl›n›m olarak bilinen enerji-

nin farkl› flekilleridir. Elektromanyetik ›fl›n›m›n tüm farkl› flekilleri, uzay-

da enerji dalgalar› fleklinde hareket ederler. Bu, bir gölün üzerine at›lan tafl-

lar›n oluflturdu¤u dalgalara benzetilebilir. Ve nas›l, bir göldeki dalgalar›n

farkl› boylar› olabiliyorsa, elektromanyetik ›fl›n›m›n da farkl› dalga boy-

lar› olur. 

Evrendeki y›ld›zlar›n ve di¤er ›fl›k kaynaklar›n›n hepsi ayn› türde ›fl›n

yaymazlar. Bu farkl› ›fl›nlar, dalga boyuna göre s›n›fland›r›l›r. Farkl› dal-

ga boylar›n›n oluflturdu¤u yelpaze ise çok genifltir. En küçük dalga boyu-

na sahip olan gama ›fl›nlar› ile, en büyük dalga boyuna sahip olan radyo

dalgalar› aras›nda 1025'lik (milyar kere milyar kere milyarl›k) bir fark var-

d›r. Günefl'in yayd›¤› ›fl›nlar›n tamam›na yak›n›, bu 1025'lik yelpazenin tek

bir birimine s›k›flt›r›lm›flt›r. 

Bu say›n›n büyüklü¤ünü daha iyi kavramak için flöyle bir karfl›laflt›r-

ma yapmak yerinde olur. E¤er 1025 say›s›n› saymak istersek, gece gündüz

hiç durmadan saymam›z ve bu ifli Dünya'n›n yafl›ndan 100 milyon kez da-

ha uzun bir zaman boyunca sürdürmemiz gerekirdi. Evrendeki farkl› dal-

ga boylar›, iflte bu kadar genifl bir yelpaze içine da¤›lm›flt›r. Günefl'ten ya-

y›lan farkl› dalga boylar› ise, %70'i 0.3 mikronla 1.50 mikron aras›ndaki da-

rac›k bir s›n›r›n içindedir. Bu aral›kta üç tür ›fl›k vard›r: Görülebilir ›fl›k,

yak›n k›z›lötesi ›fl›nlar ve yak›n morötesi ›fl›nlar. "Görülebilir ›fl›k" olarak

adland›r›lan bu ›fl›nlar, elektromanyetik yelpazenin 1025'te 1'inden bile da-

ha az bir aral›kta olmalar›na ra¤men, günefl ›fl›nlar›n›n toplam %41'ini olufl-

turur. 

Görüldü¤ü gibi gözlerimizin görebildi¤i elektromanyetik dalgalar, ›fl›k
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tayf›n›n çok küçük bir bölümünü meydana getirir. Di¤er k›s›mlar ise in-

san için genifl karanl›klar› ifade eder ve bu s›n›r›n d›fl›ndaki dalga boyla-

r› insan›n kör oldu¤u alanlar›d›r.58

‹nanç Esaslar›



SONUÇ

Buraya kadar inceledi¤imiz tüm bilgiler, bizlere aç›k bir gerçe¤i gös-

termektedir: Kuran öyle bir kitapt›r ki, içinde verilen haberlerin hepsi do¤-

ru ç›km›flt›r ve ç›kmaktad›r. Bilimsel konularda, geçmiflten ve gelecekten

verilen haberlerde ya da matematiksel flifrelemelerde o dönemde hiçbir in-

san taraf›ndan bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmifltir. Bu bil-

gilerin o dönemin bilgi düzeyiyle ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün de-

¤ildir. Elbette ki bu durum, Kuran'›n insan sözü olamayaca¤›n›n apaç›k bir

ispat›d›r. 

Kuran, herfleyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varl›klar› kuflatan Yü-

ce Allah'›n sözüdür. Allah bir ayetinde, Kuran'la ilgili olarak, "... E¤er o,

Allah'tan baflkas›n›n kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde birçok çeliflki-

ler bulacaklard›" (Nisa Suresi, 82) buyurmaktad›r. Kuran'›n içinde yer alan

her bilgi, bu ‹lahi kitab›n bilinmeyen gizli mucizelerini ortaya koymakta-

d›r. ‹nsana düflen ise, Allah'›n indirdi¤i bu ‹lahi kitaba s›ms›k› sar›lmak ve

onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir. Allah, Kuran'da bizlere

flöyle bildirir:

Bu Kur'an, Allah'tan baflkas› taraf›ndan yalan olarak uydurulmufl

de¤ildir. Ancak bu, önündekileri do¤rulayan ve Kitab› ayr›nt›l› ola-

rak aç›klayand›r. Bunda hiç flüphe yoktur, alemlerin Rabbidendir.

Yoksa: "Bunu kendisi yalan olarak uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Bu-

nun benzeri olan bir sure getirin ve e¤er gerçekten do¤ru sözlüyse-

niz Allah'tan baflka ça¤›rabildiklerinizi ça¤›r›n." (Yunus Suresi, 37-

38)

Bu indirdi¤imiz mübarek bir Kitap't›r. fiu halde O'na uyun ve kor-

kup-sak›n›n. Umulur ki esirgenirsiniz. (Enam Suresi, 155)
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‹nanç Gerçekleri

Üçüncü Bölüm

‹nsan›n
Yarat›l›fl›



E¤er insan, akl›n› kullan›p "ben nas›l var oldum?" sorusuna samimi bir ce-

vap bulmaya çal›flmazsa, genellikle "nas›l oldumsa oldum!..." gibi bir mant›¤a

kap›lacakt›r. Bu mant›¤a kap›l›nca da zaten, ona bu tür konular üzerinde bir da-

ha düflünmeye pek zaman b›rakmayacak bir hayat tarz›n› benimseyecektir.

Oysa ak›l sahibi insana düflen, nas›l var oldu¤u üzerinde düflünmek ve

hayat›n anlam›n› buna göre belirlemektir. Bunu yaparken de, kimilerinin yap-

t›¤› gibi, varaca¤› sonucun "ben yarat›lm›fl›m" fleklinde ç›kmas›ndan korkma-

mal›d›r. Çünkü sözünü etti¤imiz insanlar, kendilerini bir Yarat›c›ya karfl› so-

rumlu hissetmek istemezler. Yarat›lm›fl olduklar›n› kabul ettiklerinde, hayat

tarzlar›n›, kurulu düzenlerini veya ba¤l› olduklar› ideolojilerini terk etmek zo-

runda kalmaktan çekinirler. Ya da kendilerini Yaratana boyun e¤mekten ka-

çarlar. Bu psikolojiyi tafl›yanlar, Kuran'da Allah'›n bildirdi¤i gibi "vicdanlar›

kabul etti¤i halde, zulüm ve büyüklenme dolay›s›yla" (Neml Suresi, 14) Allah'›

inkar edenlerdir.

Varl›¤›n› "zulüm ve büyüklen-

me"ye kap›lmadan, ak›l ve vicdan

ölçüsünde de¤erlendiren insan ise,

kendinde Allah'›n yarat›fl›ndan bafl-

ka birfley görmeyecektir. Varl›¤›n›n,

kendisinin yaratmad›¤› ve kontrol

edemedi¤i binlerce karmafl›k siste-

min uyumuna ba¤lanm›fl oldu¤u-

nu fark edecektir. "Yarat›lm›fl" oldu-

¤unu kavrayacak ve Yarat›c›m›z

Harun Yahya

"‹nsan önceden, hiçbir fley
de¤ilken, gerçekten Bizim
onu yaratm›fl 
bulundu¤umuzu
düflünmüyor mu?" 
(Meryem Suresi, 67)
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olan Allah'› tan›y›p O'nun kendisini hangi amaca yönelik olarak yaratt›¤›n› an-

lamaya yönelecektir.

‹nsan "yarat›lm›fl" oldu¤unu izlerken, ona rehberlik eden bir kaynak var-

d›r: Kuran. Bu kitab›, Yarat›c›m›z olan Allah ona ve di¤er insanlara indirmifltir.

Kuran tüm insanlar için bir "yol göstericidir". Yarat›l›fl olay›n›n aynen Kuran'da

tarif edildi¤i gibi gerçekleflmifl olmas› da, ak›l sahibi insanlara önemli mesaj-

lar vermektedir. ‹leriki sayfalarda, ak›l ve

vicdan sahiplerine nas›l "yarat›ld›klar›n›" ve

bu yarat›l›fl›n içindeki muhteflemli¤i göste-

ren bilgilere yer verilmifltir.

‹nsan›n yarat›l›fl›n›n öyküsü, birbirinden

çok uzak iki ayr› yerde bafllar. ‹nsan, kad›n

ve erkek bedeninde birbirinden tümüyle ba-

¤›ms›z olarak oluflan, ama birbiriyle tümüyle uyumlu olan iki ayr› özün birlefl-

mesiyle hayata ad›m atar. Erkek bedeninde oluflan spermin erke¤in iste¤i ya

da kontrolü ile oluflmad›¤› ortadad›r, ayn› kad›n bedeninde oluflan yumurta-

n›n kad›n›n iste¤i ya da kontrolü ile oluflmad›¤› gibi. Onlar›n bu olaylardan

haberi bile yoktur.

Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz? fiimdi (rahim-

lere) dökmekte oldu¤unuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi

yarat›yorsunuz, yoksa yarat›c› Biz miyiz? (Vak›a Suresi, 57-59)

Asl›nda, çok aç›kt›r ki, erkekten gelen öz de, kad›ndan gelen öz de, bir-

birlerine uyumlu olarak yarat›lm›fllard›r. Bu iki özün yarat›l›fl› da, birleflmeleri

de, geliflip insan haline dönüflmeleri de gerçekte büyük birer mucizedir.

TEST‹S VE SPERMLER
Yeni bir insan yarat›lmas›n›n ilk basama¤› olacak spermler erkek vü-

cudunun "d›fl›nda" üretilir. Bunun sebebi üretimin ancak vücut ›s›s›n›n yak-

lafl›k 2 0C alt›nda gerçekleflebilmesidir. Bu ›s›n›n sabitlenmesi için bir de

testis üstüne yerlefltirilmifl özel deri çal›fl›r. Bunun fonksiyonu so¤ukta bü-

züflerek, s›cakta ise genleflip terleyerek gerekli olan ›s›y› sabit tutmakt›r.

Acaba bu hassas dengeyi erke¤in kendisi mi "ayarlay›p" düzenlemektedir?

Elbette ki hay›r. Erke¤in bundan haberi bile yoktur. Yarat›l›fl› reddetmek-

O'nun bilgisi olmaks›z›n, hiçbir difli
gebe kalmaz ve do¤urmaz da. Ömür
sürene, ömür verilmesi ve onun öm-
ründen k›salt›lmas› da mutlaka bir
kitaptad›r. Gerçekten bu, Allah'a gö-
re kolayd›r.
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te direnenler, bunun ancak "insan vücudunun

keflfedilmemifl bir fonksiyonu" oldu¤unu

söyleyebilirler. Bu "keflfedilmemifl fonksi-

yon" sözü ise "kuru bir isimlendirme"den bafl-

ka bir fley de¤ildir.

Testislerde dakikada ortalama 1000 adet

üretilen spermler erkekten kad›n›n yumurta-

lar›na do¤ru yapaca¤› yolculuk için sanki ora-

daki ortam› "biliyormuflcas›na" özel bir dizay-

na sahiptirler. Sperm, bafl, boyun ve kuyruk-

tan oluflur. Kuyru¤u, spermin bir bal›k gibi

ana rahminde ilerlemesini sa¤layacakt›r.

Bebe¤in genetik flifresinin bir bölümünü bar›nd›racak olan bafl k›sm›

ise özel bir koruyucu z›rhla kaplanm›flt›r. Bu z›rh›n faydas› anne rahmi-

nin giriflinde fark edilir: Buradaki ortam son derece asidiktir. Spermin, bu

asidin varl›¤›n› bilen "birisi" taraf›ndan koruyucu z›rhla kapland›¤› ise son

derece aç›kt›r. (Bu asidik ortam›n da nedeni annenin mikroplardan korun-

mas›d›r.)

Erkekten rahme at›lan sadece milyonlarca sperm de¤ildir. Meni bir-

birinden farkl› s›v›lar›n kar›fl›m›ndan oluflur. Allah Kuran'da, bu gerçe¤i

flöyle vurgular:

"Gerçek flu ki, insan›n üzerinden, daha kendisi an›lmaya de¤er bir

fley de¤ilken, uzun zamanlardan bir süre gelip-geçti. fiüphesiz Biz

insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k..." (‹nsan Suresi, 1-

2)

Meni içindeki bu s›v›lar spermlerin gerek duydu¤u enerjiyi karfl›la-

yacak olan flekeri içerir. Ayr›ca baz özelli¤iyle ana rahminin giriflindeki asit-

leri nötralize etmek, spermin hareket edece¤i kaygan ortam› sa¤lamak gibi

görevleri de vard›r. Burada da yine iki ayr› ve ba¤›ms›z varl›¤›n birbiriy-

le kusursuz bir uyum içinde yarat›ld›¤›n› görüyoruz.

Spermler yumurtaya varana kadar annenin vücudunda zorlu bir yol-

culuk geçirirler. Kendilerini ne kadar savunurlarsa savunsunlar, 200-300

milyon spermden yumurtaya ulaflanlar›n say›s› bini pek aflamaz.
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YUMURTA
Sperm yumurtaya uygun olarak düzenlenirken, çok ayr› ve farkl› bir

ortamda da yumurta hayata tohum olmaya haz›r hale getirilmektedir... Ka-

d›n›n haberi bile yokken, yumurtal›klarda oluflan bir yumurta önce kar›n

bofllu¤una b›rak›l›r ve hemen sonra ana rahminin fallop tüpü denen uzan-

t›lar›n›n ucunda yer alan kollar sayesinde yakalan›r. Ard›ndan yumurta fal-

lop tüpünün iç yüzeyindeki tüylerin hareketiyle ilerlemeye bafllar. Büyük-

lü¤ü ise bir tuz tanesinin ancak yar›s› kadard›r. (sa¤da)

Yumurta-sperm buluflmas›n›n

yeri fallop tüpüdür. Burada yumur-

ta özel bir s›v› salg›lamaya bafllar. ‹fl-

te bu s›v› sayesinde spermler yumur-

tan›n yerini bulurlar. Dikkat edelim:

Yumurta "salg›lamaya bafllar" derken

bir insandan ya da fluurlu bir varl›k-

tan söz etmiyoruz. Bu ufac›k protein

y›¤›n›n›n, "kendi kendine" böyle bir

fleye "karar vermesi", daha da ötesi

spermi kendine çekecek bir kimyasal

bileflim "haz›rlay›p" salg›lamas›

tesadüfle açüklanamaz. Ortada aç›k

bir yarat›l›fl vard›r.

Allah vücudun üreme sistemini özellikle yumurtayla spermi bulufltu-

racak flekilde var etmifltir. Ve kad›n üreme sistemini spermlere, spermleri

de kad›n vücudundaki ortama uygun olarak yaratm›flt›r.

SPERM VE YUMURTA BULUfiMASI
Yumurtay› dölleyecek sperm yumurtaya yaklaflt›¤›nda, yine yumur-

tan›n salg›lamaya "karar verdi¤i" (!) ve sperm için özel olarak haz›rlanm›fl

bir s›v›, spermin koruyucu z›rh›n› eritir. Bunun sonucunda da bu kez sper-

min ucunda olan ve yine özel olarak yumurta için haz›rlanm›fl bulunan eri-

tici enzim kesecikleri aç›¤a ç›kar. Sperm yumurtaya ulaflt›¤›nda bu enzim-

ler yumurtan›n zar›n› delerek spermin içeri girmesini sa¤larlar. Yumurta-
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n›n etraf›n› kuflatan spermler

içeri girmek için büyük bir yar›-

fla bafllarlar. Ancak yumurtay› ge-

nelde tek bir sperm döller. 

Allah'›n Kuran'da bu aflama

ile ilgili olarak verdi¤i bilgiler

son derece dikkat çekicidir. Allah

Kuran'da, insan›n s›v›n›n yani

meninin özünden meydana geti-

rildi¤ini flöyle bildirmektedir:

"(Allah) sonra insan›n nes-

lini bir özden, de¤ersiz bir

s›v›n›n özünden meydana

getirdi." (Secde Suresi, 8)

Allah'›n ayette bildirdi¤i gibi, yumurtay› spermleri tafl›yan s›v›n›n ken-

disi de¤il, içinde tafl›d›¤› tek bir sperm, hatta onun da "özü" olan kromo-

zomlar döllemektedir. Tek bir spermi içeri alan yumurtaya art›k bir baflka

spermin girmesi mümkün de¤ildir. Bunun sebebi yumurtan›n etraf›nda bir

elektriksel alan bulunmas›d›r. Yumurta çevresi (-) elektrik yüklüdür ve ilk

sperm yumurtaya girer girmez bu potansiyel (+) olur. Böylece d›flar›daki
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Yumurtan›n etraf›n› saran spermler.

VE B‹RLEfiME ANI...
Uzun ve zorlu bir
yolculuk geçiren
spermlerden biri yu-
murtay› döllemek
için içeri giriyor...



spermlerle ayn› elektrik yükünü tafl›yan yumurta, bu kez onlar› itmeye bafl-

lar. 

Yani birbirinden ayr› ve ba¤›ms›z olarak oluflan iki özün elektriksel

yükleri de birbirleriyle uyum içindedir.

Sonunda spermdeki erke¤in DNA's›yla kad›n›n DNA's› birleflir. Ar-

t›k annenin karn›nda yabanc›, yeni bir hücre (zigot), yeni bir insan›n ilk

tohumu vard›r.
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Yumurtay› dölleyecek sperm yu-
murtaya yaklaflt›¤›nda, yumurta
birdenbire özel bir s›v› salg›lar ve
bu s›v› spermin koruyucu z›rh›n›
eritir. Böylece spermin ucunda
özel olarak haz›rlanm›fl bulunan
eritici enzim kesecikleri aç›¤a ç›kar.
Sperm yumurtaya ulaflt›¤›nda bu
enzimler yumurtan›n zar›n› delerek
spermin içeri girmesini sa¤lar.

Hücre toplulu¤unun
ana rahmine as›lm›fl

hali.

Tek bir hücreyle bafl-
layan geliflim, hücre-
lerin sürekli bölünme-
siyle devam eder.



RAH‹ME YAPIfiAN ALAK...
Erkekten gelen sperm ve kad›ndaki yumurta üstte de¤indi¤imiz fle-

kilde birleflti¤inde, do¤acak bebe¤in ilk özü de oluflmufl olur. Biyolojide

"zigot" olarak tan›mlanan bu tek hücre, hiç zaman yitirmeden bölünerek

ço¤alacak ve giderek bir "et parças›" haline gelecektir.

Ancak zigot bu büyümesini bofllukta gerçeklefltirmez. Rahim duvar›-

na tutunur, sahip oldu¤u uzant›lar sayesinde topra¤a yerleflen kökler gi-

bi oraya yap›fl›r. Bu ba¤ sayesinde de, geliflimi için ihtiyaç duydu¤u mad-

deleri annenin vücudundan alabilir.

Kuflkusuz böyle bir detay, çok iyi bir t›p bilgisi olmadan bilinemez.

Bundan 14 yüzy›l önce insanlar›n böyle bir bilgiye sahip olamayaca¤› da

aç›kt›r. Ama ne ilginçtir ki, Allah Kuran'da anne karn›nda büyümeye bafl-

layan zigottan söz ederken, onu hep "alak" olarak tan›mlamaktad›r:

Yaratan Rabbin ad›yla oku. O, insan› bir alak'tan (as›l›p tutunan fley-

den) yaratt›. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. (Alak Suresi,

1-3)

‹nsan, "kendi bafl›na ve sorumsuz" b›rak›laca¤›n› m› san›yor? Ken-

disi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir alak ol-

du, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir "düzen içinde biçim verdi." Böy-

lece ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›ld›." (K›yamet Suresi,

36-39)

Bu "alak" kelimesinin Arapçadaki anlam› ise, "bir yere as›l›p tutunan

fley"dir. Hatta kelime as›l olarak bir bedene yap›fl›p oradan kan emen sü-

lükler için kullan›l›r. Bu kelimenin, rahim duvar›na yap›fl›p oradan yafla-

m› için gerekli fleyleri emen zigotu tan›mlamak için kullan›labilecek en uy-

gun kelime oldu¤u ise aç›kt›r.

Allah'›n Kuran'da zigot hakk›nda verdi¤i bil-

giler bununla da bitmez. Döl yata¤›na tam anla-

m›yla tutunmufl olan zigot geliflmeye bafllar. An-

ne rahmi ise, zigotu saran ve "amnion s›v›s›" de-

nen bir s›v› ile doludur. Bebe¤in içinde büyüdü-

¤ü amnion s›v›s›n›n dikkati çeken en önemli özel-

li¤i, d›flar›dan gelecek darbelere karfl› bebe¤in gü-
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ÜÇ KARANLIK BÖLGE
Çocu¤un döllenmeden itibaren
geliflimi üç bölge içinde ol-
maktad›r. 
Bu üç bölge:
1. Fallop borusundaki bölge;
bu bölge spermle yumurtan›n
birleflti¤i ve yumurtal›¤›n rahi-
me ba¤l› oldu¤u bölümdür.
2. Ceninin tutunarak geliflme-
ye bafllad›¤› rahim duvar›n›n
içindeki bölme.
3. Ceninin özel bir s›v› dolu ke-
se içerisinde geliflmeyi sürdür-
dü¤ü bölge.

Kuran-› Kerim'de Allah konuyla ilgili olarak flöyle buyurmaktad›r:

"...Sizi annelerinizin kar›nlar›nda, üç karanl›k içinde, bir yarat›l›fltan sonra (bir
baflka) yarat›l›fla (dönüfltürüp) yaratmaktad›r. ‹flte Rabbiniz olan Allah budur,

mülk O'nundur. O'ndan baflka ilah yoktur. Buna ra¤men nas›l çevriliyorsunuz?"
(Zümer Suresi, 6)

venli¤ini sa¤lamas›d›r. Kuran'da bu gerçe¤i de Allah flöyle bildirmektedir:

"Sizi basbaya¤› bir sudan yaratt›k. Sonra onu savunmas› sa¤lam bir

karar yerine yerlefltirdik." (Mürselat Suresi, 20-21)

‹nsan›n oluflumu ile ilgili olarak verilen bilgiler, Kuran'›n bu oluflu-

mu en ince ayr›nt›s›na kadar bilen bir kaynaktan geldi¤ini göstermekte-

dir bize. Bu durum, bizlere Kuran'›n Allah'›n sözleri oldu¤unu bir kez da-

ha ispatlar.

Bu arada, zaman geçtikçe, bafllang›çta jelatini and›ran ceninde büyük

bir de¤iflim görülür. ‹lk bafltaki o yumuflak yap›n›n içinde vücudun dik dur-

mas›n› sa¤layacak sert kemikler oluflmaya bafllar. Öyle ki bafllang›çta ay-

n› yap›ya sahip olan hücreler farkl›laflarak, kimi ›fl›¤a karfl› hassas göz hüc-

relerini, kimi s›ca¤›, so¤u¤u ya da ac›y› alg›layan sinir hücrelerini veya ses

titreflimlerini alg›layan hücreleri oluflturur. Bu farkl›laflmaya hücreler mi

karar vermektedir? Kendi kendilerine, insan gözünü ya da kalbini olufl-

turmaya karar verip, bu ak›lalmaz ifli onlar m› baflarmaktad›r? Yoksa on-

lar bu ifle uygun olarak m› yarat›lm›fllard›r? Ak›l ve vicdan kuflkusuz ikin-

ci seçene¤i kabul edecektir.
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Bütün bu anlat›lan ifllemlerin sonunda, bebek annesinin karn›ndaki

geliflimini tamamlam›fl ve dünyaya gelmifltir. Bu haliyle anne karn›ndaki

halinden 100 milyon kat büyük, 6 milyar kat da a¤›rd›r... Burada anlat›-

lanlar, baflka herhangi bir canl›n›n de¤il, bizim hayata bafllang›ç hikaye-

mizdir. ‹nsan için, böylesine karmafl›k, ola¤anüstü bir olay›n kayna¤›n› bul-

maktan daha önemli ne olabilir?

Bütün bu karmafl›k ifllemlerin "kendi kendine" olufltu¤unu düflünmek

ak›l d›fl›d›r. Hiç kimse kendi kendini ya da baflka bir insan› veya herhan-

gi bir maddeyi yaratma gücüne sahip de¤ildir. Anlat›lan mükemmel sis-

temlerin hepsini Allah yaratmaktad›r. Hem de her an›n›, her saniyesini ve

her aflamas›n›...

"O'nun bilgisi olmaks›z›n, hiçbir difli gebe kalmaz ve do¤urmaz da.

Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen k›salt›lmas› da

mutlaka bir kitaptad›r. Gerçekten bu, Allah'a göre kolayd›r." (Fat›r

Suresi, 11)

"Ak›t›lan bir meniden" insana dönüflen vücudumuz milyonlarca has-

sas denge içerir. Biz fark›nda olmasak da, vücudumuzda yaflamam›z› sa¤-

layan son derece karmafl›k ve hassas sistemler vard›r. Tüm bu sistemleri,

insan›n, kendisinin "yarat›ld›¤›n›" anlamas› için, herfleyin tek sahibi, Ya-

rat›c›m›z ve Rabbimiz olan Allah var etmektedir.

‹nsan Allah'›n yaratt›¤› bir varl›kt›r. Yarat›ld›¤›na göre, "kendi bafl›na

ve sorumsuz" b›rak›lacak de¤ildir.
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"Sizi suretlendirdi,
suretinizi de en güzel k›ld›." 

(Mümin Suresi, 64)

21 günlük 31 günlük

1 2

5

43

Yoksa onlar, hiçbir fley olmaks›z›n m› yarat›ld›lar? Yoksa ya-
rat›c›lar kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar m› yaratt›-
lar? Hay›r; onlar, kesin bir bilgiyle inanm›yorlar.

T U R  S U R E S ‹ ,  3 5 - 3 6

‹nsan yüzünün ilk 
günleri ve sonras›...



ANNE SÜTÜ...
Spermden bebe¤e dönüflen yeni insan›n beslenmesi de bafll›bafl›na bir

mucizedir. Bebek için özel olarak haz›rlanan ve ne annenin ne de baflkas›-

n›n yap›m›na katk›da bulunmad›¤› anne sütü, olabilecek en iyi besindir.

Anne sütü bileflimindeki maddeler sayesinde hem yeni do¤an yavru

için mükemmel bir besin kayna¤›, hem de bebe¤in ve annenin hastal›kla-

ra karfl› direncini art›ran bir maddedir. Doktorlar suni olarak üretilen ma-

malar›n ancak sütün yetersiz gelmesi halinde kullan›lmas›, çocu¤un özel-

likle ilk aylarda kesinlikle anne sütüyle beslenmesi gerekti¤i konusunda

birleflmektedirler. Anne sütünü biraz tan›yal›m:

● Anne sütünün en ilginç özelli¤i, bebe¤in geliflme dönemlerine göre ka-

r›fl›m›n›n de¤iflmesidir. Sütün kalori miktar› ve besin dengesi, bebe¤in er-

ken veya zaman›nda do¤mufl olmas›na göre de de¤ifliklikler gösterir. Be-

bek erken do¤umla dünyaya gelmiflse, anne sütünün içerdi¤i ya¤ ve pro-

tein miktar› normal olgunluktaki bebe¤inkine göre daha fazlad›r. Çünkü

erken do¤an bebe¤in yüksek kaloriye ihtiyac› vard›r.

● Bebe¤in ihtiyac› olan savunma sistemi elemanlar›, yani antikorlar ve sa-

vunma hücreleri, anne sütünün içinde bebe¤e haz›r olarak verilir, adeta

paral› askerler gibi ait olmad›klar› bir vücut için savunma yapar ve bebe-

¤i düflmanlar›ndan korurlar. 

● Antibakteriyeldir. Oda s›cakl›¤›nda alt› saat tutulan sütlerde bakteriler

geliflerek sütü bozdu¤u halde, bu süre zarf›nda anne sütünde bakteri olufl-

maz.

● Bebe¤i damar sertli¤inden korur.

● Bebek taraf›ndan k›sa sürede sindirilir.

Modern laboratuarlarda beslenme uzmanlar›nca yap›lan mamalar›n

hiçbirinin anne sütü kadar yararl› olmad›¤›n› biliyoruz. Bu bebek mama-

lar›ndan daha üstün olan bebek sütünün, bir laboratuvarda de¤il, insan

vücudunda ve annenin haberi bile yokken kimin taraf›ndan üretildi¤i so-

rusu nas›l aç›klanabilir? Aç›kt›r ki, anne sütünü, o süte ihtiyac› olan bebe¤i

de yaratan Allah var etmifltir.
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VÜCUDUMUZDAK‹ MAK‹NELER
Allah, Kuran'›n pek çok ayetinde insan›n yarat›l›fl›na dikkat çekmifl ve in-

sanlar› bu yarat›l›fl üzerinde düflünmeye davet etmifltir:

"Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karfl› seni aldat›p-ya-

n›ltan nedir? Ki O, seni yaratt›, 'sana bir düzen içinde biçim verdi'

ve seni bir itidal üzere k›ld›. Diledi¤i bir surette seni tertib etti." (‹n-

fitar Suresi, 6-8)

‹nsan›, Allah belli bir düzen içinde yaratm›flt›r. ‹nsan do¤adaki en mükem-

mel, en karmafl›k ve en ola¤anüstü sistemlere sahip canl›lardan biridir.

‹nsan vücudu, ortalama 60-70 kiloluk bir et ve kemik y›¤›n›d›r. Bilindi¤i

gibi et do¤adaki en dayan›ks›z malzemelerden biridir. Aç›kta kald›¤›nda bir-

kaç saatte bozulur, bir-

iki gün içinde kurtlan›r

ve dayan›lmaz bir koku

yaymaya bafllar. Bu çü-

rük malzeme, insan›n

vücudunun büyük bö-

lümünü oluflturur. Ama

onu besleyen kan dola-

fl›m› ve d›flar›daki bak-

terilerden koruyan deri

sayesinde, 70-80 y›l bo-

yunca, bozulmadan, çü-

rümeden saklan›r. 

Vücudun yetenek-

leri ise hayranl›k verici-

dir. Örne¤in befl duyu,

ayr› ayr› birer mucize-

dir. ‹nsan d›fl dünyay›

bu duyular sayesinde

tan›r, bu duyulardaki

bütünlük sayesinde ra-

hatça yaflam›n› sürdüre-
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bilir. Görme, koklama, dokunma, iflitme, tad alma duyular› incelendi¤inde kar-

fl›lafl›lan detaylar, ortaya ç›kan kusursuz yap›lar bir Yarat›c›n›n varl›¤›n› ka-

n›tlayan deliller olarak karfl›m›za ç›kar.

‹nsan vücudundaki mucizevi yap›lar sadece befl duyu ile s›n›rl› de¤il-

dir.Hayat› bize kolaylaflt›ran bütün organlar›n tümü ayr› birer mucizedir. Hep-

si tam ihtiyac› karfl›layacak fonksiyonlara sahiptir. Elsiz olarak yarat›lm›fl ol-

sak, ne kadar zor yaflard›k bir düflünelim. Bacaklar›m›z olmasa, vücudumuz

deriyle de¤il de dikenlerle, pullarla veya kabukla kapl› olsayd› neler olurdu?

Bu say›lanlar›n yan› s›ra, insan vücudunun içindeki solunum, beslenme,

üreme, savunma gibi karmafl›k sistemlerin varl›¤› ve insan vücudunun este-

ti¤i de ayr› ayr› mucizelerdir.

Görüldü¤ü gibi insan vücudu içinde çok say›da hassas denge vard›r. Bir-

birine tamamen ba¤l› çal›flan sistemlerin, vücuttaki di¤er sistemlerle olan ku-

sursuz ba¤lant›s› sayesinde insan hayati fonksiyonlar›n› hiçbir aksama olma-

dan gerçeklefltirebilmektedir. 

Üstelik bunlar›, özel bir çaba göstermeden, hiçbir zorlukla da karfl›laflma-

dan yapmaktad›r. Hatta tüm bunlar olup biterken ço¤u zaman kiflinin bunlar-

dan haberi bile olmaz. Midesindeki sindirimin ne zaman bafllay›p ne zaman

bitti¤inden, kalbinin ritminden, kan›n vücuttaki gerekli yerlere tam da en ge-

reken maddeleri tafl›mas›ndan, görmesinden, duymas›na kadar ço¤u fleyden

insan›n haberi dahi olmaz.

‹nsan vücudunda kusursuz bir sistem kurulmufltur ve mükemmel bir fle-

kilde ifllemektedir. Bu gökten yere her ifli evirip düzene koyan Allah'›n yarat-

mas›d›r. Allah evrendeki herfleyi, her detay› tüm canl›lar› gereken özelliklere

sahip olarak yaratm›flt›r. ‹nsan vücudu da detayl› incelendi¤inde fark edilen

kusursuzluk Allah'›n yaratma sanat›ndaki örneksizli¤in ve eksiksizli¤in bir de-

lili olarak karfl›m›za ç›kar.

Allah evrendeki kusursuzlu¤a Mülk Suresi'nde flöyle dikkat çeker:

...Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygunsuz-

luk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir

çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra gözünü iki

kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudu-

nu kesmifl bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-

4)
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‹nsan vücudu içindeki bu say›s›z hassas dengeden bir kaç tanesi flöyle-

dir:

Befl duyu, tam insan›n ihtiyac›na yönelik olarak düzenlenmifltir. Sözgeli-

mi kulak ancak belirli s›n›rlar aras›nda gelen ses titreflimlerini alg›lar. Çok da-

ha genifl s›n›rlar içinde duymak ilk baflta avantajl› gibi gözükebilir. Ancak, "du-

yum efli¤i" olarak adland›r›lan bu alg› s›n›rlar›, belirli bir amaca yönelik ola-

rak ayarlanm›flt›r. E¤er çok hassas bir kula¤a sahip olsayd›k, kalbimizin atar-

ken ç›kard›¤› sesten, yerdeki mikroskobik böceklerin ç›kard›¤› h›fl›rt›lara ka-

dar birçok sesle her an muhatap olmak durumunda kalacakt›k. Bu da bizim

için oldukça rahats›zl›k verecek bir durum meydana getirecekti.

Ayn› "hassas ayar" dokunma duyusu için de geçerlidir. ‹nsan derisinin al-

t›nda yer alan dokunmaya hassas sinirler, olabilecek en iyi biçimde duyarl›-

laflt›r›lm›fl ve vücuda da¤›t›lm›fllard›r. En çok sinir ucu, parmak uçlar›nda, du-

daklarda ve cinsel organda yer al›r. Buna karfl›n daha "önemsiz" bölgelerde,

örne¤in s›rt bölgesinde oldukça az say›da sinir ucu vard›r. Bu insana büyük

avantajlar sa¤lar. Bunun aksinin oldu¤unu düflünelim: Parmak uçlar›n›n son

derece duyars›z oldu¤unu, tüm sinir uçlar›n›n s›rtta topland›¤›n› varsayal›m.

Bu kuflkusuz oldukça zorluk verici olurdu; elimizi do¤ru düzgün kullanamaz-

ken, s›rt›m›za temas eden en ufak maddeyi bile -mesela elbisemizin k›vr›mla-

r›n›- hissederdik.

Vücudumuzdaki di¤er yap›lar›n geliflimi de birer "hassas denge" örne¤i-

dir, sözgelimi saç ve kirpikler: Her ikisi de sonuçta birer "k›l" olmas›na karfl›n,

geçen zamanda eflit olarak uzamazlar. Kirpiklerin saç kadar uzay›p gözleri-

mizin önüne düfltü¤ünü bir düflünün. Hem görüflümüzü engelleyecek, hem

de göze girerek bizim için hayati önem tafl›yan bu organ›m›za zarar verecek-

lerdi. Kirpiklerin belirli bir uzunlu¤u vard›r ve bu uzunluk sabit kal›r. Yanma

ve benzeri bir kaza sonucu kirpiklerimiz k›sal›rsa, yeniden eski "ideal" boya

gelinceye kadar uzar ve yine dururlar.

Dahas› kirpiklerin flekilleri de çok önemlidir. Hafif yukar› do¤ru k›vr›k

olmalar› nedeniyle hem gözün görüfl alan›n› daraltmaz, hem de son derece es-

tetik bir görünüm kazand›r›rlar. Kirpikler göz kapa¤›n›n ucundan ç›karken bu-

rada bulunan özel bezler taraf›ndan ya¤lanarak kaplan›rlar. ‹flte kirpiklerin f›r-

ça gibi sert ve düz olmamas› bu özel kaplama sayesindedir. ‹nsan bedeninin

her noktas›nda, çok ince detaylarla donat›lm›fl bir yarat›l›fl mucizesi görülmek-

tedir...
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Bu ölçülü yarat›l›fl, yeni do¤an bir bebekte de, geliflme ça¤›ndaki insanlar-

da da kendini çarp›c› bir flekilde ortaya koyar. Mesela yeni do¤an bir bebe¤in

kafatas› kemikleri çok yumuflakt›r. Ve bu kemikler, birbirlerinin üzerinde az da

olsa hareket edebilirler. Bu esneklik sayesinde bebe¤in bafl› do¤umda bir hasar

görmez. E¤er kafatas› kemikleri do¤um s›ras›nda sert bir yap›da olsalard›, an-

ne karn›ndan ç›karken çatlayabilir hatta k›r›larak bebe¤in beyninde büyük ha-

sarlara yol açarlard›.

Ayn› kusursuzlukla, geliflme ça¤›ndaki bir insanda tüm organlar, birbiri-

ne uyumlu olarak büyür. Örne¤in, geliflen kafa yap›s›nda, beyinle birlikte onu

çevreleyen kafatas› da büyümektedir. Beyne oranla daha yavafl geniflleyen bir

kafatas› olsayd›, beyni s›k›flt›racak ve k›sa sürede insan›n ölümüne neden ola-

cakt›. 

Ayn› denge kalp ve akci¤erlerle gö¤üs kafesi, göz ile göz çukuru gibi bafl-

ka organlar için de geçerlidir.

Bu nedenle, yarat›l›fltaki sanat› ve kudreti görebilmek için kendi bedeni-

mizdeki ola¤anüstü yap›lar› incelemekte fayda vard›r. Üstün bir teknoloji ile

donat›lm›fl ve en geliflmifl fabrikalardan daha kusursuz bir yap›ya sahip olan

bu bedenin her parças›, Allah'›n benzersiz yarat›fl›n› göstererek, O'nun tüm be-

denimiz üzerindeki egemenli¤ini ispatlamaktad›r.

‹nsan vücudundaki sistemler ve organlar incelendi¤inde kusursuz ve öl-

çülü bir yarat›l›fl›n delilleri daha yak›ndan görülecektir.

S‹ND‹R‹M
Sindirimin hemen bafl›nda devreye giren tükürük salg›s›, besinleri ›sla-

tarak difller taraf›ndan ö¤ütülmelerini ve yemek borusundan afla¤› kaymala-

r›n› kolaylaflt›r›r. Bir di¤er özelli¤i kimyasal yap›s› sayesinde niflastay› flekere

çevirmesidir. Peki a¤›zda böylesine önemli bir madde olan tükürü¤ün salg›-

lanmad›¤›n› düflünün. Böyle bir durumda ne yediklerimizi yutabilir, ne de a¤›z

kurulu¤undan dolay› do¤ru dürüst konuflabilirdik. Kat› hiçbir besin alamaz,

sadece s›v› ve s›v›ya yak›n maddelerle beslenebilirdik.

Midedeki sistemde de mükemmel bir denge söz konusudur. Besinlerin

midedeki sindirimi, bu organ›n içindeki hidroklorik asit taraf›ndan gerçeklefl-

tirilir. Ancak bu asit o denli güçlüdür ki, yaln›z besinleri de¤il, mide duvar›-
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n› bile  eritebilecek güçtedir. Fakat bunun çözümü yarat›lm›flt›r elbette: Sindi-

rim s›ras›nda salg›lanan mukus adl› bir madde midenin tüm duvarlar›n› kap-

lar ve asidin parçalay›c› etkisine

karfl› mükemmel bir koruma sa¤-

lar. Böylece midenin kendi kendi-

ni yok etmesi engellenmifl olur.

Mukusun bileflimindeki bir hata

onun koruyucu özelli¤ini bozabi-

lir. Oysa, gerek midenin sindirim

için kulland›¤› asitte, gerekse o

salg›dan mideyi korumak için

ortaya ç›kan mukusta kusursuz

bir uyum vard›r.

Mide boflken, proteinleri ya-

ni et gibi hayvansal g›dalar› par-

çalamakla sorumlu salg› midede

bulunmaz. Daha do¤rusu mide

boflken bu salg› tamamen farkl›,

parçalay›c› özelli¤i olmayan bir

madde olarak midede mevcuttur.

Protein içeren bir besin mideye

geldi¤inde, mideye salg›lanan

HCL, bu etkisiz maddeyi çok güç-

lü bir protein parçalay›c›s› haline

getirir. Böylece mide bofl kald›¤›n-

da bu güçlü protein parçalay›c›, proteinlerden yap›lm›fl olan mideye zarar ver-

mez.

Burada dikkat edilmesi gereken, söz konusu sistemi evrimin hiçbir flekil-

de aç›klayamad›¤›d›r. Çünkü evrim, küçük yap›sal de¤iflikliklerin, basamak

basamak üst üste eklenmesiyle, ilkel canl›lardan bugünkü karmafl›k organiz-

malar›n olufltu¤unu savunur. Oysa aç›kça görüldü¤ü gibi, midedeki sistemin

basamak basamak oluflmas›na imkan yoktur. Tek bir faktörün bulunmamas›

canl›n›n sonunu getirir. Evrimin tutars›zl›¤›n› daha iyi anlamak için bir örnek

yeterli olur. Midesinde üretti¤i asitle, kendi midesini eriten bir canl› düflünün;
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a¤›z bofllu¤u

tükürük bezleri

karaci¤er

safra kesesi

tükürük bezleri

yemek borusu

mide

pankreas

kal›n ba¤›rsak

ince ba¤›rsak

rektum

anüs

Sindirim sistemi a¤›z, tükürük bezleri, mide, pank-
reas, karaci¤er, ince ve kal›nba¤›rsaklar›n birbirle-
riyle uyum içinde çal›flt›klar›, her eleman›n kendi gö-
revini yerine getirdi¤i bir sistemdir. Bu sistemde bu-
lunan organlardan birinin veya birkaç›n›n görevini
tam olarak yapamamas› bütün sistemi kilitler.



ac›lar içinde önce midesi parçalan›r, daha sonra di¤er iç organlar› bu asit ta-

raf›ndan tahrip edilir. Kendi kendini, canl› canl› yiyerek ölür. 

Midedeki s›v›n›n, besin geldi¤inde parçalay›c› özellik kazanmas›, bir di-

zi kimyasal ifllem sonucunda gerçekleflir. Sözde evrim süreci içinde, midesin-

de böylesine planl› kimyasal dönüflüm yap›lamayan bir canl› düflünün. Mide-

sindeki s›v› bir türlü parçalay›c› özellik kazanmayan canl›, yediklerini sindi-

remeyecek, karn›nda sindirilmemifl bir yiyecek kütlesi oldu¤u halde, besinsiz-

likten ölecekti.

Konuya bir baflka aç›dan bakal›m. Mide asidini üreten mide hücrele-

ridir. Bu hücreler de, vücudun herhangi bir yerindeki di¤er hücreler de (ör-

ne¤in göz hücreleri) ayn› hücrenin anne karn›nda bölünmesiyle oluflmufl

kardefl hücrelerdir. Dahas› her ikisi de ayn› genetik bilgiye sahiptirler. Ya-

ni her iki hücrenin bilgi bankas›nda hem gözün ihtiyac› olan proteinlerin,

hem de midede kullan›lan asitin genetik bilgisi bulunur. Fakat nereden gel-

di¤i bilinmeyen bir emre uyan göz hücresi, milyonlarca bilgi içinde yal-

n›zca göze ait bilgileri, mide hücresi de mideye ait bilgileri kullan›r. Peki,

göze ait proteinleri niçin üretti¤ini bile bilmedi¤imiz göz hücreleri, bir gün

mide asidini üretmeye bafllasalar -ki mide asidinin nas›l üretilece¤ine ait

bilgilere gerçekten sahiptirler- sonuç ne olur? ‹nsan kendi gözünü oldu-

¤u yerde eritir ve sindirir.

Kendi içimizdeki mükemmel dengeyi incelemeye devam edelim: 

Sindirim iflleminin devam› da ayn› derecede planl›d›r. Besinlerin sin-

dirim sistemi taraf›ndan parçalanm›fl, ifle yarayan k›s›mlar›, ince ba¤›rsak

çeperleri taraf›ndan emilerek kana kar›fl›r. ‹nce ba¤›rsa¤›n iç yüzeyi enine

k›vr›mlarla kapl› olup burufluk bir kumafl› and›r›r. Her k›vr›m›n üzerinde

'villus' ad› verilen daha küçük k›vr›mlar vard›r. Bu k›vr›mlar sayesinde em-

me ifllemini yapan ba¤›rsak yüzeyleri muazzam bir flekilde artar. Villusla-

r›n üzerindeki hücrelerin üst k›s›mlar›nda da 'mikrovillus' denilen mikros-

kobik uzant›lar bulunur. Bu uzant›lar birer pompa gibi çal›flarak besinleri

emerler. Dahas› bu pompalar›n içleri, farkl› besinler için farkl› iletim yol-

lar›yla döflenmifl kusursuz bir iletim sistemiyle dolafl›m sistemine ba¤lan-

m›fllard›r. Böylece bu pompalar›n emdikleri besinler, dolafl›m sistemiyle vü-

cudun her yan›na ulaflt›r›l›rlar. 
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Her bir villus yaklafl›k olarak 3000 mik-

rovillusa sahiptir. ‹nce ba¤›rsa¤›n iç çeperin-

de bir milimetre karelik alan, 200 milyon ka-

dar mikrovillusla kapl›d›r. Bir milimetre ka-

rede 200 milyon pompa her an insan›n haya-

t›n› sürdürmesi için yorulmadan, bozulma-

dan çal›flmaktad›r. Bu kadar çok pompa, çok

büyük ve genifl bir yüzey buruflturularak, çok

küçük bir yere s›k›flt›r›lm›flt›r. Bu sistem, al-

d›¤›m›z besinlerden vücudumuzun maksi-

mum derecede yararlanmas›n›, sonuç olarak

da hayat›m›z›n devam›n› sa¤lar.

SOLUNUM
Solunum hassas dengeler üzerine kuruludur. Solurken ci¤erlerimize çek-

ti¤imiz havan›n so¤uk ve kirli olmas› sa¤l›¤›m›z› olumsuz yönden etkiler. Bu

yüzden havan›n önceden temizlenmifl ve ›s›t›lm›fl olmas› gerekmektedir. Bur-

numuz tam da bu ifle uygun olarak yarat›lm›flt›r; burun duvarlar›nda bulunan

k›llar ve içerideki yap›flkan madde, içeri giren havadaki tozlar› yutarak süzme

iflini gerçeklefltirir. Ayr›ca hava, burun içindeki k›vr›mlardan geçerek ›s›n›r. Bu-

run kemikleri içinde öyle özel bir yap› vard›r ki içeri giren hava, burun içinde

ancak birkaç tur att›ktan ve ›s›nd›ktan sonra ci¤erlere gidebilir. Küçücük bir ke-

mi¤in içinde hava ak›m›na bir kaç tur att›racak yap› ancak özel bir yarat›l›fl sa-

yesinde ortaya ç›kabilir. Çünkü havan›n hareketini yönlendirmek bir tak›m he-

sap ve planlaman›n sonucunda gerçeklefltirilebilir. Böyle özel bir yap›n›n, bir

baflka sistemin ihtiyac›na cevap vermek -ci¤ere giden havay› ›s›tmak ve temiz-

lemek- için var ol-

mas› her iki sistemi

de Allah'›n özel ola-

rak yaratt›¤›n›n bir

delilidir. Bütün bu

sayd›¤›m›z basamak-

lar sonucunda içeri
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‹nce ba¤›rsakta bulunan ve yiye-
ceklerin posas›ndan gerekli be-
sinleri emen bir pompa (villüs).

Bir milimetre karede 200 milyon
adet bulunan bu pompalar yafla-

m›n›z› sürdürebilmeniz için her
saniye çal›fl›rlar. fiekilde pompa-
lar›n içinde bulunan ve farkl› be-

sinleri farkl› yollardan vücuda
kazand›ran özel kanallar (damar,

k›lcal damar ve lenf damarlar›)
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giren hava nemlendirilmifl ve tozlardan ar›nm›fl flekilde nefes borusuna gelir.

‹SKELET
‹skelet bafll› bafl›na bir mühendislik harikas›d›r. Vücudun yap›sal destek

sistemidir. Ayn› zamanda beyin, kalp, akci¤er gibi hayati organlar›n koruma-

s›n› yapar, iç organlara destek olur. ‹nsan vücuduna, hiçbir yapay makina ta-

raf›ndan taklit edilemeyen üstün bir hareket kabiliyeti verir. Dahas› kemik do-

kusu ço¤u kimsenin zannetti¤i gibi cans›z de¤ildir. Kemik dokusu vücudun

kalsiyum, fosfat ve birçok önemli mineralinin bankas›d›r. Vücudun ihtiyac›-

na göre bu mineralleri depo eder veya daha önceden depo ettiklerini vücuda

verir. Bütün bunlar›n yan› s›ra k›rm›z› kan hücrelerinin üretimi kemikler ta-

raf›ndan yap›l›r.

‹skelet bütün olarak mükemmel bir iflleve sahip olmas›n›n yan›nda, iske-

leti oluflturan kemikler de üstün bir yap›ya sa-

hiptirler. Vücudun tafl›nmas› ve korunmas› gi-

bi önemli bir görevi üstlenen kemikler, bu ifli

rahatl›kla yerine getirebilecek kapasitede ve

sa¤laml›kta yarat›lm›fllard›r. Vücudun karfl›-

laflaca¤› zor durumlar da hesaba kat›lm›flt›r.

Örne¤in; uyluk kemi¤i, dikey durumda bir

ton a¤›rl›¤› kald›rabilecek kapasitededir. Ni-

tekim at›lan her ad›mda bu kemi¤imize, vü-

cut a¤›rl›¤›m›z›n üç kat› kadar bir yük bin-

mektedir. Hatta s›r›kla yüksek atlama yapan

bir atlet yere inerken kalça kemi¤inin her san-

timetrekaresi 1400 kiloluk bir bas›nca maruz

kal›r. Peki kemik denen ve bir tek hücrenin

bölünmesi sonucunda ortaya ç›kan bu yap›-

y›, bu kadar kuvvetli k›lan nedir? Sorunun ce-

vab› kemiklerin eflsiz yarat›l›fl›nda gizlidir. 

Konuyu daha iyi anlamak için günümüz

teknolojisinden bir örnek vermek yerinde ola-

cakt›r. Büyük ve yüksek yap›lar›n inflas›nda
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‹skelet 206 ayr› parçan›n birlefltirilme-
sinden oluflmufl gerçek bir mühendis-
lik harikas›d›r. ‹nsan vücudu, birbirine
eklenmifl bu parçalar sayesinde ola¤a-

nüstü bir hareket kabiliyetine sahip
olur. Bugüne kadar yap›lm›fl hiçbir ro-

bot, insan vücudunun hareket kabili-
yetini taklit edememifltir.

kafatas›

yüz kemikleri

boyun kemi¤i
clavicle

scapula

humerus

radius

ulna

carpals

metacarpals

phalanges

femur

patella

tibia

fibula

tarsals

metatarsals

phalanges

sternum

le¤en kemi¤i



kafes sistemleri kullan›l›r. Bu inflaat tekni¤inde yap›n›n tafl›y›c› elemanlar›, yek-

pare yap›da de¤il, birbiri içine geçmifl, kafes fleklinde çubuklardan oluflur. An-

cak bilgisayarlar›n yapabilece¤i karmafl›k hesaplar sayesinde, büyük köprü-

ler ve endüstriyel yap›lar çok daha dayan›kl› ve daha ucuza infla edilmekte-

dirler. 

‹flte kemiklerin iç yap›s› da, insanlar›n binalarda ve köprülerde kulland›-

¤› bu kafes yap› sistemiyle benzer bir yap›dad›r. Önemli bir farkla; kemik için-

deki sistem, insanlar›n gelifltirdi¤inden çok daha üstün ve karmafl›kt›r. Bu sa-

yede kemikler, hem son derece sa¤lam, hem de rahatl›kla kullan›labilecek ha-

fifliktedirler. E¤er aksi olsayd›, yani kemiklerin içi, d›fl› gibi sert ve tamamen

dolu olsayd›, hem kemik a¤›rl›¤› insan›n tafl›yabilece¤inin çok üzerinde olur-

du, hem de kemi¤in yap›s› gevrek ve sert olup en küçük bir darbede çatlama

ve k›r›lma yapard›.

Kemiklerimizin bu mükemmel yarat›l›fl›, bizim son derece rahat bir ha-

yat sürmemizi, çok zor hareketleri kolayl›kla ve hiç ac› duymadan yapabilme-

mizi sa¤lamaktad›r. Kemi¤in yap›s›n›n bir baflka özelli¤i de vücudun gerekli

bölgelerinde esnek bir yap›ya sahip olmas›d›r. Örne¤in gö¤üs kafesi; kalp ve

akci¤er gibi hayati organlar› korurken, bir yandan da akci¤erlere havan›n dol-

mas›n› ve boflalmas›n› sa¤layacak flekilde genifller ve büzülür. 

Kemiklerin esneklikleri zamanla de¤iflebilir. Örne¤in kad›nlarda le¤en ku-

fla¤› kemikleri, hamileli¤in son aylar›na do¤ru gevfler ve birbirlerinden biraz

ayr›l›rlar. Bu son derece önemli bir ayr›nt›d›r, çünkü bu gevfleme sayesinde be-

be¤in bafl› do¤um s›ras›nda ezilmeden d›flar› ç›kabilir.

Kemikteki mucizeler bunlarla da s›n›rl› kalmaz. Kemikler esneklikleri, da-

yan›kl›l›klar› ve hafifliklerinin yan› s›ra, kendilerini tamir etme özelli¤ine de

sahiptirler.Bu da vücuttaki pek çok ifllem gibi, milyonlarca hücrenin beraber

çal›flmas›yla gerçekleflir. 

‹skeletin hareket kabiliyeti de üzerinde durulmas› gereken önemli bir ay-

r›nt›d›r. Her ad›m at›fl›m›zda omurgam›z› oluflturan omurlar birbiri üstünde

hareket ederler. Bu sürekli hareket ve sürtünme, omurlar›n afl›nmas›na sebe-

biyet verecekken bu tehlikeyi önlemek için her bir omur aras›na disk denen

dayan›kl› k›k›rdaklar yerlefltirilmifltir. Bu diskler amortisör görevi yaparlar. Da-

has› her ad›m at›flta, vücut a¤›rl›¤›ndan kaynaklanan bir tepki kuvveti yerden

vücuda gelir. Bu kuvvet, omurgan›n sahip oldu¤u amortisörler ve "kuvvet da-
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¤›t›c›" k›vr›ml› flekli sayesinde, vücuda zarar vermez.E¤er tepkiyi azaltan es-

neklik ve özel yap› olmasa, ortaya ç›kan kuvvet direk kafatas›na iletilirdi ve

omurgan›n üst ucu, kafatas› kemiklerini parçalayarak beynin içine girerdi.

Kemiklerin birbirlerine eklendikleri yerlerde de yarat›l›fl›n delilleri görülür.

Eklemler bir ömür boyunca hareket ettikleri halde ya¤lanmaya ihtiyaç duymaz-

lar. Biyologlar bunun nedenini araflt›rd›lar: Eklemlerdeki sürtünme nas›l ortadan

kalk›yordu?

Bilim adamlar›, olay›n "tam bir yarat›l›fl mucizesi" olarak nitelendirilebile-

cek bir sistemle çözüldü¤ünü gördüler: Eklemlerin sürtünme yüzeyleri, ince ve

gözenekli bir k›k›rdak tabakas›yla kaplanm›flt›r ve bu tabakalar›n alt›nda a¤da-

l› ve kaygan bir s›v› bulunur. Kemik, eklemin bir yerine bask›da bulunursa bu

s›v› gözeneklerden d›flar› f›flk›r›r ve eklem yüzeyinin "ya¤ gibi" kaymas›n› sa¤-

lar.

Tüm bunlar insan bedeninin çok mükemmel, üstün bir yarat›fl›n ürünü ol-
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du¤unu göstermektedir. ‹nsan bu mü-

kemmel yarat›l›fl sayesinde birbirin-

den çok farkl› hareketleri büyük bir h›z

ve rahatl›k içinde yerine getirir.

Herfleyin bu kadar mükemmel ol-

mad›¤›n› mesela tüm baca¤›m›z›n tek

bir uzun kemikten meydana geldi¤i-

ni düflünün. Yürümek büyük bir sorun

haline gelecek, son derece hantal ve

hareketsiz bir bedenimiz olacakt›. Bir

yere oturmak bile güçleflecek, bu tür

hareketler s›ras›ndaki zorlamalar ne-

deniyle bacak kemi¤i kolayl›kla k›r›-

labilecekti. Oysa insan›n iskeleti, vü-

cudunun her hareketine kolayl›kla

izin verecek bir yap›dad›r.

‹skeletin sahip oldu¤u tüm özel-

likleri Allah yaratm›flt›r ve halen de ya-

ratmaktad›r. Allah, yaratt›¤› insan› bu

gerçek üzerinde düflünmeye ise flöyle

davet eder:

...Kemiklere de bir bak nas›l biraraya getiriyoruz, sonra da onlara

et giydiriyoruz?... (Bakara Suresi, 259)

‹nsana düflen bu gerçe¤i düflünmek ve kendisini yaratm›fl olan Allah'›n

gücünü takdir edip, O'na flükretmektir. Bunu yapmad›¤› takdirde ise büyük

bir kayba u¤rayacakt›r. Kemikleri ilk kez yarat›p sonra da onlara et giydiren

Allah, bunu diledi¤i zaman diledi¤i flekilde yapmaya kadirdir. Allah bu ger-

çe¤i Kuran'da flöyle bildirir:

‹nsan, Bizim kendisini bir damla sudan yaratt›¤›m›z› görmüyor mu?

fiimdi o, apaç›k bir düflman kesilmifltir. Kendi yarat›l›fl›n› unutarak

Bize bir örnek verdi; dedi ki: "Çürümüfl-bozulmuflken, bu kemik-

leri kim diriltecekmifl?" De ki: "Onlar›, ilk defa yarat›p-infla eden

diriltecek. O, her yaratmay› bilir." (Yasin Suresi, 77-79)
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At›lan her ad›mda, vücudun a¤›rl›-
¤› yüzünden, yerden vücuda do¤-

ru bir tepki kuvveti do¤ar. E¤er
omurlar aras›nda bulunan amorti-
sörler olmasa ve omurga dümdüz
bir yap›ya sahip olsayd›, bu kuv-
vet direkt olarak kafatas›na ileti-
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VÜCUTTAK‹ KOORD‹NASYON
‹nsan vücudunda, belli bir amaç için, yani vücudun canl›l›¤›n›n devam-

l›l›¤› için, bütün sistemler birarada, ba¤lant›l› bir flekilde ve tam bir uyum için-

de çal›fl›r. Her gün yapt›¤›m›z çok küçük hareketler, mesela nefes almak, gül-

mek bile insan vücudundaki kusursuz koordinasyonun bir sonucudur.

‹çimizde her an iflleyen, ak›lalmaz karmafl›kl›kta ve büyüklükte bir koor-

dinasyon a¤› vard›r. Amaç canl›l›¤› devam ettirmektir. Bu koordinasyon özel-

likle vücudun hareket sisteminde görülür. Çünkü en küçük hareket için bile is-

kelet sistemi, kaslar ve sinir sistemi mükemmel bir ifl birli¤i içinde çal›flmak zo-

rundad›r.

Vücuttaki koordinasyonun ilk flart› do¤ru bilgi teminidir. Ancak do¤ru bil-

gilerin elde edilmesiyle, yeni de¤erlendirilmeler yap›labilir bunun için de son

derece geliflmifl bir haber alma a¤› mevcuttur.

Koordine edilmifl bir hareketi yapabilmek için herfleyden önce o hareket-

le ilgili vücut organlar›n›n konumlar›n›n ve birbirleriyle iliflkilerinin bilinme-

si gereklidir. Bu bilgi beyne; gözlerden, iç kulaktaki denge mekanizmas›ndan,

kaslardan, eklemlerden ve deriden gelir. Her saniye milyarlarca bilgi ifllenir,

de¤erlendirilir ve bunlara göre yeni kararlar verilir. ‹nsan›n ise kendi vücu-

dunda gerçekleflen bu bafl döndürücü h›zdaki ifllemlerden haberi bile yoktur.

O yaln›zca hareket eder, güler, konuflur, koflar, yemek yer, düflünür. Bu ifllem-

lerin yap›lmas› için hiçbir çabas› olmaz. Örne¤in basit bir gülümseme için bi-
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le on yedi kas›n ayn› anda çal›flmas› gereklidir. Bu kaslardan birinin çal›flma-

mas› veya yanl›fl çal›flmas› yüz ifadesini tamamen de¤ifltirir. Yürüyebilmek için

ise ayaklarda, bacaklarda, kalçada, kas›klarda ve s›rtta elli dört ayr› kas uyum

içinde çal›flmal›d›r. 

Kaslar ve eklemlerin içinde, vücudun o anki konumuna ait bilgileri ve-

ren milyarlarca küçük, mikroskobik alg›lay›c› vard›r. Bu alg›lay›c›lardan ge-

len mesajlar, merkezi sinir sistemine ulafl›r ve burada yap›lan de¤erlendirme-

ye göre, kaslara yeni emirler gönderilir. 

Vücuttaki koordinasyonun mükemmelli¤i flu örnekle daha iyi anlafl›lacak-

t›r: Yaln›zca elinizi havaya kald›rman›z için omuzunuzun bükülmesi, "biceps"

ve "triceps" denilen ön ve arka kol kaslar›n›z›n s›rayla kas›l›p gevflemeleri, dir-

se¤iniz ve bile¤iniz aras›nda bulunan kaslar›n bile¤i döndürmeleri gerekir. Ha-

reketin her aflamas›nda, bu kaslar›n içindeki milyarlarca alg›lay›c›, her an kas-

lar›n konumlar›n› merkeze bildirir. Merkezden de kaslara bir an sonra ne yap-

malar› gerekti¤i iletilir. Tabii ki insan bütün bunlar›n fark›na varmaz, yaln›z-

ca elini kald›rmak ister ve kald›r›r.

Mesela vücudun dik durmas› için, bacak kaslar›n-

da, ayaklarda, s›rtta, kar›nda, gö¤üste, boyunda bulu-

nan milyarlarca alg›lay›c›dan gelen bilgi de¤erlendiri-

lir ve bu emirlerin hepsi her saniye kaslara iletilir.
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Konuflmak için de özel bir çaba harcamay›z. ‹stedi¤imiz sözcüklerin a¤-

z›m›zdan dökülmeleri için, ses tellerinin hangi aç›kl›kta, ne kadar titreflmesi

gerekti¤ini, a¤z›m›zdaki, dilimizdeki, bo¤az›m›zdaki yüzlerce kastan hangi-

lerini, hangi s›ra ile kaç defa, ne oranda kas›p gevfletece¤imizi, ci¤erlerimize

kaç santimetreküp hava al›p, bu havay› hangi h›z ve aral›klarla boflaltmam›z

gerekti¤ini oturup da hesaplamay›z. ‹stesek de bunu yapamay›z! Çünkü a¤-

z›m›zdan ç›kan tek bir kelimenin oluflumu, insan›n solunum sisteminden si-

nir sistemine, kaslar›ndan kemiklerine kadar uzanan pek çok yap›n›n uyum-

lu çal›flmas›n›n bir sonucudur. 

Bu koordinasyonda bir aksakl›k olmas› durumunda neler olur? Gülüm-

semek isterken yüzümüzde baflka bir ifade oluflabilir ya da konuflmak istedi-

¤imizde baflaramayabiliriz, yürüyemeyebiliriz. Oysa ne zaman istersek güle-

riz, konufluruz, yürüyebiliriz, hiçbir aksakl›k olmaz. Çünkü burada anlat›lan

herfley "sonsuz kudret" gerektiren bir yarat›l›fl sonucunda gerçekleflir. 

Bu nedenle insan, her zaman için tüm hayat›n› ve varl›¤›n›, kendisini ya-

ratan Allah'a borçlu oldu¤unu bilmelidir. ‹nsan›n, övünecek, böbürlenecek hiç-

bir fleyi yoktur. Sahip oldu¤u güç, sa¤l›k ya da güzellik, kendisinin eseri de-

¤ildir ve kendisine ebediyen verilmifl de de¤ildir. Mutlaka yafllanacak, mut-
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3 sinirler
mesaj› tafl›r

4 mesaj omurili¤e ulafl›r ve motornöronu
adl› hareket denetleyici devreye girer

5 kaslar›n yeni konumlar›n›
almalar› için gerekli emir verilir

6 motor nöronunun kasa
temas etti¤i yer

omurilik

7 motor nöronundan gelen emir sayesinde kaslar hareket eder

HAREKET

Kaslardaki alg›lay›c›lardan, omurili¤e bilginin ulaflmas› ve bu bilginin do¤rultusunda
omurili¤in kasa yeni emir vermesinin flematik anlat›m›. Milyarlarca reseptörün verdi-
¤i milyarlarca bilginin de¤erlendirilmesi ve verilen bütün emirler her saniye gerçek-
leflmektedir. Bu kompleks sistemin varl›¤›ndan pek çok kimsenin haberi yoktur an-
cak her insan bu özel sisteme sahip olarak do¤ar. Rahman ve Rahim olan Allah kul-
lar›n› gözetip-koruyand›r.



laka sa¤l›¤›n› ve güzelli¤ini yitirecektir. Allah Kuran'da bu gerçe¤e flöyle dik-

kat çekmektedir:

"Size verilen herfley, yaln›zca dünya hayat›n›n meta› ve süsüdür.

Allah Kat›nda olan ise, daha hay›rl› ve daha süreklidir. Yine de, ak›l-

lanmayacak m›s›n›z?" (Kasas Suresi, 60)

E¤er bunlar›n çok daha üstününü, ebediyen, ahirette elde etmek istiyor-

sa; Allah'›n kendine verdi¤i nimete flükretmeli ve O'nun istedi¤i biçimde ha-

yat›na yön vermelidir.

Bu örneklerde de görüldü¤ü gibi insan vücudundaki organlar›n ve sis-

temlerin hepsi "mucizevi" özelliklere sahiptir. Bu özellikler incelendi¤inde in-

san, varl›¤›n›n ne denli ince hesaplara dayand›¤›n› ve yarat›l›fl›ndaki mucize-

leri görecektir ve Allah'›n sonsuz ilmini ve insan üzerindeki kusursuz sanat›-

n› bir kez daha kavrayacakt›r.

KARAC‹⁄ER
Kar›n bofllu¤unun sa¤ üst k›sm›nda yer alan karaci¤er, kan dolafl›m› için-

de mükemmel bir filtre görevini üstlenmifltir. Suda çözülebilen, vücut art›¤›

basit maddeler böbrekte temizlenirken, ilaçlar ve hormonlar gibi karmafl›k ya-

p›l› at›klar› karaci¤er temizler.

Savunma sistemini lojistik yönden destekler: Karaci¤er sadece beslen-

me ve metabolizma at›klar› için bir filtre olarak kalmamakta, ayr›ca ba¤›fl›k-

l›k maddeleri olan globulinleri ve damar tamir gruplar› olan enzimleri de üre-

tmektedir.

Bakterileri temizler: Karaci¤erde bulunan Kupffer hücreleri, buradan ge-

çen, özellikle de ba¤›rsaklardan gelen kanda bulunan önemli miktardaki bak-

terileri yutarlar. Kupffer hücreleri kandaki parçac›klar›n ya da öteki yan ürün-

lerin artmas› durumunda, bunlar› kandan filtre edebilmek için kendi say›lar›-

n› da art›r›rlar.

Vücudun enerji kaynaklar›n› üretir: Karaci¤erin özelliklerinden biri de

vücudun en önemli enerji kayna¤› olan glukozu üretmesidir.

Normal beslenme s›ras›nda al›nan glukoz, glikojene çevrilerek karaci¤er-

de depolan›r. Karaci¤er kandaki glukoz oran›n› devaml› kontrol eder. Yemek

aralar›nda besin al›nmad›¤› ve kandaki glukoz miktar› düflmeye bafllad›¤› za-
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man, karaci¤er depolad›¤› glikojeni tekrar glukoza çevirerek kana verir. Böy-

lece kandaki glukoz düzeyinin fazlaca düflmesi engellenmifl olur. Karaci¤er ay-

r›ca ya¤ asitleri ve amino asitlerden de glukoz üretebildi¤i gibi, enerji üreti-

minde kullan›lmas› mümkün olmayan di¤er karbonhidratlar› da glukoza çe-

virebilir. 

Kan› depolar: Karaci¤er, geniflleyebilen veya küçülebilen bir yap›ya sa-

hiptir. Bu özelli¤i sayesinde kan damarlar›ndaki kan› depolayabilir veya sa-

labilir.

Karaci¤er sa¤l›kl› bir vücutta, toplam kan›n %10'unu, yani 450 ml kan› bün-

yesinde tutar. Baz› durumlarda, örne¤in kalp yetmezli¤i söz konusu oldu¤un-

da vücutta dolaflan kan miktar›, kalbin çal›flma temposuna fazla gelecektir. Bu

durumda karaci¤er kan tutma hacmini iki kat daha art›rarak, 1 litre kan› faz-

ladan depolar. Böylece kalbin, kald›rabilece¤i bir tempoda çal›flmas›na f›rsat

yarat›r.

Vücutta kan ihtiyac› artt›¤›nda ise (örne¤in a¤›r egzersizler s›ras›nda) ka-

raci¤er, bünyesinde depolad›¤› kan› dolafl›ma vererek kan ihtiyac›n› giderir. 

Ekonomik çal›fl›r: Kaslarda glukoz harcanmas› s›ras›nda, metabolizma ar-

t›¤› olan laktik asit aç›¤a ç›kar. Laktik asit kasta kald›¤› sürece ac› verir ve ça-

l›flmas›n› engeller. Karaci¤er bu asidi kaslardan toplar ve yeniden glukoza dön-

dürebilir.

Ölü alyuvarlar›n yenilerini üretir: Karaci¤er ve dalak, ölen alyuvarlar›n

yerine yenilerinin üretildi¤i, proteinin büyük bir k›sm›n›n parçaland›¤› ve ami-

no asitler olarak yeniden farkl› amaçlar için kullan›ld›¤› yerdir. Karaci¤er ay-

r›ca, vücutta önemli ifllevleri olan demirin de depoland›¤› organd›r. 

Bu haliyle vücudun en geliflmifl deposudur. Tüm mineralleri, proteinle-

ri, az miktarda ya¤› ve vitaminleri karaci¤er depolar. ‹htiyaç duyuldu¤unda,

depolad›¤› maddeyi en k›sa yoldan gerekli bölgeye verir. Vücudun yeterli ener-

jiye sahip olup olmad›¤›n› hassas bir biçimde denetler, bunun için özel bir ha-

berleflme sistemi gelifltirmifltir. Vücuttaki tüm organlar karaci¤er ile ba¤lant›-

l›d›r. 

Kendi kendini onarabilir: Karaci¤erin kendi kendisini tamir etme yete-

ne¤i de vard›r. Bir k›sm› tahrip olsa, kalan di¤er hücreler hemen ço¤alarak ek-

sik k›sm› tamamlar. Hatta organ›n üçte ikisi al›nsa bile, kalan k›s›m karaci¤e-

ri bir bütün olarak yeniden meydana getirebilir. 
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Organ kendi kendisini onar›rken, ölen ve zedelenen hücrelerini ortamdan

uzaklaflt›r›r ve yerine yenilerini koyar. Bir karaci¤er hücresi, yaklafl›k 500'den

fazla ifllemi yapabilecek yetenektedir. Bu ifllemleri, birbiri arkas›ndan de¤il ço-

¤u kez ayn› zamanda baflarmaktad›r. 

DER‹
Metrelerce uzunlukta ama tek parçadan oluflan bir doku düflünün; bu hem

›s›nmay›, hem de serinlemeyi sa¤layacak özelliklere ayn› anda sahip olan; sa¤-

lam ama ayn› zamanda çok estetik, her türlü d›fl etkiye karfl› çok etkin bir ko-

ruma sa¤layan bir doku olsun. 

‹nsan vücudunu ve di¤er tüm canl›lar›n vücutlar›n› türlere göre baz› de-

¤ifliklikler göstererek kaplayan deri dokusu yukar›daki özelliklerin tümüne sa-

hiptir.

Deri dokusu da, di¤er pek çok yap› gibi, eksikli¤i durumunda insan›n ya-

flam›n› tehlikeye atacak kadar önemli bir organd›r. Derinin sadece bir bölümü-

nün bile tahrip olmas› öncelikle vücutta önemli bir su kayb›na sebep olaca¤›

için ölüme yol açar. Bu özelli¤iyle tek bafl›na deri evrim teorisini çürüten bir

organd›r. Çünkü her organ› tamam ama derisi henüz evrimleflmemifl veya k›s-

men ortaya ç›km›fl bir canl›n›n hayatta kalabilmesi mümkün de¤ildir. Bu da

bize insanlar›n da, hayvanlar›n da tüm vücut parçalar›n›n eksiksiz ve kusur-

suz olarak hep birlikte ortaya ç›kt›¤›n› yani yarat›lm›fl olduklar›n› gösterir.

Birbirinden tamamen farkl› yap›lardan meydana gelen derinin alt k›sm›n-

da ya¤dan oluflan bir katman vard›r. Bu ya¤ katman› ›s›ya karfl› yal›t›m göre-

vi görür. Bu tabakan›n üstünde deriye esneklik özelli¤ini veren ve büyük k›s-

m› proteinlerden oluflan baflka bir bölüm vard›r. 

Derimizin 1 cm alt›n› kald›rd›¤›m›zda karfl›laflaca¤›m›z manzara; iflte bu

ya¤lar›n ve proteinlerin oluflturdu¤u, çok çeflitli damarlar›n da bulundu¤u es-

tetik olmayan, hatta ürkütücü bile say›labilecek bir görüntü olacakt›r. Deri, bü-

tün bu yap›lar› kapat›c› özelli¤i sayesinde hem vücudumuza çok önemli bir

estetik katk›da bulunurken, hem de tüm d›fl etkenlerden korunmam›z› sa¤lar

ki sadece bu özelli¤i bile derimizin varl›¤›n›n ne kadar önemli oldu¤unu gös-

termeye yeter.

Derinin bütün fonksiyonlar› hayatidir. ‹flte bunlardan birkaç›:

Vücudun su dengesinin bozulmas›n› engeller: Üst derinin her iki tara-

f› da su geçirmez bir yap›ya sahiptir. Derinin bu özelli¤i sayesinde vücuttaki
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su miktar›n›n kontrolü sa¤lan›r. Deri, kulaktan, burundan hatta gözden bile

önemli bir organd›r. Di¤er duyu organlar›m›z olmadan yaflayabiliriz. Ama de-

ri olmadan insan›n hayat›n› sürdürmesi mümkün de¤ildir. Çünkü insan vü-

cudunun en hayati s›v›s› olan "su"yun deri olmadan vücutta tutulmas› müm-

kün de¤ildir. 

Dayan›kl› ve esnektir: Üst deri yüzeyindeki hücrelerin önemli bir k›sm›

ölüdür. Alt deri ise canl› hücrelerden oluflur. Üst deri hücreleri bir süre sonra

hücre niteliklerini kaybetmeye bafllarlar ve 'keratin' ad›n› verdi¤imiz sert bir

maddeye dönüflürler. Ölen bu hücreleri keratin maddesi birarada tutar ve vü-

cudu koruyucu bir z›rh oluflturur. Derinin daha sert ve kal›n olmas› halinde

koruyucu özelli¤inin artaca¤› düflünülebilir. Ancak bu yan›lt›c›d›r. E¤er bir fi-

lin ya da gergedan›nki kadar sert ve kal›n bir deriye sahip olsayd›k, oldukça

hareketli olan bedenimiz bu yetene¤ini yitirecek ve hantallaflacakt›.

Zaten hangi canl› türü olursa olsun deri hiçbir zaman gere¤inden kal›n

olmaz. Derinin yap›s›nda çok ölçülü, çok kontrollü bir plan vard›r. Üst deri

hücrelerinin sürekli öldü¤ünü ve bu ifllemin belli bir yerde durmad›¤›n› dü-

flünelim. Bu durumda derimiz kal›nlaflmaya devam edecek bir süre sonra tim-

sah derisi gibi kal›n bir hale dönüflecekti. Ama hiçbir zaman böyle olmaz, de-

ri hep gerekti¤i kal›nl›ktad›r. Peki bu nas›l olur? Deri hücreleri nerede dura-

caklar›n› nas›l bilirler?

Deri dokusunu oluflturan hücrelerin nerede duracaklar›n› kendi kendile-

rine bulduklar›n› ya da bu sistemin tesadüfi bir flekilde olufltu¤unu iddia et-
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Basit bir yap›da oldu¤u zannedi-
len deri, asl›nda birçok tabakadan
oluflan, içinde alg›lay›c› sinirler,
dolafl›m kanallar›, havaland›rma
sistemleri, ›s› ve nem ayarlay›c›la-
r›, bulunan, gerekti¤inde Günefl'e
karfl› kalkan üretebilen oldukça
karmafl›k bir organd›r. 
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kan damar›

1



mek son derece mant›ks›z ve komik bir iddia olacakt›r. Derinin yap›s›nda apa-

ç›k bir yarat›l›fl vard›r. Bu yarat›l›fl› oluflturan da hiç kuflkusuz ki alemlerin Rab-

bi olan, Tek ve Bir olan Allah't›r. 

S›cak havalarda vücudun serinlemesini sa¤layan mekanizmalar› içerir:

Alt deriyi çok ufak k›lcal damarlar sarm›flt›r. Bunlar sadece deriyi beslemezler,

ayn› zamanda derideki kan miktar›n› da kontrol ederler. Vücut ›s›s› artt›¤›nda

damarlar geniflleyerek gere¤inden fazla s›cak olan kan›n vücudun nispeten se-

rin olan d›fl k›sm›ndan geçmesini ve ›s›n›n d›flar› verilmesini sa¤lar. Vücudu se-

rinleten bir baflka mekanizma da terdir. ‹nsan derisi "gözenek" ad› verilen de-

liklerle doludur. Gözenekler ter bezlerinin bulundu¤u alt deriye kadar uzan›r-

lar. Bu bezler kandan ald›klar› suyu gözeneklerden geçirerek vücudun d›fl›na

atarlar. D›flar› at›lan s›v› buharlaflmak için vücudun ›s›s›n› kullan›r, bu da bir

serinleme yarat›r.

So¤uk havalarda vücut s›cakl›¤›n› korur: So¤uk havalarda derideki ter

bezleri çal›flmalar›n› yavafllat›r ve kan damarlar› daral›r. Böylece deri alt›nda

kan dolafl›m› azalaca¤›ndan vücut ›s›s›n›n d›flar› kaçmas› engellenmifl olur.

Tüm bunlar›n bize gösterdi¤i sonuç, insan derisinin hayat›m›z› kolaylafl-

t›rmak için özel olarak yarat›llm›fl mükemmel bir organ oldu¤udur. Deri hem

korur, hem "klima" görevi görür, hem de esnekli¤i sayesinde hareket kolayl›-

¤› sa¤lar. Dahas›, son derece estetiktir.

Bu tür bir derinin yerine sert, kal›n ve kaba bir derimiz olabilirdi. Es-

nek olmayan, bu nedenle biraz kilo ald›¤›m›zda çatlay›p yar›lacak bir de-

rimiz de olabilirdi. Ya da yaz›n s›caktan bayg›nl›k geçirmemize, k›fl›n ko-

layca donmam›za neden olacak bir deriye de sahip olabilirdik. Ancak bi-

zi yaratan Allah, en konforlu, en kullan›fll› ve en estetik flekilde deriyle be-

denimizi kaplam›flt›r. Çünkü O, "...Yaratan'd›r, kusursuzca var edendir, fle-

kil ve suret verendir." (Haflr Suresi, 24)

KALP
‹nsan vücudundaki 100 trilyon hücreyi teker teker gezen dolafl›m siste-

minin en önemli eleman›, hiç kuflkusuz ki kalptir. Kalp; kirli ve temiz kan›n

birbirlerine kar›flmadan vücudun farkl› bölgelerine pompalanmas›n› sa¤layan

dört farkl› odac›¤›yla, emniyet sübab› görevi yapan kapakç›klar›yla son dere-

ce hassas dengeler üzerine kurulmufl bir yarat›l›fla sahiptir.
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Hiçbir müdahalemiz olmamas›na ra¤men yaflam›m›z boyunca belirli bir

tempoda hiç ara vermeden atan kalbimiz, Yarat›l›fl›n aç›k delillerinden biridir.

Henüz anne karn›ndayken atmaya bafllayan kalp, dakikada 70-100 at›fl-

l›k bir tempoyla yaflam boyunca hiç ara vermeden çal›fl›r; sadece her çarpma

aras›nda yar›m saniye dinlenir ve bir gün içinde yaklafl›k 10.000 kez atar. Bu

rakam› insan ömrünün uzunlu¤unu gözönüne alarak de¤erlendirirsek karfl›-

m›za hesaplamakta oldukça zorlanaca¤›m›z bir rakam ç›kacakt›r. 

‹flleyiflinde son derece hassas bir düzen olan kalpteki bütün yap›lar özel

olarak yarat›lm›flt›r. Kalpte; temiz ve kirli kan›n birbirlerine kar›flmamalar›n-

dan, vücut bas›nc›n›n ayarlanmas›na, besinlerin tüm vücuda tafl›nmas› için ge-

rekli ifllemlerden, kan› gerekti¤i kadar pompalayan sistemlere kadar her de-

tay için farkl› bir özellik düflünülmüfl ve kalp buna göre yarat›lm›flt›r. 

Bir yarat›l›fl harikas› olan kalpte; kesinlikle tesadüfen oluflamayacak komp-

lekslikte bir sistem vard›r. Bu özelliklerin

hepsi de kendilerini Yaratan›; yani alemle-

rin Rabbi olan, kusursuz ve örneksiz Yara-

tan Allah'› bize tan›t›rlar. 

‹flte kalbin özelliklerinden birkaç›;

Kalp, vücudun en güvenli yerlerin-

den birine yerlefltirilmifltir: En önemli or-

ganlardan olan kalp, yine özel bir yarat›l›flla

gö¤üs kafesinin içinde yer alarak, d›flar›dan

gelecek darbelere karfl› oldukça iyi korun-

mufltur.

Temiz ve kirli kan hiçbir flekilde bir-

birine kar›flmaz: Kalpte temiz ve kirli kan

sürekli hareket halindedir. Özel bir doku sa-

yesinde kalp 4 farkl› özellikte odac›¤a bö-

lünmüfltür. Sol ve sa¤ kulakç›ktan oluflan üst

iki bölüm dolum odac›klar›d›r. Kendilerine

gelen kan› alttaki kar›nc›klara yollarlar. Bu-

radaki hassas düzen sayesinde kanlar birbir-

lerine kesinlikle kar›flmazlar.

‹nsan vücudundaki 100 trilyon
hücreyi tek tek besleyen dolafl›m
sistemi. fiekilde k›rm›z› renkli da-
marlar oksijence zengin kan›, ma-
vi renkli damarlar az oksijenli ka-
n› gösteriyor.

karotid atardamarlar jugular toplardamarlar

akci¤er damarlar›aort kavisi

kalp

vena cava

aorta



Kan bas›nc›n› organlara zarar vermeyecek flekilde ayarlar: Kalbimiz tek

bir pompa gibi de¤il de yanyana duran iki pompa gibi çal›fl›r. Her pompan›n

kendi kulakç›¤› ve kar›nc›¤› vard›r. Bu bölünme ayn› zamanda dolafl›m siste-

mini de ikiye ay›r›r. Kalbin sa¤ taraf› kirli kan› nisbeten düflük bir bas›nçla ak-

ci¤erlere yollar. Sol taraf ise temiz kan› yüksek bir bas›nçla tüm vücuda pom-

palar. Bu bas›nç ayar› vücut için çok önemlidir, çünkü e¤er akci¤ere giden kan,

vücuda yay›lan kanla ayn› bas›nçta pompalanm›fl olsayd›, akci¤erler bu ba-

s›nca dayanamayarak parçalan›rlard›. Kalpteki mükemmel denge sayesinde ak-

ci¤erlerde hiçbir zaman böyle bir problem olmaz. Çünkü kalpte kusursuz bir

yarat›l›fl vard›r.

Vücudun ihtiyaç duydu¤u, birçok maddenin organlara iletilmesini sa¤-

lar: Kalpten gelen temiz kan, aort yoluyla dokulara yollan›r ve bütün hücre-

lere ulaflan damarlar arac›l›¤›yla tafl›d›¤› oksijeni dokulara b›rak›r. Kan; k›lcal

damarlardaki bu dolafl›m s›ras›nda oksijenden baflka içine ald›¤› hormon, be-

sin ve di¤er türden maddeleri de dokulara da¤›t›r.

Kan›n ak›fl yönünü düzenleyen ve son derece uyumlu çal›flan kapak-

ç›klara sahiptir: Kalpte her odac›¤›n a¤z›nda yer alan ve kan›n ak›m yönünün

tersine dönmesini engelleyen kapakç›klar vard›r. Kulakç›klarla kar›nc›klar ara-

s›ndaki bu kapakç›klar lifsi dokulardan oluflur. Bunlar çok ince kaslar taraf›n-

dan tutulmaktad›r. Bu kaslardan tek bir tanesi çal›flmasa kulakç›klara do¤ru
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Kalp iki farkl› özellikte kan› birbirlerine kar›flt›rmadan vücudun farkl› bölgelerine pompala-
yan, dört farkl› odac›¤›, emniyet sübab› görevi gören kapakç›klar› bulunan ve son derece
hassas dengeler üzerine kurulu, üstün bir yarat›l›fla sahiptir. 

üst vena cava

sa¤ pulmoner atardamar

sa¤ pulmoner toplardamar

pulmoner damar gövdesi

aorta

damarlar

sol pulmoner toplardamar

sa¤ atrium (kulakç›k) sol atrium (kulakç›k)

sa¤ ventrikül (kar›nc›k)

alt vena cava

apex (kalbin ucu)

septum (ara duvar)

vücudun üst
k›sm›ndan
gelen kirli
kan›n girifli

akci¤ere gi-
den temiz kan

vücudun alt
k›sm›ndan
gelen kirli
kan›n girifli

KAN DOLUYOR
(Kalp gevflek du-

rumda)

KAN POMPALANIYOR
(Kalp kas›lm›fl durumda)

temiz kan›n vücu-
da pompalanmas›

kirli kan›n temizlen-
mek üzere akci¤ere
pompalanmas›

sol ventrikül (kar›nc›k)

semilunar kapak
semilunar kapak

atrioventriküler kapak
atrioventriküler kapak



fazla kan akaca¤›ndan, bu durumda insan› ölüme kadar götüren a¤›r kalp yet-

mezli¤i ortaya ç›kard›. Böyle bir problemle ancak bir hastal›k durumunda kar-

fl›lafl›r›z. Aksi bir durum hiçbir zaman söz konusu olmaz.

De¤iflen flartlara göre, gerekti¤i kadar kan pompalar: Kalbin pompala-

d›¤› kan miktar› vücudun ihtiyac›na göre de¤iflir. Normal flartlarda kalp da-

kikada 70 kez atar. Yorucu egzersizler s›ras›nda ise kaslar›m›z daha çok oksi-

jene ihtiyaç duydu¤u için, kalp çal›flma temposunu dakikada 180 defaya ka-

dar yükselterek pompalad›¤› kan miktar›n› art›r›r. Böyle olmasayd› ne olur-

du? Vücudun daha fazla enerjiye ihtiyaç duydu¤u bir anda, kalp normal bir

tempoda çal›flsayd›, dengesi bozulaca¤›ndan vücutta hasarlar meydana gelir-

di. Oysa kalbin sahip oldu¤u mükemmel yap› sayesinde böyle bir fley olmaz.

Bizim bir ayarlama yapmam›za gerek kalmadan kalp, pompalanacak kan mik-

tar›n› kendisi ayarlar.

Kontrolümüz d›fl›nda ama gerekti¤i kadar çal›fl›r: Kalbin pompalayaca-

¤› kan miktar›n› özel bir sinir sistemi kontrol eder. ‹ster uykuda olal›m, ister

uyan›k olal›m sinir sistemimiz pompalanmas› gereken kan miktar› ve kan pom-

palan›fl h›z›n› kendili¤inden ayarlar. Nerede, ne zaman, ne kadar kan gerek-

ti¤ini hiçbir müdahale olmadan ayarlayan kalpteki yap› tek kelimeyle kusur-

suzdur. Bu sistemi kalp kendi kendine oluflturamayaca¤›na ya da bu mükem-

mel sistem tesadüfen oluflamayaca¤›na göre, kalp yarat›lm›flt›r. Sonsuz ilim sa-

hibi olan Allah kalbimizi de olabilecek en kusursuz flekilde yaratm›flt›r.

Kendine has bir elektriksel sistemle çal›fl›r: Kalbin atmas›n› sa¤layan ve

kalp adalesi denen kas, vücudumuzda bulunan di¤er kaslar›n tümünden fark-

l›d›r. Vücuttaki adale hücreleri sadece sinir sistemi uyar›da bulununca kas›-

l›rlar. Oysa kalp adalelerinin hücreleri kendi kendilerine kas›l›rlar. Bu hücre-

lerde kendi elektriksel ak›mlar›n› bafllatma ve yayma özelli¤i vard›r. Her bir

hücrenin bu yetene¤i olmas›na karfl›n hiçbiri birbirinden ba¤›ms›z olarak ka-

s›lmaz ve kendilerini kontrol eden elektriksel sistemin talimat›na ayk›r› hare-

ket etmez. Yani biri kas›l›rken di¤eri gevflemek suretiyle kalbin çal›flmas›n› sek-

teye u¤ratacak bir kargaflaya düflmezler. Bir zincir halinde duran bu hücreler

elektriksel sistemden gelen emirle hep birlikte hareket ederler. Yine kusursuz

bir uyum söz konusudur.

Bütün özelliklerinde de görüldü¤ü gibi kalpteki yap› da bize ondaki ku-

sursuz "yarat›lm›fll›¤›" gösterir ve kendisini Yaratan üstün güç sahibi Allah'›n
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sanat›n› tan›t›r. Allah bir ayette Kendisi'nden baflka ‹lah olmad›¤›n› flöyle haber

vermektedir:

‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ‹lah yoktur. Herfle-

yin Yarat›c›s›d›r, öyleyse O'na kulluk edin. O, herfleyin üstünde bir

vekildir. (Enam Suresi, 102)

ELLER‹M‹ZDEK‹ TAKL‹T 
ED‹LEMEYEN YARATILIfi

Bir çay› kar›flt›rmak, gazetenin sayfalar›n› çevirmek, yaz› yazmak gi-

bi s›radan gördü¤ümüz ifllemleri yürüten elimiz gerçekte inan›lmaz bir mü-

hendislik harikas› olarak çal›flmaktad›r.

Elin en önemli özelli¤i, tamamen standart bir yap›s› olmas›na ra¤men bir-

birinden çok farkl› kullan›m alanlar›nda büyük bir verimle ifllemesidir. Çok

say›da kas ve sinire sahip olan kollar›m›z, flartlara göre elimizin kuvvetli ve-

ya yumuflak kavramas›nda yard›mc› olurlar. Örne¤in insan eli, yumruk s›k›l-

mam›fl haldeyken bile herhangi bir nesnenin üzerine 45 kilo a¤›rl›¤›nda bir güç-

le darbe indirebilir; di¤er taraftan da baflparmak ve iflaret parma¤› aras›na al-

d›¤›, milimetrenin onda biri inceli¤indeki bir ka¤›t parças›n› da hissedebilir. 

Görüldü¤ü gibi bu iki ifllem de birbirinden tamamen farkl› niteliklere sa-

hip ifllemlerdir. Biri çok ince bir ayar gerektirirken, di¤eri tam tersine büyük

bir güç gerektirmektedir. Ama biz, ka¤›d› al›rken de, yumruk atarken de 1 sa-

niye bile nas›l yapmam›z gerekti¤ini düflünmeyiz, ikisi aras›ndaki güç fark›-

n› ayarlamay› da düflünmeyiz. "fiimdi bir ka¤›t alaca¤›m en iyisi 500 graml›k

bir güç uygulayay›m, flimdi de su dolu kovay› kald›raca¤›m bunun için de 40

kiloluk bir güç uygulayay›m" demeyiz. Bunlar akl›m›za bile gelmez. 

Çünkü insan eli bütün bu ifllemleri ayn› anda yapabilecek flekilde

yarat›lm›flt›r. El, bütün özellikleriyle birlikte, kendisine ba¤l› bütün yap›larla

birlikte ayn› anda yarat›lm›flt›r.

Eldeki bütün parmaklar, ifllevlerine göre en uygun uzunluktad›rlar ve en

uygun yerdedirler, ayr›ca birbirlerine orant›l›d›rlar. Mesela, normal baflparma-

¤a sahip bir elle at›lan yumru¤un gücü, normalden daha k›sa bir baflparma¤a

sahip elin att›¤› yumru¤un gücünden daha fazlad›r. Çünkü baflparmak, kendi-

si için seçilen uygun uzunluk sayesinde di¤er parmaklar›n üzerine k›vr›labil-
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mekte, böylece onlar› destekleyerek

güç art›r›m›n› sa¤lamaktad›r.

Elin yap›s›nda çok ince detaylar var-

d›r; mesela kas ve sinirlerin yan›nda baz› kü-

çük yap›lar› da bar›nd›r›r. Mesela parmaklar›m›-

z›n ucundaki t›rnaklar kesinlikle gereksiz aksesuarlar

de¤ildir. Yere düflmüfl bir i¤neyi al›rken, parmaklar›m›z

kadar t›rnaklar›m›z›n da yard›m›na baflvururuz. Elimizdeki

parmak izlerini oluflturan pürüzler ve t›rnaklar sayesinde de kü-

çük fleyleri rahatl›kla kavrar›z. Hepsinden önemlisi t›rnaklar, par-

maklar›n, tuttuklar› cisme uygulamalar› gereken hassas bas›nc›n ayarlanma-

s›nda büyük rol oynarlar. 

Elimizi di¤er organlar›m›zdan ay›ran bir baflka özelli¤i de yorulmamas›-

d›r. 

T›p ve bilim dünyas›n›n en büyük çabalar›ndan biri; insan elinin bir ben-

zerini yapay olarak üretebilmektir. Yap›lan robot eller; güç aç›s›ndan insan eliy-

le ayn› performansa sahiptirler, ancak insan elinde var olan dokunmadaki has-

sasiyet, mükemmel manevra yetene¤i ve de¤iflik ifller yapabilme yetenekleri

konusunda ayn› fleyi söylemek mümkün de¤ildir. 

Nitekim birçok bilim adam›, insan elinin tüm fonksiyonlar›na sahip

robot bir elin yap›lamayaca¤›n› düflünmektedir. "Karlsruhe Eli" olarak ad-

land›r›lan robot eli yapan mühendis Hans J. Schneebeli bu konuda, "Ro-

bot eller üzerinde ne kadar çok çal›fl›rsam, insanlar›n sahip olduklar› ellere de o

kadar çok hayran oluyorum. ‹nsan elinin yapt›¤› iflin bir k›sm›na bile ulaflabil-

memiz için daha çok zaman›n geçmesi gerekir" demektedir.

Di¤er yandan el genelde gözün ortakl›¤›yla iflleyen bir organd›r. Gözün

alg›lad›¤› sinyaller beyne ulaflt›r›l›r ve beyinden gelen yeni bir komutla; el, ya-

paca¤› ifle uygun olarak harekete geçer. Tabii ki bunlar çok k›sa sürede ve bi-

zim bu ifl için özel bir çaba sarf etmemize gerek kalmadan gerçekleflir. Robot

eller ise, ancak ya görme ya da dokunma özelli¤ini esas alarak hareket edebi-

lirler. Yapacaklar› her ifllem için farkl› komutlar verilmesi gereklidir. Ayr›ca ro-

bot eller farkl› farkl› fonksiyonlar› da yerine getiremezler. Örne¤in piyano ça-
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labilen bir robot el, çekiç tutamaz. Çekiç tutan bir robot el ise yumurtay› k›r-

madan tutamaz. Yo¤un araflt›rmalar sonucunda yeni yeni üretilmeye bafllayan

baz› robot eller, bu ifllemlerin 2-3 tanesini birarada yapabilmektedir ama bu,

elin kabiliyetlerinin yan›nda son derece ilkel kalmaktad›r.

Tüm bunlar›n üstüne; insanda iki elin ayn› anda, mükemmel bir uyumla

çal›flt›¤› da eklenince, eldeki yarat›l›fl›n kusursuzlu¤u daha net ortaya ç›kmak-

tad›r.

Allah eli insanlar için özel olarak yaratm›flt›r. Her özelli¤iyle Allah'›n yarat-

ma sanat›ndaki kusursuzlu¤u ve örneksizli¤i bizlere gösterir.
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SONUÇ
‹nsan vücudunun sahip oldu¤u bu mükemmel mekanizmalar, ço¤u kez

biz fark›nda olmadan çal›flmaktad›r. Kalbimizin atmas›, karaci¤erin fonksiyon-

lar›, derinin kendini yenilemesi bizim bilgimiz d›fl›ndad›r. Burada de¤inme-

di¤imiz yüzlerce organ ayn› durumdad›r. Böbreklerin kan› süzdü¤ünden, mi-

denin yediklerimizi sindirdi¤inden, ba¤›rsaklar›n hareketlerinden, ya da ne-

fes almam›z› sa¤layan akci¤erlerin uyumlu çal›flmas›ndan haberimiz bile ol-

maz.

‹nsan, kendine verilmifl olan bu vücut adl› mükemmel mekanizman›n de-

¤erini, ancak hastaland›¤›nda, bir organ› ifllevini yerine getiremez hale geldi-

¤inde anlamaktad›r.

Peki içinde yaflad›¤›m›z bu mükemmel mekanizma nas›l var olmufltur?

Ak›l ve vicdan sahibi bir insan için, bu vücudun "yarat›lm›fl" oldu¤unu anla-

y›p hissetmek zor de¤ildir kuflkusuz.

Bu vücudun tesadüfler sonucu var oldu¤unu öne süren evrimcilerin id-

dias› son derece gülünçtür. Çünkü, evrimciler, tesadüflerin birbiri üzerine ek-
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lenerek bir organizma var etti¤ini öne sürerler. Oysa insan vücudu, ancak tüm

organlar› birden var oldu¤unda çal›flabilir. Böbreksiz, kalpsiz, ba¤›rsaks›z bir

insan yaflayamaz. Bu organlar var olsa da, e¤er görevlerini tam yerine getir-

miyorlarsa yine insan yaflam› sürmez.

Dolay›s›yla, insan vücudu, yaflayabilmek ve neslini sürdürebilmek için,

bir bütün olarak eksiksiz bir biçimde var olmufl olmal›d›r. ‹nsan vücudunun,

"bir anda, tümüyle eksiksiz bir biçimde var olmas›"n›n di¤er bir söylenifl tar-

z› da "yarat›lm›fl olmas›"d›r. Allah bu gerçe¤i Vak›a Suresi'nde flöyle haber ver-

mektedir:

"Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz? fiimdi dök-

mekte oldu¤unuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yarat›yor-

sunuz, yoksa yarat›c› Biz miyiz? Sizin aran›zda ölümü takdir eden

Biziz ve Bizim önümüze geçilmifl de¤ildir; benzerlerinizi getirip-

de¤ifltirme ve sizi flimdi bilemeyece¤iniz bir flekilde-infla etme

konusunda." (Vak›a Suresi, 57-61)
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Ek Bölüm

Evrim
Yan›lg›s›

219

Harun Yahya



D
arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılıfl gerçe¤ini reddetmek ama-

cıyla ortaya atılmıfl, ancak baflarılı olamamıfl bilim dıflı bir saf-

satadan baflka bir fley de¤ildir. Canlılı¤ın, cansız maddelerden

tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok mu-

cizevi bir düzen bulundu¤unun bilim tarafından ispat edilmesiyle çürü-

müfltür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmıfl oldu¤u gerçe¤i,

bilim tarafından da kanıtlanmıfltır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak

için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çar-

pıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen ya-

lanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bi-

lim tarihindeki en büyük yanılgı oldu¤u, son 20-30 yıldır bilim dünyasın-

da giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden son-

ra yapılan arafltırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlıfl oldu¤unu or-

taya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmifl-

tir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlar-

dan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte,

canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar. Bugün bi-

limsel geliflmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah’›n yaratm›fl oldu¤u gerçe-

¤ini gözler önüne sermektedir.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yaratılıflın delillerini di¤er pek çok ça-

lıflmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyo-

ruz. Ancak konuyu, taflıdı¤ı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemek-

te yarar vardır. 

Darwin’i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmasına kar-

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

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

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

deki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattı¤ı gerçe¤ine karflı çıkı-

yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman
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içinde küçük de¤iflimlerle farklılaflmıfllardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; ken-

disinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in

kitabındaki "Teorinin Zorlukları" bafllıklı uzun bölümde itiraf etti¤i gibi,

teori pek çok önemli soru karflısında açık veriyordu. Darwin, teorisinin

önündeki zorlukların geliflen bilim tarafından aflılaca¤ını, yeni bilimsel bul-

guların teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitabında sık sık be-

lirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin

temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıfltır. 

Darwinizm'in bilim karflısındaki yenilgisi, üç temel bafllıkta incelene-

bilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açıkla-

yamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrim-

lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel bafllı¤ı ana hatları ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

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

ce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı tü-

rünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse ne-

den bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin açıklayama-

dı¤ı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim süreci-

nin ilk basama¤ı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl

ortaya çıkmıfltır?

Evrim teorisi, yaratılıflı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, do¤a

kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani te-

oriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çı-
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karmıfl olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı

bir iddiadır. 

"Hayat Hayattan Gelir"

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

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

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

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

lı bir varlık oluflturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin ye-

mek artıklarından, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yaygın bir düflüncey-

di. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıfltı. Kirli bir paçavra-

nın üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu karıflımdan

farelerin oluflaca¤ı sanılmıfltı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildi¤ine bir

delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaflılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurt-

lar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle gö-

rülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı dönemde ise, bakteri-

lerin cansız maddeden oluflabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir

kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından befl yıl son-

ra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inancı

kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptı¤ı uzun çalıflma ve deneyler sonucun-

da vardı¤ı sonucu flöyle özetlemiflti: "Cansız maddelerin hayat oluflturabile-

ce¤i iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüfltür."1

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

re direndiler. Ancak geliflen bilim, canlı hücresinin karmaflık yapısını or-

taya çıkardıkça, hayatın kendili¤inden oluflabilece¤i iddiasının geçersiz-

li¤i daha da açık hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus
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biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attı¤ı bir-

takım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-

meye çalıfltı. Ancak bu çalıflmalar baflarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin

flu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teori-

sinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluflturmaktadır."2

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

me kavuflturacak deneyler yapmaya çalıfltılar. Bu deneylerin en ünlüsü,

Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi. Mil-

ler, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazları bir deney dü-

zene¤inde birlefltirerek ve bu karıflıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapı-

sında kullanılan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi. O yıllar-

da evrim adına önemli bir aflama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olma-

dı¤ı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koflullarından çok fark-

lı oldu¤u, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.3

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandı¤ı at-

mosfer ortamının gerçekçi olmadı¤ını itiraf etti.4

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütü-

len tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998

y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sa-

hip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat

yeryüzünde nas›l bafllad›?5

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açma-

za girmesinin bafllıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile inanıl-

maz derecede karmaflık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insano¤-

lunun yaptı¤ı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaflıktır. Öyle ki bu-

gün dünyanın en geliflmifl laboratuvarlarında bile cansız maddeler bira-

raya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlantılarla

223

Harun Yahya



açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taflı olan prote-

inlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama

bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük ola-

sılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve

genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankası-

dır. ‹nsan DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤ıda dökülmeye kalkılsa,

500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤ı hesaplanmak-

tadır.

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

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile efllenebilir. Ama bu enzim-

lerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Bir-

birine ba¤ımlı olduklarından, efllemenin meydana gelebilmesi için ikisi-

nin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendili¤inden olufl-

tu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üniversi-

tesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim

1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA

ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluflmaları aflırı dere-

cede ihtimal dıflıdır. Ama bunların birisi olmadan di¤erini elde etmek de müm-

kün de¤ildir. Dolayısıyla insan, yaflamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının as-

la mümkün olmadı¤ı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.6

Kuflkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise,

bu durumda hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul etmek ge-

rekir. Bu gerçek, en temel amacı yaratılıflı reddetmek olan evrim teorisini

açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrim-

lefltirici güce sahip olmadı¤ının anlaflılmıfl olmasıdır. 

Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al seleksiyon" me-

kanizmasına ba¤lamıfltı. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitabının ismin-

den de açıkça anlaflılıyordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
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Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücadele-

si içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca¤ı düflün-

cesine dayanır. Örne¤in yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir ge-

yik sürüsünde, daha hızlı koflabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece ge-

yik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluflacaktır. Ama elbette bu meka-

nizma, geyikleri evrimlefltirmez, onları baflka bir canlı türüne, örne¤in at-

lara dönüfltürmez. Dolayısıyla do¤al seleksiyon mekanizması hiçbir evrim-

lefltirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in farkındaydı ve Türle-

rin Kökeni adlı kitabında "Faydalı de¤ifliklikler oluflmadı¤ı sürece do¤al selek-

siyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalmıfltı.7

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydalı de¤ifliklikler" nasıl oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlayıflı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevap-

lamaya çalıflmıfltı. Darwin'den önce yaflamıfl olan Fransız biyolog Lamarck'a

göre, canlılar yaflamları sırasında geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonra-

ki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni

türler ortaya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan tü-

remifllerdi, yüksek a¤açların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden

nesile boyunları uzamıfltı. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adlı ki-

tabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara

dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.8

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzyılda geliflen genetik bilimiyle ke-

sinleflen kalıtım kanunları, kazanılmıfl özelliklerin sonraki nesillere akta-

rılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece do¤al seleksiyon "tek baflına"

ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmıfl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların son-

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

nizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yanına "fayda-

lı de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde rad-
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yasyon gibi dıfl etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluflan bozul-

maları ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model neo-

Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu

canlıların, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mu-

tasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda olufl-

tu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel ger-

çek vardır: Mutasyonlar canlıları gelifltirmezler, aksine her zaman için can-

lılara zarar verirler.

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

molekül üzerinde oluflan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. Ame-

rikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelir-

ler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir ge-

liflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir

organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir de¤iflim, ya etkisiz olacaktır

ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir de¤iflim kol saatini

gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle et-

kisiz olacaktır. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona yıkım getirir.9
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Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi gelifltiren mu-

tasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı oldu¤u görül-

dü. Anlaflıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdi¤i

mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik

olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.) El-

bette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Do¤al se-

leksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baflına hiçbir fley yapamaz."

Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı¤ını göster-

mektedir. Evrim mekanizması olmadı¤ına göre de, evrim denen hayali sü-

reç yaflanmıfl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmamıfl oldu¤unun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemifllerdir. Ön-

ceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün tür-

ler bu flekilde ortaya çıkmıfllardır. Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyon-

larca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamıfl ve kademe kademe iler-

lemifltir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluflmufl ve yaflamıfl olmaları gerekir. Örne¤in geçmiflte, balık özel-

liklerini taflımalarına ra¤men, bir yandan da bazı sürüngen özellikleri ka-

zanmıfl olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaflamıfl olmalıdır. Ya da sü-

rüngen özelliklerini taflırken, bir yandan da bazı kufl özellikleri kazanmıfl

sürüngen-kufllar ortaya çıkmıfl olmalıdır. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduk-

ları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmiflte ya-

flamıfl olduklarına inandıkları bu teorik yaratıklara "ara geçifl formu" adı-

nı verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiflte yaflamıfllarsa bunların sayıla-

rının ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu ucu-

be canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir.

Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle açıklamıfltır:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız ara-geçifl çeflitleri mut-
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laka yaflamıfl olmalıdır... Bunların yaflamıfl olduklarının kanıtları da sadece fo-

sil kalıntıları arasında bulunabilir.10

Darwin’in Y›k›lan Umutlar›

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

malı fosil arafltırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçifl formlarına rastlana-

mamıfltır. Yapılan kazılarda ve arafltırmalarda elde edilen bütün bulgular,

evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, ek-

siksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermifltir. Ünlü ‹ngi-

liz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasına karflın

bu gerçe¤i flöyle itiraf eder: 

Sorunumuz fludur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi¤imizde, türler ya da

sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karflılaflırız; kademeli ev-

rimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.11

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçifl for-

mu 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, kendisinden

evrimleflti¤i hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çık-

masının tek açıklaması, o türün yaratılmıfl olmasıdır. Bu gerçek, ünlü ev-

rimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılıfl ve evrim, yaflayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki

açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir bi-

çimde ortaya çıkmıfllardır ya da böyle olmamıfltır. E¤er böyle olmadıysa, bir de-

¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrim-

leflerek meydana gelmifl olmalıdırlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya çıkmıfllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmıfl

olmaları gerekir.12

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde

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

¤ının aksine, evrim de¤il yaratılıfltır.
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‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insa-

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

dern insanın maymunsu birtakım yaratıklardan geldi¤ini varsayar. 4-5 mil-

yon yıl önce baflladı¤ı varsayılan bu süreçte, modern insan ile ataları ara-

sında bazı "ara form"ların yafladı¤ı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali

olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis 

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymu-

nu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçek-

te soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly

Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ün-

lü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok ge-

nifl kapsamlı çalıflmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmifl bir maymun

türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taflımadıklarını gös-

termifltir.13

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

san olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canlılar, Austra-

lopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fo-

silleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim fleması olufltururlar. Bu flema

hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir iliflki ol-

du¤u asla ispatlanamamıfltır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli sa-

vunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir ger-

çekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder.14

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

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

atası oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı böl-

gelerinde aynı dönemlerde yafladıklarını göstermektedir.15 Dahası Homo

erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern zamanlara ka-
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dar yaflamıfllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens

(modern insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmufllardır.16

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının ge-

çersizli¤ini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontolog-

larından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karflın, Dar-

winist teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı flöyle açıklar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farklı homi-

nid (insanımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy

a¤acımıza ne oldu? 

Açıktır ki, bunların biri di¤erinden gelmifl ola-

maz. Dahası, biri di¤eriyle karflılafltırıldı¤ında ev-

rimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.17

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında

yer alan hayali birtakım "yarı maymun, yarı in-

san" canlıların çizimleriyle, yani sırf propagan-

da yoluyla ayakta tutulmaya çalıflılan insanın

evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olma-

yan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle

Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl arafl-

tırma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve saygın bi-

lim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir ev-

rimci olmasına ra¤men, ortada maymunsu can-

lılardan insana uzanan gerçek bir soy a¤acı ol-

madı¤ı sonucuna varmıfltır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası"

yapmıfltır. Bilimsel olarak kabul etti¤i bilgi dal-

larından, bilim dıflı olarak kabul etti¤i bilgi dal-

larına kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zucker-

man'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani so-

mut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fi-

ziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bi-

limleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpaze-
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nin en ucunda, yani en "bilim dıflı" sayılan kısımda ise, Zuckerman'a gö-

re, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve bir de "in-

sanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle açıklar:

Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu alan-

lara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına-

girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin mümkün oldu¤u-

nu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili bazı yar-

gıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.18

‹flte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım

insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamaların-

dan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz

evrimcilerin nasıl saçma bir inanıfla sahip olduklarını bir de çocukların bi-

le anlayabilece¤i kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-

layısıyla bu iddiaya göre cansız ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllardır ve sonrasında aynı atomlar bir flekilde di¤er can-

lıları ve insanı meydana getirmifllerdir. flimdi düflünelim; canlılı¤ın yapı-

taflı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi-

¤imizde bir yı¤ın oluflur. Bu atom yı¤ını, hangi ifllemden geçirilirse geçi-

rilsin, tek bir canlı oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarla-

yalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getire-

medikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapısında bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu ka-

rıflımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varille-

re eklesinler. Karıflımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri ka-

dar da (bir tekinin bile rastlantısal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein dol-

dursunlar. Bu karıflımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları

istedikleri geliflmifl cihazlarla karıfltırsınlar. Varillerin baflına da dünyanın
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önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, ku-

flaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sü-

rekli varillerin baflında beklesinler. Bir canlının oluflması için hangi flart-

ların var olması gerekti¤ine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun.

Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkarta-

mazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papa¤anları,

atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, por-

takalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirle-

ri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllarını, sülünleri, renk renk ke-

lebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluflturamaz-

lar. De¤il burada birkaçını saydı¤ımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir

hücresini bile elde edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek

hücreyi oluflturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bö-

lüp, sonra art arda baflka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, son-

ra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri olufltu-

ramazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir saf-

satadır. Evrimcilerin ortaya attı¤ı iddialar üzerinde biraz bile düflünmek,

üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise

göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca

cevap verelim. Bir cisimden gelen ıflınlar, gözde retinaya ters olarak dü-

fler. Bu ıflınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüfltü-

rülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir nok-

taya ulaflır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu mer-

kezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ıflı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıflık beynin bu-

lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık,

ıflı¤ın asla ulaflmadı¤ı, belki de hiç karflılaflmadı¤ınız kadar karanlık bir yer-

dir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ıflıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmek-

tesiniz.
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Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tekno-

lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamamıfltır. Örne¤in

flu anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra baflınızı

kaldırın ve çevrenize bakın. flu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu

görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü si-

ze dünyanın bir numaralı televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl tele-

vizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netli¤e ulafl-

mak için çalıflmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, arafl-

tırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV

ekranına bakın, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada bü-

yük bir netlik ve kalite farkı oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı

size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir pers-

pektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaflmaya çalıflmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-

yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek

mümkün de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık,

ön taraf ise ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü ka-

dar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mut-

laka görüntü kaybı meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizmanın

tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. flimdi biri size, odanızda duran

televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu gö-

rüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce ki-

flinin biraraya gelip yapamadı¤ını fluursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet te-

sadüfen oluflamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadü-

fen oluflamayaca¤ı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dıfl ku-

lak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kula¤a iletir;

orta kulak aldı¤ı ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktarır; iç ku-

lak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir.

Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma merkezin-

de gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıflık gibi sese de
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kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne kadar gürültülü de olsa bey-

nin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algılanır. Ses

geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık

bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla

beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim

oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyor-

sa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt ci-

hazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistem-

leri bu çalıflmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide

çalıflan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤ın oluflturdu¤u net-

lik ve kalitede bir sese ulaflılamamıfltır. En büyük müzik sistemi flirketinin

üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka se-

sin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik

setini açtı¤ınızda daha müzik bafllamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net

ve kusursuzdur. Bir insan kula¤ı, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gi-

bi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu

algılar. Bu durum, insan yaratıldı¤ı günden bu yana böyledir. fiimdiye ka-

dar insano¤lunun yaptı¤ı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar

hassas ve baflarılı birer algılayıcı olamamıfltır. Ancak görme ve iflitme ola-

yında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin ‹çinde Gören ve 

Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ıflıl ıflıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuflla-

rın cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

rında bu görüntünün beyinde nasıl olufltu¤una dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-
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rak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları al-

gılayan bir fluur bulunmaktadır. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakası ve sinir hücre-

lerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zan-

neden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedir-

ler. Çünkü bu fluur, Allah'ın yaratmıfl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü sey-

retmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunların da öte-

sinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. Bu açık ve ilmi gerçe¤i oku-

yan her insanın, beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranlık me-

kana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ıflıklı olarak sı¤dıran Yüce

Allah'ı düflünüp, O'ndan korkup, O'na sı¤ınması gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

açıkça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayatın köke-

ni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

rının hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formların yaflamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te-

orisinin bilime aykırı bir düflünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nite-

kim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bi-

limin gündeminden çıkarılmıfltır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gün-

deminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin elefltirilmesini "bili-

me saldırı" olarak göstermeye bile çalıflmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanıfl olufludur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-

lebilecek yegane materyalist açıklama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü

bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewon-

tin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" oldu¤unu flöyle itiraf etmekte-

dir:
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Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤ru

varsayılmıfl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zor-

layan fley, bilimin yöntemleri ve kuralları de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a

priori' ba¤lılı¤ımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren arafl-

tırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru ol-

du¤una göre de, ‹lahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.19

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık u¤runa yafla-

tılan bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka

hiçbir varlık olmadı¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-

nin, hayatı yarattı¤ına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örne¤in kufl-

ların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, a¤açların, çiçeklerin,

balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya-

¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cansız maddenin içinden olufltu¤unu ka-

bul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir açıklamanın sahneye girmeme-

si" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,

flu açık gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sa-

hip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden,

en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp flekillendiren

Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 

En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin et-

kisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her insan, bi-

lim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisi-

nin inanılması imkansız bir iddia oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların

karıflımından zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörle-
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rin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank

Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, li-

mon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saç-

ma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, e¤itimli insan-

lardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etki-

li büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde

insanların bu derece aklını baflından alan, akıl ve mantıkla düflünmelerine

imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan ger-

çekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu,

eski Mısırlıların Günefl Tanrısı Ra'ya, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Se-

be halkının Günefl'e tapmasından, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yap-

tıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkları buza¤ıya tapma-

larından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'ın Kuran'da iflaret etti¤i bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anla-

yıfllarının kapanaca¤ını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düflecekleri-

ni birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemifl-

tir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azap onlaradır. (Ba-

kara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bunun-

la görmezler, kulakları vardır bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gi-

bidir, hatta daha afla¤ılıktırlar. ‹flte bunlar gafil olanlardır. (Araf Sure-

si, 179)

Allah baflka ayetlerde de bu insanların mucizeler görseler bile inanma-

yacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yüksel-

seler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir

toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insan-

ların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bo-

zulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durum-

dur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve man-
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tıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaflılabilir. Ancak dünyanın dört

bir yanındaki insanların, fluursuz ve cansız atomların ani bir kararla bira-

raya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve fluur gösterip ku-

sursuz bir sistemle iflleyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özel-

li¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmıfl

canlıları meydana getirdi¤ine inanmasının, "büyü"den baflka bir açıklama-

sı yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kim-

selerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun

arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak

dini anlattı¤ında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insan-

ların toplandı¤ı bir yerde karflılaflmasını söyler. Hz. Musa, büyücülerle kar-

flılafltı¤ında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder.

Bu olayın anlatıldı¤ı bir ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini bü-

yüleyiverdiler, onları dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir ge-

tirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -Hz.

Musa ve ona inananlar dıflında- insanların hepsini büyüleyebilmifllerdir. An-

cak, onların attıklarına karflılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u delil, onların

büyüsünü, Kuran'daki ifadeyle "uydurduklarını yutmufl" yani etkisiz kılmıfl-

tır: 

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 yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çev-

rildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkile-

yen bu kiflilerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu¤unun anlaflılması ile, söz

konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiy-

le, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları sa-

vunmaya hayatlarını adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse ger-

çekler tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve "büyü bozuldu¤unda" küçük du-
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ruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve

ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Mug-

geridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamak-

tad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alanlarda, gelece¤in tarih

kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤ına ikna oldum. Ge-

lecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla ka-

bul edilmesini hayretle karflılayacaktır.20

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "te-

sadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya ta-

rihinin en büyük aldatmacası ve en fliddetli büyüsü olarak tanımlanacak-

tır. Bu fliddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanla-

rın üzerinden kalkmaya bafllamıfltır. Art›k evrim aldatmacasının sırrını ö¤-

renen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve flaflkınlıkla

düflünmektedir.
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... Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hhüküm
ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)


