






OKUYUCUYA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın
ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do -
la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet -
me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol -
du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san -
la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma
im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy -
gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la -
rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni
öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın
ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

• Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe
her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de,
ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu -
sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len -
mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

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

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

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

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





Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956
yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta -
mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa -
nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ -
re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu -
lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin
sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı
ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser -
le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam
55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 63 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki
pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve

Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa -
ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise,

ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta -
bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet -

mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın
sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri -
nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı
tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir
hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye -
ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş -
tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko -
nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni
ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri -
ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her -

sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya,
Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da -
ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce,
Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce,
Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca,

En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca,
Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor),

Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı -
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yor), Dhi ve hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le
çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın
iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap -
la rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi -
mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et -
me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır.
Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list
fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu -
na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat -
la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar -
cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan -
mak ta dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca
Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve
ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me -
le ri ni sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de,
çok önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma -
şa mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve
kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve
za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi
gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko -
nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü -
rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimi-
yetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik -
leri eziyet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın
yolu ise, din siz liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve
Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün -
yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or -
tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de
yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz -
niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk
ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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Trum pe ter tü rü ku ğu lar, ge liş mek te olan yu mur ta la rı nın
sı cak kal ma la rı nı sağ la mak için, yu mur ta la rın üze ri ne
otu rur lar. Sa de ce za man za man aya ğa kal ka rak yu mur ta -
la rı çe vi rir ler. Böy le ce ısı nın her ye re eşit da ğıl ma sı nı sağ -
la mış olur lar. Kuş ku suz ki yu mur ta la rı nın na sıl bir ba kı -
ma ih ti yaç la rı ola ca ğı nı ku ğu la ra il ham eden Al lah'tır.

www.Darwinnedenyanildi.com
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Ba zı bit ki ler ışık yo ğun lu ğu na kar şı du yar lı dır. Ge ce
olun ca yap rak la rı nı top la yıp ka pa tır lar. Hat ta bu işi, ha -
va bu lut la nıp ışık azal dı ğın da ya pan çi çek li bit ki ler bi -
le var dır. Bi lim adam la rı bu nun, çi çek ler de ki po len le -
rin ge ce le ri olu şan çiğ den ve yağ mur dan ko run ma sı
ama cıy la ya pıl dı ğı nı düşünmektedirler. Bu herşeyi
bilen Rabbimiz Allah’ın üstün yaratmasıdır.
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Kanguru yav ru la rı ilk doğ duk la rın da kör dür ler. Çün kü
kan gu ru yav ru la rı an ne kar nın da ge li şim le ri ni ta mam -
la ma dan dün ya ya ge lir ler. Bu ne den le yav ru kan gu ru -
lar için an ne le ri nin vü cu dun da ha zır lan mış olan tüy lü
ke se çok önem li bir ko run ma ye ri dir. Allah’ın rahmeti-
nin tecellisi olan bu ke se yav ru bü yü dük çe genişler. 

www.unludarwinistyalanlar.com
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Mey ve le rin gö rün tü le ri, Al lah'ın sun du ğu bi rer gü zel lik -
tir. Ör ne ğin sal kım sal kım üzüm ler, san ki tek tek as ma
dal la rı na yer leş ti ril miş gi bi dir. Kup ku ru ağaç göv de si nin
üs tün de içi su lu, bir ço ğu nun dı şı ade ta ci la lan mış gibi
olan ve da lı na sım sı kı bağ lan mış yüz ler ce mey ve gö rün -
tü sü, her bi ri ni Al lah'ın ya rat tı ğı nın de lil le rin den dir. 

www.canlilarinevrimi.com
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Fok yav ru la rı be bek ya ğı de ni len bir yağ la kap lı ola rak do -
ğar lar. Kü çük vü cut la rı bu yağ sa ye sin de sü rek li sı cak ka -
lır. Me me li ler den çok azı nın yav ru su fok yav ru la rı ka dar
hız lı bü yür. Üç haf ta için de yav ru, ağır lı ğı nın üç hat ta dört
ka tı na çı kar. Çün kü fok la rın sü tü en iyi inek sü tün den on
iki de fa da ha yağ lı dır ve dört kat da ha faz la pro te in li dir. 

www.evrimefsanesi.com
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Lotus bit ki si (be yaz ni lü fer), ça mur lu ve kir li or tam lar da
ye ti şir. Bu na rağ men bit ki nin yap rak la rı sü rek li te miz -
dir. Çün kü bit ki, üze ri ne en ufak bir toz zer re si gel di ğin -
de he men yap rak la rı nı sal lar ve toz ta ne cik le ri ni bel li
nok ta la ra doğ ru iter. Yap ra ğın üze ri ne dü şen yağ mur
dam la la rı da bu nok ta la ra doğ ru yön len di ri lir ve bu ra da -
ki toz la rı sü pür me si sağ la nır. 
www.darwinistneleridusunmez.com
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Do ğa da gör dü ğü müz her renk ve can lı lar da ki renk le -
rin bir bir le riy le olan ku sur suz uyu mu Al lah'ın eş siz
sa na tı nın ve ben zer siz ya ra tı şı nın de lil le ri dir. Ör ne ğin
bir çi çe ğin ya da bir ku şun sa hip ol du ğu renk ler ve bu
renk le rin bir bir le riy le uyu mu ve ya renk ler ara sın daki
yu mu şak ge çiş ler Al lah'ın ya ra tı şı nın mükemmelliğini
gös te rir. www.harunyahya.tv
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Gö z, vü cu dun en iyi ko ru nan or gan larından bi ri dir. Bu ra -
da dik kat çe ken nok ta ko ru manın son de re ce es te tik bir
gö rü nüm içe ri sin de sağ lan masıdır. Gö zün ko run ması için
et rafında son de re ce sert, zırhımsı bir ka buk da ola bi lir di.
Oy sa, gö zün çev re si nin ke mik yapısı, göz  ka pak ları, kaş -
lar, kir pik ler son de re ce es te tik ve si met rik bir gö rü nüm
mey da na ge ti rir ler. Bu, Al lah'ın ya rat masında ki gü zel li -
ğin eş siz ör nek le rin den bi ri dir.
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As lan ve leo par lar gi bi ke di gil ler yav ru la rı nı bo yun la -
rı nın ar ka sın dan ısı ra rak ta şır lar ve yav ru lar da ta şı nır -
lar ken ta ma men ha re ket siz ka lır lar. Bu can lı la ra, yav ru -
la rı na kar şı şef kat li ve mer ha met li ol ma yı, sü rü le rin de -
ki di ğer can lı la rı da ko ru yup kol la ma yı öğ re ten, her şe -
yin Ya ra tı cı sı olan Yü ce Al lah'tır.

www.islamadavet.org



Dar wi nist ler, hay van lar ale mi nin fo sil ka yıt la rın da ki
de ğiş mez li ği ni açık la ya ma dık la rı gi bi, bit ki ler ale min -
de ki de ğiş mez li ği de açık la ya maz lar. Bin ler ce hay van
tü rü nün ya nın da, sa yı sız bit ki tü rü de fo sil ka yıt la rın da
hiç bir de ği şim gös ter me den mil yon lar ca hat ta yüz mil -
yon lar ca yıl bo yun ca göz lem len mek te dir. Bun lar a bir
ör nek 50 mil yon yıl lık, ak di ken yap ra ğı dır.
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Altta günümüz akdiken yaprağı Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: British
Columbia, Kanada



Koş nil ler bir çok bit ki de ya rım kü re şek lin de ya pış mış
ola rak du ran; ya pış kan, tat lım sı bir sı vı sal gı la yan can -
lı lar dır. Yu mu şak koş nil, yün lü koş nil, ya rım kü re li
koş nil gi bi 7.000'e ya kın tü rü olan bu can lı lar bit ki le re
bağ lı pa ra zit bir ya şam sü rer ler. Bu can lı lar da di ğer
can lı lar gi bi mil yon lar ca yıl dır hiç  de ği şim gös ter me den
ya şa mak ta dır lar.
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Yanda 45 milyon yıl önce
yaşamış olanlardan hiç farkı
olmayan günümüz koşnilleri

görülmektedir.

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya 

www.yasayanfosiller.com



Ev rim te ori si, Pi ka ia gi bi ilk kor da lı la rın za man la ba lık la -
ra dö nüş tü ğü nü var sa yar. An cak "kor da lı la rın ev ri mi" id -
di ası nı des tek le ye cek her han gi bir ara form fo si li bu lun -
ma dı ğı gi bi, "ba lık la rın ev ri mi" id di ası nı des tek le ye cek
bir fo sil de yok tur. Ak si ne, tüm ba lıklar fo sil ka yıt la rın da
bir an da ve hiç bir ata la rı ol ma dan or ta ya çıkar lar.
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Dönem: Mezozoik
zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Üstte görülen günümüz vatozu ile aşağıda fosili görülen
ve milyonlarca yıl önce yaşayan vatoz arasında hiçbir
fark yoktur.

www.yaratilismuzesi.com



Örüm cek le rin ev rim ge çir me dik le ri ni, hep örüm cek ola -
rak var ol duk la rı nı gös te ren de lil ler den bi ri de re sim de ki
50 mil yon ya şın da ki örüm cek fo si li dir. 50 mil yon yıl ön -
ce ya şa yan örüm cek ler le gü nü müz de ki ör nek le ri ara sın -
da hiç bir fark yok tur. Bu gerçek, ev rim te ori si nin ha yal
ürü nü bir hi ka ye ol mak tan öte ye git me di ği ni, can lı la rı
Al lah'ın ya rat tı ğı nı göz ler önü ne ser mek te dir.
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Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya

Görüldüğü gibi, yukarıdaki
amber içinde fosilleşmiş 50 mil-

yon yaşındaki örümcek ile yanda
resmi görülen günümüz örümceği

arasında hiçbir fark yoktur. 
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Sinek le rin hep si nek ola rak var ol duk la rı nı, her han gi
bir can lı dan tü re me dik le ri ni ve ara aşa ma lar dan geç me -
dik le ri ni gös te ren de lil ler den bi ri de re sim de gö rü len 45
mil yon ya şın da ki si nek fo si li dir. Ara dan ge çen mil yon -
lar ca yıl bo yun ca de ğiş me yen si nek ler, ev rim te ori si nin
bü yük bir al dat ma ca dan iba ret ol du ğu nu, tüm can lı la rı
Al lah'ın ya rat tı ğı nı bir kez da ha te yit et mek te dir.

Yanda milyonlarca yıl
boyunca hiçbir değişikliğe
uğramayan günümüz
sineği görülüyor.

45 milyon yıllık
sinek 

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Litvanya
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Dar win'den bu ya na ev rim yan lı la rı, Dar win'in bu lun ma -
sı nı um du ğu ha ya li ara ge çiş form la rı nın ara yı şı için dey -
di ler. Ken di le rin ce Dar win'in mi ra sı nı ya şat ma ya ça lış -
tık la rın dan, fo sil ka yıt la rı nın mut la ka on la ra bek le dik le -
ri de li li ve re ce ği ne ina nı yor lar dı. An cak fo sil ka yıt la rı,
yer yü zün de ara can lı lar ya şa ma dı ğı nı, can lı la rın de ğiş -
me dik le ri ni ve açık ça ya ra tıl dık la rı nı ilan et ti. 

Günümüz keaki yaprağı

50 milyon yıllık
keaki yaprağı

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: British Columbia,
Kanada



Par lak kın ka nat lı lar (Ni ti du li da e) fa mil ya sı na da hil
olan bu bit ki bö ce ği, ço ğun luk la za rar gör müş bit ki le -
rin öz su la rı, po len le ri ve ya mey ve le riy le bes le nir. Ba -
zı la rı mey ve le re ön ce den yer le şe rek ürün le re za rar ve -
rir. Re sim de fo si li gö rü len bu bit ki bö ce ği, ev rim te ori -
si nin ha yal ürü nü bir hi ka ye ol du ğu nu gös ter mek te dir.
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Ni ti du li dae
fa mil ya sı na ait

günümüz bit ki bö ce ği 

Dönem: Senozoik zaman,
Oligosen dönemi

Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti                

www.Darwinistaldatmacaninincelikleri.com



Bu lun du ğu taş par ça sı nın her iki yü ze yin de de gö rü le bi -
len bu ke di ba lı ğı fo si li  95 mil yon yıl ya şın da dır ve gü -
nü müz de ki ke di ba lık la rıy la ay nı özel lik le re sa hip tir.
Bu da, söz ko nu su can lı nın ev rim ci le rin id di a et ti ği gi bi
sü rek li ya şa nan kü çük de ği şim ler le baş ka bir tür den
mey da na gel me di ği nin ve baş ka bir can lı tü rü ne de dö -
nüş me di ği nin de li li dir.
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Üstte görülen
günümüz kedi
balığının canlı
örneği milyon-
larca yıl önce
yaşayan kedi
balığından farklı
değildir.

Dönem: Mezozoik
zaman, Kretase
dönemi
Yaş: 95  milyon yıl
Bölge: Lübnan

www.yaratilisatlasi.com



Günümüz kara söğüt yaprağı

Ta rih bo yun ca bu lu nan tüm fo sil ler Ya ra tı lış ger çe ği ni
is pat et ti ği hal de, Dar wi nist ler bu nun tam ak si ni sa -
vun ma ya de vam et miş ler dir. An cak şu an da, fo sil ka -
yıt la rın da ki de ğiş mez lik ve or ta ya çı kan sa yı sız ya şa -
yan fo sil ör ne ği kar şı sın da, ev rim te ori si le hin de ge liş -
ti ri len tüm se nar yo lar ge çer siz dir. 
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Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: British Columbia,
Kanada

www.HarunYahya.org



Genel lik le tro pik ik lim ler de ya şa yan bu bö cek tü rü nün
en önem li özel lik le rin den bi ri, 100 ka dar ağ be zi ne sa hip
ol ma sı ve bu bez ler den sal gı la dı ğı ağ dan ya pıl mış yu va -
lar da ya şa ma sı dır. Bu bö ce ğin tor ba şek lin de ör dü ğü ağ -
dan yapılmış ev le rin ağır lı ğı 100 cm3 ci va rın da dır. On
mil yon lar ca yıl dır ay nı olan bu bö cek ler, di ğer tüm can -
lı lar gi bi ev rim te ori si ne mey dan oku mak ta dır lar.

Altta Embioptera (Ayakla
Ağ Örenler) cinsi böceğin

günümüz örneği görülüyor.
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Dönem:
Senozoik zaman,
Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik
Cumhuriyeti                



Trips ler, Thysa nop te ra ta kı mı na da hil dir ler. Var ol duk la rı
ilk an dan bu gü ne ka dar hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma mış lar -
dır. Fo sil ka yıt la rı bu ger çe ğin en önem li ka nı tı dır. Re sim -
de de, 25 mil yon ya şın da bir trips fo si li gö rül mek te dir.
Gü nü müz de ya şa yan trips ler den hiç bir far kı ol ma yan bu
fo si l, ev ri min ge çer siz li ği ni bir kez da ha vur gu la mak ta,
Ya ra tı lış'ın apa çık bir ger çek ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Günümüzdeki trips 
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Dönem: Senozoik
zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik
Cumhuriyeti                



Fo sil ka yıt la rı ev rim ci le rin or ta ya koy du ğu se nar yo yu ta -
ma men ya lan la mak ta dır. Gü nü müz de bi lim sel bul gu la rı
ta raf sız de ğer len dir me ye te ne ği ni he nüz kay bet me miş
ev rim ci ler de, fo sil ka yıt la rı nın ev rim te ori si nin aley hi ne
ol du ğu nu ka bul et mek te dir ler. Bu konudaki açık de lil -
ler den bi ri de re sim de ki 50 mil yon ya şın da ki yap rak bi ti
fo si li dir.
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Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya

Mil yon lar ca yıl ön ce ya şa -
mış olan yap rak bit le riy le
gü nü müz de ki ör nek le ri
ara sın da hiç bir fark
bu lun ma mak ta dır. Bu da,
evrimcilerin, can lı la rın ya -
vaş ya vaş  de ği şe rek gü nü -
müz de ki hal le ri ni al dık la rı
id di ası nı çö kert mek tedir.

www.Kuranevrimiyalanliyor.com
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İn sa nın En Bü yük Düş ma nı

H er kim olur sa nız olun son suz bir azap çek me ni zi is te -

yen, bü tün var lı ğı nı bu na ada mış olan, son de re ce teh -

li ke li bir düş ma nı nız var: Şey tan. Bir baş ka de yiş le, Al lah'ın la -

net le di ği ve hu zu run dan kov du ğu İb lis ve onun ta kip çi le ri. 

O en bü yük düş ma nı nız. Bir ef sa ne ya da bir ma sal de ğil,

ger çe ğin ta ken di si. İn san lık ta ri hi nin her aşa ma sın da var ol du.

Ya şa mış ve öl müş mil yar lar ca in sa nı ate şin içi ne çek ti ve ha len

çe ki yor. Hiç bir za man ayı rım yap maz. Genç, yaş lı, ka dın, er -

kek, dev let baş ka nı ve ya di len ci far k et mez. Her in san bu düş -

ma nın he de fi dir. 

Bu ya zı yı okur ken de si zi göz lü yor ve plan lar ya pı yor. Tek

ar zu su var; ola bil di ği ka dar çok in sa nı -siz de da hil- ken di siy le

be ra ber ce hen ne me sü rük le mek.

Za fer ka zan ma sı için in san la rın ken di si ne ta pın ma sı ve ya çok

uç sap kın lık lar yap ma la rı ge rek mi yor. İn san lar dan mut la ka

Al lah'ı in kar et me le ri ni de is te mi yor. Za ten Al lah'ı ken di si in kar

et mi yor ki, in san lar dan özel lik le bu nu is te sin. Onun tek is te ği

in san la rı Al lah'ın di nin den ve Ku ran'dan uzak tut mak, ha lis ola -
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rak Al lah'a iba det et me le ri ni en gel le mek, bu nun so nu cun da

son suz azap çek me le ri ni sağ la mak. Hat ta ki mi za man sahte bir

din dar lık mas ke si al tın da, Al lah'ın adı nı kul la na rak in san la rı ger -

çek din den uzak laş tı rıp, sap tı rı yor. Bu da in san la rı ken di siy le

be ra ber ce hen nem çu ku ru nun içi ne çek mek için ye ter li. Han gi

ve si ley le olur sa ol sun, onu ta kip eden le rin so nu hiç de ğiş mi yor:

Ona ya zıl mış tır: "Kim onu ve li edi nir se, şüp he siz o

(şey tan) onu şa şır tıp-sap tı rır ve onu çıl gın ate şin aza -

bı na yö nel tir." (Hac Su re si, 4)

İblisin Allah'a akılsızca isyanı

Kuran'da bildirildiği gibi şeytan, ilk insan olan Hz. Adem

(as)'dan bu yana insan neslini Allah yolundan saptırmak için

çaba harcayan ve kıyamete kadar da harcayacak olan varlıkla-

rın genel adıdır. Tüm şeytanların atası ise, Hz. Adem (as)'ın

yaratılmasıyla birlikte Allah'a isyan eden İblistir. 

Kuran'da haber verildiği üzere, Allah Hz. Adem (as)'ı yarat-

mış ve meleklerden ona secde etmelerini istemişti. Melekler

Allah'ın emrini yerine getirirken, cinlerden olan İblis Hz. Adem

(as)'a secde etmedi. Büyük bir akılsızlıkla kendisinin insandan

daha üstün bir yaratık olduğunu öne sürdü. Bu itaatsizliği ve

pervasız küstahlığı yüzünden Allah'ın Huzuru'ndan kovuldu.* 

Allah'ın Huzuru'ndan ayrılmadan önce, insanları da kendisi

gibi saptırmak için Allah'tan süre istedi. Allah da ona kıyamet

gününe kadar süre tanıdı. Böylece İblisin insana karşı verdiği

mücadele başladı. Allah İblisi ve ona uyanları cehenneme dol-

duracağına hükmetti. Allah, Kuran'da bu olayı şöyle haber ver-

miştir:



An dol sun, Biz si zi ya rat tık, son ra si ze su ret (bi çim-

şe kil) ver dik, son ra me lek le re: "Adem'e sec de edin"

de dik. On lar da İb lisin dı şın da sec de et ti ler; o, sec de

eden ler den ol ma dı.

(Al lah) De di: "Sa na em ret ti ğim de, se ni sec de et -

mek ten alı ko yan ney di?" (İb lis) De di ki: "Ben on dan

ha yır lı yım; be ni ateş ten ya rat tın, onu ise ça mur dan

ya rat tın."

(Al lah:) "Öy ley se or adan in, ora da bü yük len men se -

nin (hak kın) ol maz. He men çık. Ger çek ten sen, kü -

çük dü şen ler den sin."

O da: "(İn san la rın) di ri le cek le ri gü ne ka dar be ni göz -

le(yip er te le.)" de di.

(Al lah:) "Sen göz le nip-er te le nen ler den sin" de di.

De di ki: "Ma dem öy le, be ni az dır dı ğın dan do la yı on -

la rı (in san la rı sap tır mak) için mut la ka se nin dos doğ -

ru yo lun da (pu su ku rup) otu ra ca ğım."
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(*) Me lek le rin ve cin le rin, in san dan ön ce ya ra tıl dık la rı kıs sa da be lir til miş -
tir. Bu ra da ge nel de yan lış an la şı lan iki önem li ay rın tı var dır. Bi rin ci si in san la rın
ata sı Hz. Adem (as)'ın bir se fer de ya ra tıl dı ğı, me lek ler ve İb lisin bu ya ra tı lı şa
şa hit ol duk la rı dır. Bu nok ta önem li dir çün kü Yaratılışa kar şı ola rak or ta ya atı -
lan ev rim te ori si ne ta viz ve ren birtakım çev re ler, Hz. Adem (as)'ın da bir ev -
rim sü re ci so nu cun da or ta ya çık tı ğı nı öne sür mek gaf le tin de bu lu nur lar.

İkin ci si İb li sin ki mi in san la rın öne sür dü ğü gi bi bir me lek ol ma dı ğı, yal nız ca
me lek ler le ay nı or tam da bu lu nan bir cin ol du ğu dur. İb li sin cin ol du ğu Kehf Su -
re si 'nin 50. aye tin de be lir til miş tir.

Ba zı kim se ler ise cin le rin de as lın da bi rer me lek ol duk la rı nı id dia eder ler.
Oy sa Ku ran'dan öğ re nil di ği ne gö re me lek ler ve cin ler ara sın da ke sin bir ay rım
var dır. Bu ayrım, me lek le rin ken di ağız la rın dan Ku ran'da Se be Su re si' nin 40 ve
41. ayet le rin de ifa de edil miş tir. Ku ran'da cin lerin atasının (Cann) duman sız
ateş ten yaratıl dığı belir til miş tir. (Rah man Suresi, 15) Dolayısıy la ayet ler de
ateş ten yaratıl dığı belir tilen İb lisin de melek değil cin ol duğu açık tır.



"Son ra mu hak kak ön le rin den, ar ka la rın dan, sağ la -

rın dan ve sol la rın dan so ku la ca ğım. On la rın ço ğu nu

şük re di ci bul ma ya cak sın."

(Al lah) De di: "Kı na nıp al çal tıl mış ve ko vul muş ola rak

or adan çık. An dol sun, on lar dan kim se ni iz ler se, ce -

hen ne mi siz ler le dol du ra ca ğım." (Araf Su re si, 11-18)

İblis böylece Allah'ın Huzuru'ndan kovulduktan sonra, kıya-

mete kadar sürecek olan mücadelesine başladı. İnsanları alda-

tarak saptırmak için onlara sokuldu. İlk büyük tuzağı, cennette

yaşamakta olan Hz. Adem (as)'ı ve eşini kandırarak onları

Allah'ın emrine isyana sürüklemesiydi. İnsanlık tarihinin baş-

langıcındaki bu olay Kuran'da şöyle anlatılır:

Ve ey Adem, sen ve eşin cen ne te yer leş. İki niz di le -

di ği niz yer den yi yin; ama şu ağa ca yak laş ma yın. Yok -

sa za lim ler den olur su nuz. 

Şey tan, ken di le rin den "ör tü lüp giz le nen çir kin yer le -

ri ni" açı ğa çı kar mak için on la ra ves ve se ver di ve de -

di ki: "Rab bi ni zin si ze bu ağa cı ya sak la ma sı, yal nız ca,

si zin iki me lek ol ma ma nız ve ya ebe di ya şa yan lar dan

kı lın ma ma nız için dir."

Ve: "Ger çek ten ben si ze öğüt ve ren ler de nim" di ye

ye min de et ti. 

Böy le ce on la rı al da ta rak dü şür dü. Ağa cı tat tık la rı

an da ise, ayıp yer le ri ken di le ri ne be li ri ver di ve üzer -

le ri ni cen net yap rak la rın dan ört me ye baş la dı lar. (O

za man) Rab le ri ken di le ri ne ses len di: "Ben si zi bu

ağaç tan me net me miş miy dim? Ve şey ta nın si zin ger -

çek ten apa çık bir düş ma nı nız ol du ğu nu söy le me miş

miy dim?" 
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De di ler ki: "Rab bi miz, biz ne fis le ri mi ze zul met tik,

eğer bi zi ba ğış la maz san ve esir ge mez sen, ger çek ten

hüs ra na uğ ra yan lar dan ola ca ğız."

(Al lah) De di ki: "Ki mi niz ki mi ni ze düş man ola rak

inin. Yer yü zün de bel li bir vak te ka dar si zin için bir

yer le şim ve me ta (ge çim) var dır."

De di ki: "Or ada ya şa ya cak, ora da öle cek ve or dan çı -

ka rı la cak sı nız." (Araf Su re si, 19-25)

Hz. Adem (as) Allah'a tevbe etti ve Allah onu bağışladı.

Ancak İblisin insanların aleyhine yürüttüğü mücadelesi bu olay-

la son bulmadı. Kuran'ın Maide Suresi'nde bildirildiği gibi şey-

tan Hz. Adem (as)'ın iki oğlundan birini aldattı ve onu karde-

şini öldürmeye sürükledi. (Maide Suresi, 27)

O ta rih ten son ra da İb lis in san nes lin den pek çok ki şi yi kan -

dır dı ve ken di sa fı na çek ti. Öte yan dan di ğer cin ler den de pek

çok yan da şı ol du. İb lisin yo lu nu iz le yen bu cin ler, ay nı onun gi -

bi in san la rı sap tır mak için on la ra so kul ma ya, on la rın "kalp le -

ri ne giz li ce ves ve se ver me ye" (Nas Su re si, 4) baş la dı lar.

İb lisin yan da şı olan bu cin ler ve in san lar da onun sa hip ol du ğu

"şey tan" sı fa tı nı taşımaktadırlar.

(Şey tan, "uzak ol mak" kö kün den ge len bir ke li me dir ve

Al lah'ın rah me tin den ko vu lup uzak laş tı rıl mış her az gın ve is -

yan kar ku lun sı fa tı dır.)

Do la yı sıy la in sa noğ lu nun kar şı kar şı ya ol du ğu en bü yük teh -

li ke olan şey tan, li der li ği ni İb lisin yap tı ğı bir grup cin ve in san -

dır. Bu cin ve in san lar, İb lisin yo lu nu iz ler ler, ken di le ri sap tık -

la rı gi bi di ğer in san la rı da sap tır ma ya ça lı şır lar. "Cin ni" (cin ler -

den olan) şey tan lar, in san lar ta ra fın dan gö rül me dik le ri için

ken di le ri ni on la ra fark et tir me den ya na şır, zi hin le ri ne sap tı rı cı
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dü şün ce ler so kar lar. "İn si" (in san lar dan olan) şey tan lar ise di -

ğer in san la ra açık ça so ku lur, on la rı Al lah'ın yo lun dan alı koy -

mak için tel kin de bu lu nur lar. Bu, in sa nın ya kın dos tu gi bi gö rü -

nen bir in san ola bi le ce ği gi bi, top lum da ka bul gö ren bir "fi kir

ada mı" da ola bi lir. Ku ran'da, bu teh li ke ye kar şı mü min le re şu

dua öğ re til mek te dir:

De ki: İn san la rın Rab bi ne sı ğı nı rım.

İn san la rın ma li ki ne, İn san la rın (ger çek) ila hı na;

"Sin si ce, kalp le re ves ve se ve şüp he dü şü rüp du ran"

ves ve se ci nin şer rin den.

Ki o, in san la rın gö ğüs le ri ne ves ve se ve rir (iç le ri ne

kuş ku, ku run tu fı sıl dar); Ge rek cin ler den, ge rek se in -

san lar dan. (Nas Su re si, 1-6)

Şeytan insana bu denli sinsice yaklaşabilen bir düşman oldu-

ğuna göre, ondan sakınmak için azami dikkat göstermek gere-

kir. Bunun en başta gelen şartı, şeytanı tanımaktır. Şeytanı tanı-

mak için ona baktığımızda ise onun oldukça sapkın ve esraren-

giz bir mantığa sahip olduğunu görürüz. Önce İblis tarafından

kullanılan ve sonra da onun tüm takipçileri tarafından devralınan

bu çarpık mantığın temelinde, kibir ve büyüklenme yatmaktadır.

Şeytanın Sapkın ve Esrarengiz Mantığı

Ku ran'da ki şey tan kıs sa sın da, İb lisin Al lah'a is ya nı nın se be bi

şöy le bil di ri lir:

(Al lah) De di: "Sa na em ret ti ğim de, se ni sec de et -

mek ten alı ko yan ney di?" (İb lis) De di ki: "Ben on dan

ha yır lı yım; be ni ateş ten ya rat tın, onu ise ça mur dan

ya rat tın." (Araf Su re si, 12)
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İblis büyük bir akılsızlık göstererek kendisinin daha üstün

bir varlık olduğunu öne sürerek, insana secde etmeyi redde-

der. Ancak isyanını dayandırdığı temel oldukça zahiri ve çürük-

tür. Kendisinin ateşten, insanın çamurdan yaratıldığını belirtir

ve ateşin çamura göre daha üstün bir madde olduğunu öne

sürer. Yani kibirlenmesinin bütün nedeni, iki madde arasında-

ki fiziksel yapı farkıdır. Ancak yapıları ister çamur ister ateş

olsun, İblisi de insanı da Allah yaratmıştır. Yaratılmış bir varlı-

ğın, kendisini Yaratan'ın emrine, yaratıldığı maddeyi öne süre-

rek isyan etmesi, hem büyük bir akılsızlık, hem de büyük bir

nankörlüktür. Ancak İblisin insana karşı duyduğu kıskançlık ve

içindeki büyüklük hissi bunu kavramasını engeller, fiziksel bir

farklılığa takılır ve kendisini yaratan Allah'ın emrine isyan eder.

İblisin şuurunun, kendisini üstün ve farklı gördüğü için, kapan-

dığı Kuran'da bildirilen diğer ifadelerinden de anlaşılır:

De di ki: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir

bal çık tan ya rat tı ğın be şe re sec de et mek için var de -

ği lim." (Hicr Su re si, 33)

İblis kendisini Allah'ın yarattığını inkar etmez. İsyanının

nedeni bu değildir. Aksine kendisini yaratanın Allah olduğunu

bizzat söyler. Ancak "ben ondan daha hayırlıyım, beni

ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın" diyerek son

derece çarpık bir mantık ortaya koyar. Bu akılalmaz isyanın

hiçbir mantığı yoktur.

İblisin mantık bozukluğunu gösteren, Kuran'da bildirilen bir

diğer ifadesi ise şöyledir:

Ha ni, me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik. İb -

lisin dı şın da (hep si) sec de et miş ler di. De miş ti ki: "Bir
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ça mur ola rak ya rat tı ğın kim se ye ben sec de eder mi -

yim?" (İs ra Su re si, 61)

Bu  ayetteki son ifa de, İb lisin ne ka dar bü yük bir gaf let ve

ya nıl gı için de ol du ğu nu çok açık gös te rir. Hz. Adem (as)'ın yü -

cel til me si, ken di si nin ise ge ri plan da kal ma sı, hat ta o kim se ye

sec de et me si nin is ten me si onu kor kunç bir kıs kanç lı ğa sü rük -

ler. Bu sapkın ruh ha li için de, Al lah'a kar şı ita at siz bir ta vır

takınma çirkinliğini gösterir. (Allah'ı tenzih ederiz.) Ayetlerde

şöyle buyrulmaktadır:

(Al lah) De di ki: "Ey İb lis, iki elim le ya rat tı ğı ma se ni

sec de et mek ten alı ko yan ney di? Bü yük len din mi,

yok sa yük sek te olan lar dan mı ol dun?"

De di ki: "Ben on dan da ha ha yır lı yım; Sen be ni ateş -

ten ya rat tın, onu ise ça mur dan ya rat tın." (Sad Su re -

si, 75-76)

İblisin Hz. Adem (as)'a secde etmeyi reddetmesindeki şey-

tani zihniyet, Allah'ın elçisini kabul etmeyen, ona itaat etmeyi

reddeden kişilerde -bir başka deyişle insi şeytanlarda da-

görülmüştür. Bu kişiler görünüşte kendileri gibi bir insan olan

Peygamberleri Allah'ın elçisi olarak kabul etmeyi reddetmiş-

lerdir. Allah'ın elçisi olarak kabul edecekleri kimsede kendi

düşük akıllarınca çok büyük bir üstünlük görmek istediklerini

söylemiş, bu üstünlüğün siyasi veya maddi bir güce dayanması

gerektiğini iddia etmişlerdir. Hz. Muhammed (sav) dönemin-

deki inkarcıların Kuran'da bildirilen ifadeleri buna bir örnektir:

Ve de di ler ki: "Bu Ku ran, iki şe hir den bi ri nin bü yük bir

ada mı na in di ril me li de ğil miy di?" (Zuh ruf Su re si, 31)

Ya da in kar cı lar el çi ye iman et mek için, do ğa üs tü bir güç
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ve ya baş ka bo yut tan bir de lil gör mek is ter ler. Ku ran'ın bir çok

aye tin de bu ki şi le rin is tek le ri ne ör nek ler ve ril miş tir:

De di ler ki: "Bi ze yer den pı nar lar fış kırt ma dık ça sa na

ke sin lik le inan ma yız. Ya da sa na ait hur ma lık lar dan

ve üzüm ler den bir bah çe olup ara la rın dan şa rıl şa rıl

akan ır mak lar fış kırt ma lı sın. Ve ya öne sür dü ğün gi bi,

gök yü zü nü üs tü mü ze par ça par ça dü şür me li ya da

Al lah'ı ve me lek le ri kar şı mı za (şa hit ola rak) ge tir -

me li sin. Ya hut al tın dan bir evin ol ma lı ve ya gök yü -

zü ne yük sel me li sin. Üze ri mi ze bi zim oku ya bi le ce ği -

miz bir ki tap in di rin ce ye ka dar se nin yük se li şi ne de

inan ma yız." 

De ki: "Rab bi mi yü cel ti rim; ben, el çi olan bir be şer -

den baş ka sı mı yım?" (İs ra Su re si, 90-93)

Elçilere muhalefet eden, onlara karşı savaşan insanların

kabullenemedikleri hususlardan biri işte budur. İnkarcılar ken-

dileri gibi normal bir insana elçilik verilmesini ve bu insana itaat

etmeyi gururlarına yediremezler. Bu haset ve kibir dolu isyan,

İblisin Hz. Adem (as)'a secde etmeyi reddetmesiyle aynı temel

üzerine kurulmuştur. Ayetin devamında insanların çoğunun

sırf bu yüzden hidayete eremediklerinden bahsedilir:

Ken di le ri ne hi da yet gel di ği za man, in san la rı inan -

mak tan alı ko yan şey, on la rın: "Al lah, el çi ola rak bir

be şe ri mi gön der di?" de me le rin den baş ka sı de ğil dir.

(İs ra Su re si, 94)

İblisin isyanına sapkın bir esrarengizlik hakimdir. İblis ilim

sahibi bir varlıktır, Allah'ın varlığına bizzat şahittir. Etrafında

melekler vardır, insanın yaratılışından haberdardır. Allah'ın
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izzetini, gücünü ve kudretini de bilmektedir.  İşte İblisin ve onu

izleyen tüm şeytanların sapkın ve esrarengiz mantığı burada

gizlidir: Allah'ın varlığını ve birliğini bildiği halde onun hükmü-

ne karşı gelmek ahlaksızlığında bulunmak ve kafirlerden

olmak... Bu son derece mucizevi bir olaydır. Çünkü bu bilgile-

re ve ilme sahip olan İblisin, çok üstün bir imana sahip olması

gerekir. Şuur seviyesi de aynı oranda yüksek olmalı, Allah'a

son derece itaatli ve saygılı olmalıdır. Oysa İblis, büyük bir akıl-

sızlıkla, en şuursuz kişilerin göstereceği çirkin bir cesaret gös-

termiştir. 

İblisin yapısındaki sapkın esrarengizlik bununla da kalmaz.

İnsanlara inkarı telkin etmek gibi çok büyük bir günah işlediği

halde aslında Allah'tan korktuğunu söyler. Bu da oldukça has-

talıklı bir mantığa işarettir:

Şey ta nın du ru mu gi bi; çün kü in sa na "in kar et" de di,

in kar edin ce de: "Ger çek şu ki ben sen den uza ğım,

doğ ru su ben alem le rin Rab bi olan Al lah'tan kor ka -

rım" de di. (Haşr Su re si, 16)

Bir baş ka ayet te şey ta nın ka fir le ri mü min ler aley hi ne kış -

kırt tık tan son ra, on la rı yü z üs tü bı rak tı ğı ve Al lah'tan kork tu -

ğu nu iti raf et ti ği bil di ri lir:

O za man şey tan on la ra amel le ri ni çe ki ci gös ter miş

ve on la ra: "Bu gün si zi in san lar dan boz gu na uğ ra ta -

cak kim se yok tur ve ben de si zin yar dım cı nı zım" de -

miş ti. Ne za man ki, iki top lu luk bir bi ri ni gö rür ol du

(kar şı laş tı) o, iki to pu ğu üs tün de ge ri dön dü ve:

"Şüp he siz ben siz den uza ğım. Çün kü ben si zin gör -

me di ği ni zi gö rü yo rum, ben Al lah'tan da kor ku yo -
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rum" de di. Al lah (ce za ile) so nuç lan dır ma sı pek şid -

det li olan dır. (En fal Su re si, 48)

İb lisin bir yan dan Al lah'ın var lı ğı nı, O'nun son suz gü cü nü ve

il mi ni ka bul edip, bir yan dan da O'na bi le bi le is yan et me si son

de re ce çe liş ki li bir du rum dur.  Aynı şekilde, kendi düşük aklın-

ca Allah'ın Kuran'da bildirdiği emirleri yargılamaya (Allah'ı ten-

zih ederiz), reddetmeye, Allah'ın hüküm verdiği bir konu hak-

kında kendi kafasına göre muhakemeler yapıp, İlahi hükmü

geçersiz göstermeye çalışan herkesin durumu, İblisin hali gibi-

dir. Bu kimseler de Allah'ın varlığını tıpkı İblis gibi bilirler,

ancak kendilerini bilmez tavırlarıyla onun konumuna düşerler. 

İblis itaatsizliği yüzünden küçük düşürülür, aşağılanır ve

Allah Katındaki konumundan horlanarak kovulur. Gururu ve

kibiri yüzünden isyan eden İblis, bu karakterine en ağır gelecek

muameleyle, aşağılanmayla kovulur. Allah'ın Huzuru'ndan

ayrılmadan önce Allah'tan süre ve izin ister. Ancak bu süreyi

Allah'tan bağışlanma dilemek, O'na tekrar yönelmek ve piş-

manlığını dile getirmek için istemez. Amacı insanı da aynı aşa-

ğılık konuma düşürebilmektir.

İş te şey ta nın in sa na kar şı düş man lı ğı ve mü ca de le si böy le

baş la mış tır. An cak unu tul ma ma lı dır ki şey ta nı da bü tün özel lik -

le riy le bir lik te Al lah ya rat mış tır, o da Rab bi mi z'in kont ro lün de

olan bir güç tür.  Şeytan bü tün fa ali yet le ri ni Al lah'ın iz ni ve di -

le me siy le ger çek leş ti re bil mek te dir. An cak bu sa ye de in san la -

rın bü yük bir kıs mı üze rin de et ki li ola bi lir. Al lah'ın iz ni dı şın da

bir şey ya pa maz. Ku ran'da şey ta nın is te di ği sü re ve Al lah'ın ver -

di ği izin şöy le bil di ril miş tir.

(Şey tan) De di ki: "Rab bim, öy ley se on la rın di ri le ce ği
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gü ne ka dar ba na sü re ta nı." (Al lah) De di ki: "Öy ley -

se, sen (ken di si ne) sü re ta nı nan lar dan sın." (Hicr Su -

re si, 36-37)

Bir baş ka ayet te şey ta nın al dı ğı izin şöy le be lir til miş tir:

(Şey tan) De miş ti ki: "Şu ba na kar şı yü celt ti ği ne bir

bak; an dol sun, eğer ba na kı ya met gü nü ne ka dar sü re

ta nır san, onun so yu nu -pek az dı şın da-kuş ku suz ken -

di me bağ lı kı la ca ğım.

(Al lah) De miş ti ki: "Git, on lar dan kim sa na uyar sa,

şüp he siz si zin ce za nız ce hen nem dir; ek sik siz bir ce -

za." (İs ra Su re si, 62-63)

Ayet ler den de an la şıl dı ğı gi bi şey tan Al lah'ın ira de ve tak di ri

için de fa ali yet gös te rir. Fa ali yet le ri in sa na za rar ver mek için dir.

Za ten şey tan Al lah'ın alem le rin Rab bi ol du ğu nun bi lin cin de dir.

Hat ta İb lis, in san la rı az dı ra ca ğı nı be lir tir ken, Al lah'ın bü yük lü -

ğü adı na ye min eder:

De di ki: "Se nin iz ze tin adı na an dol sun, ben, on la rın tü -

mü nü mut la ka az dı rıp-kış kır ta ca ğım." (Sad Su re si, 82)

Allah şeytanı Huzuru'ndan kovmadan önce bunları ona bil-

dirir:

On lar dan güç ye tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat,

at lı la rın ve ya ya la rın la on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko -

par, mal lar da ve ço cuk lar da on la ra or tak ol ve on la ra

çe şit li va ad ler de bu lun. Şey tan, on la ra al dat ma dan

baş ka bir şey va adet mez. (İs ra Su re si, 64)

Şey ta nın, Al lah'ın iz ni da hi lin de kul lan dı ğı tak tik le ri önü -

müz de ki say fa lar da ay rın tı la rıy la in ce le ye ce ğiz. An cak bu ra da

unu tul ma ma sı ge re ken çok önemli bir husus vardır:
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Şey ta nın Al lah'ın ken di si ne ta nı dı ğı im kan dı şın da bir gü cü

yok tur. Şey ta nın gö re vi, ce hen nem için ya ra tıl mış in san la rın,

ait ol duk la rı ye re git me le ri ne ve si le ol mak tır. Şey ta na uyan lar,

Al lah'ın cen ne ti ne la yık ol ma yan, ah lak ola rak hay van dan da ha

aşa ğı lık olan var lık lar dır. Al lah bu nu ayet le rin de şöy le açık lar: 

An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan

çok sa yı da ki şi ya rat tık (ha zır la dık). Kalp le ri var dır

bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu nun la

gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun -

lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te

bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Bu nun ya nı sı ra şey ta nın Al lah'ın muh lis kul la rı üze rin de

hiç bir et ki si yok tur. Al lah izin ver me di ği için, şey tan, mü min le -

ri sap tır ma ya güç ye ti re mez. Al lah, ken di si ni Al lah'a ada yan ve

O'na or tak koş ma yan ih las lı kul la rı nı şey ta nın sap tı rı cı et ki sin -

den ko ru muş tur. 

Ger çek şu ki, iman eden ler ve Rab le ri ne te vek kül

eden ler üze rin de onun (şey ta nın) hiç bir zor la yı cı-gü -

cü yok tur. (Nahl Su re si, 99)

So nuç ola rak şey ta nı da tüm di ğer var lık lar gi bi, Al lah gö -

rev len dir miş tir. Gö re vi, Al lah'ın cen net için ya rat tı ğı mü min ler

ile ce hen nem için ya rat tı ğı di ğer in san la rın bir bir le rin den ay rıl -

ma la rı na ve si le ol mak tır. Bu bir ne vi te miz lik an la mı na ge lir.

Kal bin de has ta lık ve pis lik bu lu nan lar, şey tan sa ye sin de mü -

min ler den uzak la şır, ay rı lır lar. Ayet te şey ta nın et ki si nin yal nız -

ca bu kim se ler üze rin de ola ca ğı bil di ril miş tir:

Şey ta nın (bu tür) ka tıp bı rak ma la rı, kalp le rin de has -

ta lık olan la ra ve kalp le ri (her tür lü) du yar lı lık tan yok -

sun bu lu nan la ra (Al lah'ın) bir de ne me kıl ma sı için dir.
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Şüp he siz za lim ler, (ger çe ğin ken di sin den) uzak bir

ay rı lık için de dir ler. (Hac Su re si, 53)

Da ha sı şey ta nın mü min le re ver me ye ça lış tı ğı sı kın tı lar, mü -

min le rin dün ya da Al lah'a ya kın laş ma la rı na, Al lah'a da ha sı kı sa -

rıl ma la rı na ve hi da yet le ri nin art ma sı na ve si le olur:

(Bir de) Ken di le ri ne ilim ve ri len le rin, bu nun (Ku -

ran'ın) hiç tar tış ma sız Rab le rin den olan bir ger çek

ol du ğu nu bil me le ri için; böy le lik le ona iman et sin ler

ve kalp le ri ona tat min bul muş ola rak bağ lan sın. Şüp -

he siz Al lah, iman eden le ri dos doğ ru yo la yö nel tir.

(Hac Su re si, 54)

“ŞEYTAN SALİH MÜMİNLERİ GÖRDÜKÇE 
KAVRULUR”

ADNAN OKTAR: “O ortamda daha bu varlık cehennemi

görmemişti. Allah korkusunu bilmiyordu. Allah ona sonradan, Hz.

Adem (as)’a da Hz. Havva’ya da ona da cehennemi gösterdi.

Dolayısıyla Hz. Adem (as)’ın, Havva’nın da biliyorsunuz zellesi

vardı, yani onun sözüne inandılar. Halbuki Allah’ın oradaki sözüne,

Allah’a bağlılıkta kararlı olmaları gerekiyordu. Bir hikmet üzerine

kafaları, gönülleri şeytanın sözüne kaydı. Fakat Allah korkusunu

gördükten sonra, yani cehennemi gördükten sonra, cehennemin

varlığını anladıktan sonra dünyadaki imtihanı anladıktan sonra

bütün üslupları değişti. Bütün yapıları değişti. Çünkü cennet orta-

mında son derece rahattılar, yemek, içmek, herşey kıyafetleri düz-

gün, ama Allah onları yeryüzüne indirince, Allah, ayette “ayıp yer-

leri kendilerine göründü” diyor. Doğal ihtiyaçlarını gördüler.
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Hatta rivayette Hz. Adem (as)’ın ağladığı söylenir bu durumu

görünce. O onda pişmanlık duygusunu meydana getirdi ve acının ne

olduğunu, ızdırabın ne olduğunu, gördü. Allah korkusunu daha iyi

hissetmiş oldu bu durumda. Ondan sonra üslubu çok mükemmel

oldu, ama şeytan klasik psikopat karakterini taşıyan bir var-

lık. Bunu insanlar içinde de görüyoruz. Sen ne kadar doğru-

yu söylersen söyle, ne kadar güzel söylersen söyle o kansız-

lığında, ahlaksızlığında o fahişe karakterinde devam eder.

Şeytanda da klasik bir fahişe karakteri vardır dikkat ederse-

niz, yani bir kahpe karakteri vardır. Böyle duygusal kahpe

karakteri. Hem Allah’tan korktuğunu söylüyor hem Allah’a

haşa akıl vermeye kalkıyor, hem de bir kahpe ruhu içerisin-

de. Yani garip. Sonuna kadar öyle gidiyor, sonra kalleş de yani

üslup olarak da. Ben zaten diyor sizi çağırmadım diyor, siz

kendiniz geldiniz diyor arkasından gelenlere… Ben Allah’tan

korkarım diyor sonunda da, yani tam psikopat. Klasik psi-

kopat. Toplumda, halk arasında gördüğümüz psikopatlarla

aynıdır, kişilik olarak bir farkı yoktur. Haşa Allah’a birşeyi var

yani kahpe kişiliği içerisinde duygusal ve deli bir mantıkla yaklaşı-

yor. Diyor ki Hz. Adem (as)'ı çamurdan yarattın beni de ateşten

yarattın dolayısıyla o daha aşağı benden diyor, daha sıradan diyor.

Toprak diyor, ben ateşim diyor. O ahmak kafasıyla Allah’a akıl veri-

yor, yani Allah’ın yaratmasına rağmen, dolayısıyla ben ona secde

etmem diyor. Yani enaniyet, gurur ve kibir. Güya Allah’ı pişman

edecek ahmak halbuki kaderi öyle onun… Ama Allah ona

Mehdilerini, Peygamberlerini, salih müminleri gösteriyor.

Onu gördükçe işte şeytan kavruluyor. Mesela Cenab-ı Allah

diyor ki, bak onlar da biliyor senin bildiğini ama onlar bana
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secde ediyorlar. Bana kulluk ediyorlar. İşte şeytan her

mümini secdede gördüğünde onun ciğerine oturuyor. Yani

Müslümanların o yüzden namaza çok titiz olmaları lazım. Yani

Allah’ın doğru söylediğini ona göstermiş oluyor mümin... Mesela

her itaatinde, her saygısında, şeytanı yalanlamış oluyor

mümin aynı zamanda. Allah’tan yana tavır koymuş oluyor.

Çünkü o diyor ki herkes benim gibi diyor şeytan. Allah da öyle değil

diyor. Benim salih kullarım bana muti olacaklar diyor ve Cenab-ı

Allah’ın dediği doğru oluyor. Mesela biz Allah’a karşı muti’yiz,

boyun eğiciyiz, secdeye de gidiyoruz, rüku da ediyoruz. At

kendini ateşe dese, gözümü kırpmadan atarım ateşin içerisi-

ne Allah için, ama şeytan böyle değil işte. Yani ters bir mah-

luk. O yüzden böyle bir imtihan, böyle bir sistem meydana getir-

miştir Allah, ama bütün güç Allah’ındır. İstese Allah şeytanı da

yaratmazdı, secde de ettirirdi, Allah istese onun ağzını, burnunu

sürter yerlere yapıştırır, öyle bir konu olmaz. Fakat imtihan için

bizim buna ihtiyacımız var. Yani cennetin kıymetini bilme-

miz için ihtiyacımız var. Allah korkusu için buna ihtiyacımız

var. Mükemmel bir sistem kurmuştur Allah. O mükemmel

sistem içerisinde de şeytana ihtiyaç vardı, gerek vardı o yüz-

den yaratılmıştır şeytan. Ama belirli bir yaşam şekli onun yaşa-

mına ait bütün olaylar vardır. Onun için müminlerin gönlü rahat

olsun. Müminlerin hepsi cennettedir. Küfür de cehennemdedir.

Ama müminler onları gördükçe cennetin kıymetini daha iyi bilecek-

ler bu çok önemli.” (ADNAN OKTAR'IN TEMPO TV'DEKİ CANLI

RÖPORTAJI - 24 Mart 2009)
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Şey ta nın Özel lik le ri

Ş ey tan her in sa nın ha ya tı bo yun ca bin ler ce de fa kar şı la şa -

ca ğı en bü yük düş ma nı dır. Düşmandır çünkü, insanın

yaratılışında ona secde etmeyerek Allah'a itaat etmediği için

Allah Katındaki makamını kaybetmiştir. Yer yü zün de bu lun ma -

sı nın tek ne de ni de in san la rı sap tır mak için Al lah'tan al dı ğı izin -

dir. Kı ya me te ka dar, bu izin doğ rul tu sun da ola bil di ği ka dar çok

in sa nı ce hen nem ate şi ne sü rük le ye cek, bu nu ba şar mak için

her tür lü yo lu de ne ye cek tir. Bu amaç la şey tan, in san la rı her an

göz ler (Araf Su re si, 27), in sa na za rar ve re cek plan lar ve oyun -

lar ha zır lar.

Ço ğu in san şey ta nın ne ka dar bü yük bir teh li ke ol du ğu nun

far kın da bi le de ğil dir. Şey tan bu in san la rın yanlış man tı ğı na gö -

re, uzak, hat ta ha ya li bir var lık tır. On la ra gö re yal nız ca çok bü -

yük kö tü lük le ri ya pan, vah şi, ca ni kim se ler şey ta na uyar lar.

Ken di le ri ni ve ken di le ri gi bi in san la rı, şey tan la hiç bir ala ka sı ol -

ma yan, te miz kalp li ki şi ler ola rak gö rür ler. An cak ara da ya pı -

lan ufak te fek ha ta lar için "şey ta na uy dum" de nir. 

Oy sa bu gaf let, in sa nın ha ya tı bo yun ca ya pa bi le ce ği en bü -

yük ha ta lar dan bi ri dir. Çün kü şey tan -iman eden kü çük bir

grup dı şın da- in san la rın ta ma mı na ya kı nı nı ken di kont ro lü al tı -
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na al mış tır. Bu in san lar far kın da ol ma dan en bü yük düş man la rı

olan şey ta nın is te di ği ha ya tı ya şar ve onun pe şin den ce hen ne -

me gi der ler. Oy sa in san la rın yap ma sı ge re ken, şey ta nı çok iyi

ta nı mak ve onu düş man edin mek tir. Al lah bu nu in san la ra Fa tır

Su re si'nde em ret miş tir:

Ger çek şu ki, şey tan si zin düş ma nı nız dır, öy ley se siz

de onu düş man edi nin... (Fa tır Su re si, 6)

Şeytanın farkına varmak, onu bir düşman olarak kavramak

insanı kurtuluşa götüren adımlardan biridir. Bunun için önce-

likle şeytanın özelliklerini, daha sonra da kullandığı taktikleri

bilmek gerekir. Birçok Kuran ayetinde ayrıntılı olarak bildiri-

len bu özellikler aşağıda ana başlıklar altında sıralanmıştır.

Sin si ve Ya lan cı dır

Şeytan, insanları doğru yoldan alıkoyabilmek için öncelikle

gerçekleri örter. Bunun için en sık kullandığı yol ise sinsice

yalan söyleyerek insanları kandırmaktır. Yalan yoluyla, sahte ve

boş vaadler vererek insanları kendi tarafına çekmeye çalışır.

Daha iyi bir sosyal statü, daha çok para, daha rahat bir hayat,

hatta ahirette daha üstün bir konum bile vaad eder. Ancak

yalan söylediğini ve boş vaadlerde bulunduğunu ahirette ken-

disi itiraf edecektir:

İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su,

Al lah, si ze ger çek olan va adi va adet ti, ben de si ze va -

ad de bu lun dum, fa kat si ze ya lan söy le dim… (İb ra -

him Su re si, 22)

Fa kat bu iti raf an cak dün ya ha ya tı so na er dik ten son ra, şey -

tan ve dost la rı kı ya met gü nü haş re dil dik le ri za man ger çek le şir.
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El bet te bu ger çe ği öğ ren mek şey ta nın dost la rı na hiç bir fay da

sağ la maz. Hep si ta rih bo yu şey ta na ta bi olan di ğer in san lar la

be ra ber ce hen ne me gi rer ler.

İta at ten Çık mış, Ahlaksız ve Nan kör dür

Şey tan ken di si ni yok tan var eden ve sa hip ol du ğu bü tün

özel lik le ri ve ren Al lah'a kar şı bü yük bir nan kör lük için de dir.

(İs ra Su re si, 27) Bu nan kör lük ve ken di ni bil mez lik için de baş -

kal dır mış ve ita at ten çık mış tır. (Allah'ı tenzih ederiz)

Az gın ve Kay pak tır

Şey ta nın Kuran'da bildirilen bir baş ka özel li ği de hem az gın,

hem de kay pak (Hac Su re si, 3) olu şu dur.

Dü ze ni İna nan lar İçin Çok Za yıf tır

Şey ta nın iman eden le re kar şı kur du ğu tu zak lar ve hi le li dü -

zen ler dış tan ba kıl dı ğın da güç lü gi bi gö zük se de bu as lın da bir

al da nış tır. Çün kü ger çek te şey ta nın hi le li dü ze ni za yıf tır ve yı -

kıl ma ya mah kum dur:

İman edenler Allah yolunda mücadele ederler; inkar

edenler ise tağut yolunda mücadele ederler, öyleyse

şeytanın dostlarıyla mücadele edin. Hiç şüphesiz,

şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır. (Nisa Suresi, 76)

Gü cü Yal nız ca Ça ğır ma ya Ye ter

Şey ta nın in san üze rin de zor la yı cı bir gü cü yok tur. O yal nız -

ca in san la rı da vet eder. Bu da ve te uyan in sa nın ken di si dir. Ya -

ni in san bir vic dan sız lık yap tı ğın da, bu nun so rum lu lu ğu nu şey -
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ta na yük le yip bı ra ka maz. Asıl kı na ma sı ge re ken şey ta na uyan

nef si dir. Şey tan bu ger çe ği ahi ret te ken di si ni suç la yan in kar cı -

la ra kar şı şöy le bil di re cek tir:

... Be nim si ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok tu, yal nız -

ca si zi ça ğır dım, siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se

be ni kı na ma yın, siz ken di ni zi kı na yın... (İb ra him Su -

re si, 22)

İn san la rın Düş ma nı dır

Şey ta nın in sa nın baş düş ma nı ol du ğu bir çok ayet te be lir til -

miş tir. (Enam Su re si 142, Kehf Su re si 50, Ya sin Su re si 60)

Çün kü şey ta nın in sa na ver mek is te di ği za rar, yer yü zün de hiç

kim se nin ve re me ye ce ği ka dar bü yük tür. Şey tan in sa nın ce hen -

nem de son su za ka dar yan ma sı nı is ter. Bu se bep le de in sa nın

en bü yük düş ma nı dır. Bu ger çek ayet ler de bil di ril mek te dir:

Ey in san lar, yer yü zün de olan şey le ri he lal ve te miz

ola rak yi yin ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Ger -

çek te o, si zin için apa çık bir düş man dır. (Ba ka ra Su -

re si, 168)

... Çün kü şey tan, in san için apa çık bir düş man dır.

(Yu suf Su re si, 5)

İyi lik ten ve Ha yır dan Ya na Hiç bir Yö nü Yok tur

Var lı ğı nı in sa na za rar ve sı kın tı ver me ye ada mış olan şey tan,

in san lar için hiç bir ha yır ve iyi lik sa hi bi de ğil dir. Şey ta nın bu

özel li ği ayet ler de de "her tür lü ha yır la iliş ki si ke sil miş" (Ni -

sa Su re si, 117) ola rak bil di ril miş tir.
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İn san lar Üze ri nde Bir Pis lik tir

Şey ta nın in san üze rin de ki et ki si, Ku ran'da "pis lik" ola rak ta -

nım la nır:

... Si zi ken di siy le ter te miz kıl mak, siz den şey ta nın

pis lik le ri ni gi der mek, kalp le ri ni zin üs tün de (gü ven ve

ka rar lı lık duy gu su nu) pe kiş tir mek ve bu nun la ayak la -

rı nı zı (arz üze rin de) sağ lam laş tır mak için si ze gök -

ten su in di ri yor du. (En fal Su re si, 11)

Al lah Ka tın dan Ko vul muş tur

Şey tan ita at siz li ği ve nan kör lü ğü yü zün den Al lah Ka tın dan

aşa ğı la na rak ve hor la na rak ko vul muş tur. Za ten "şey tan" ke li -

me si de biz zat bu ko vul muş luk an la mı nı içer mek te dir. Şey ta -

nın bu özel li ği Tek vir Su re si 25 ve Hicr Su re si 17. ayet ler de

bil di ril mek te dir.
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Şey ta nın Akılsız Tak tik le ri

K ı ya me te ka dar sü re cek mü ca de le so nu cun da şey tan,

mil yar lar ca in sa nı ken di siy le bir lik te ce hen nem ate şi nin

içi ne sü rük ler. An cak bir grup var dır ki şey tan on la ra kar şı as -

la za fer ka za na ma ya cak tır; mü min ler. Çün kü mü min ler Yüce

Al lah'tan kor kar lar, Al lah'ın yer yü zün de ki ha li fe le ri dir ve

O'nun ko ru ma sı al tın da dır lar. Do la yı sıy la şey ta nın tel kin le ri

on lar üze rin de et ki siz ka lır. Şey tan ta ra fın dan da iti raf edi len

bu ger çek Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir:

De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı lık, an -

dol sun, ben de yer yü zün de on la ra, (Sa na baş kal dır -

ma yı ve dün ya tut ku la rı nı) süs le yip-çe ki ci gös te re ce -

ğim ve on la rın tü mü nü mut la ka kış kır tıp-sap tı ra ca -

ğım. An cak on lar dan muh lis olan kul la rın müs tes na."

(Hicr Su re si, 39-40)

Ayet ten de an la şıl dı ğı gi bi şey ta nın gü cü ger çek mü min le ri

sap tır ma ya yet mez. An cak hiç kim se de ken di si ni ke sin ola rak

"cen net lik" gö re mez. Mü min bir kim se "şüp he siz Rab le ri nin

aza bın dan emin olu na maz" (Me aric Su re si, 28) aye ti ge re -

ğin ce ima nı nı ko ru mak için, her za man "Al lah'ın ipi ne sım sı -

kı sa rıl mak" (Al-i İm ran Su re si, 103) zo run da dır. Şey tan, in -
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san la rın "dos doğ ru yol la rı na otu ra ca ğı" (Araf Su re si, 16),

on la rın "ayak la rı nı kay dır mak" (Al-i İm ran Su re si, 155) is te -

ye ce ği için, mü min onun hi le ve oyun la rı na kar şı uya nık ol ma -

lı dır. Aksi takdirde hiç farkında bile olmadan bu tuzaklara

düşebilir. Şimdi şeytanın insanları cehenneme sürüklemek için

kullandığı taktikleri ayrı ayrı inceleyelim.

Ves ve se Ve rir

Mü min le rin en bü yük düş man la rı na kar şı mü ca de le le ri

ömür bo yu sü rer. Bu mücadele sı ra sın da şey tan çok kur naz

yön tem ler kul la nır. İn sa na hiç bir za man ger çek yü zü nü gös ter -

mez, kar şı sı na çı kıp "ben şey ta nım, ve se nin ce hen nem de yan -

ma nı is ti yo rum" de mez. Onun ye ri ne, ayetlerde bildirildiği gibi,

"sin si ce gö ğüs le re ve kalp le re ves ve se ve re rek" (Nas Su -

re si, 4-5) ken di var lı ğı nı us ta ca giz ler. Şey ta nın far kın da ol ma -

yan bir in san, onun tel kin le ri ni ken di ka fa sın dan ge çen dü şün -

ce ler zan ne der. Da ha sı şey tan bu fi kir le rin doğ ru lu ğu na on la rı

inan dı rır. Bu sa ye de bir çok in sa nı -ken di le ri şu urun da de ğil -

ken- ta ma men kont ro lü al tı na alır. 

An cak mü min ler, gö ğüs le re ve kalp le re ka dar gi rip fı sıl da ya -

bil me ye te ne ği ne sa hip bu düş ma nı, Ku ran ahlakı sa ye sin de saf

dı şı ede bi lir ler. Mü min ön ce lik le, kal bin den ge len bu se sin, şey -

ta na mı yok sa ken di vic da nı na mı ait ol du ğu nu teş his ede cek bir

nur ve fe ra set sa hi bi dir. Şey ta nın oyu nu nun far kı na var dık tan

son ra, Ku ran'da em re di len ha re ke ti ya par, Al lah'a sı ğı nır. Çün -

kü Al lah'ı anan bir mü min kar şı sın da şey ta nın ves ve se si nin hiç -

bir et ki si kal maz. Al lah bu önem li sır rı Ku ran'da şöy le bil di rir:

Eğer sa na şey tan dan ya na bir kış kırt ma (ves ve se ve -
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ya iğ va) ge lir se, he men Al lah'a sı ğın. Çün kü O, işi -

ten dir, bi len dir. (Al lah'tan) Sa kı nan la ra şey tan dan

bir ves ve se eriş ti ğin de (ön ce) iyi ce dü şü nür ler

(Allah'ı zik re dip-anar lar), son ra he men ba kar sın ki

gö rüp bil miş ler dir. (Araf Su re si, 200-201) 

Dün ya ha ya tı nın bir im ti han ye ri ol ma sı ne de niy le in sa nın

kar şı sı na bir çok fark lı du rum ve de ği şik or tam çı ka bi lir. Şart lar

ve or tam ne olur sa ol sun, şey tan hep pu su da bek ler. Bun lar -

dan her han gi bi rin de mü mi nin gös te re bi le ce ği en kü çük za yıf -

lık, şey tan için bü yük bir fır sat tır. Ve şey tan bu fır sat la rın hep -

si ni kul la nır. An cak ken di var lı ğı nı hiç bir şe kil de far k et tir me -

me ye ça lı şır. Eğer mü min, için de bu lun du ğu ruh ha lin de ve ya

or tam da bir şey le rin sı kın tı ver di ği ni ve ya vic da nı nı ra hat sız et -

ti ği ni his se di yor sa -ki bu sı kın tı ge nel de vic dan yo luy la ya pı lan

rah ma ni bir uya rı dır- he men du rup dü şün me si ge re kir. Bu nun

için en ko lay yol, in sa nın ken di si ne dı şa rı dan ta raf sız bir ya ban -

cı gö züy le bak ma sı dır. Böy le ce kar şı sın da ki in sa nı -ya ni ken di -

si ni- şu so ru lar yar dı mıy la in ce le ye bi lir:
◆ O an için ka fa sın dan ge çen dü şün ce ler Ku ran'a uy gun mu?
◆ Al lah'ı an ma da gev şek lik mi gös te ri yor?
◆ Ku ran'ın sı nır la rı nı ko ru ma da, hü küm le ri ni gö zet me de

gev şek mi dav ra nı yor?
◆ Plan la rı Al lah'ın rı za sı ve ahi re ti dı şın da bir ama ca mı yö -

ne lik?
◆ O an için ken di çı ka rı di ğer mü min ler den da ha mı ön

plan da?
◆ Ken di si ne ve ya bir baş ka mü mi ne yö ne lik kuş ku su, zan -

nı mı var?
◆ Olay lar kar şı sın da te vek kül süz dav ra nıp hak sız lı ğa uğ ra -

dı ğı nı mı dü şü nü yor?
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◆ Yap tı ğı fe da kar lı ğın di ğer in san lar ta ra fın dan bi lin me si ni,
bu nun ko nu şul ma sı nı mı is ti yor?

◆ Sev di ği bir mal dan fe da kar lık et me si ge re ki yor da, bu nu
bir ba ha ne bu lup yap ma ma ya mı ça lı şı yor?

◆ Her han gi bir dün ya ma lı na kar şı hır sı mı var?   
◆ Ge le cek kor ku su mu ta şı yor?
◆ Ken di si ne Ku ran doğ rul tu sun da ya pı lan bir uya rı ya kar şı

ta ham mül süz mü?
◆ Al lah'a ve di ne düş man bir kim se ye kar şı için de bir sev -

gi, bağ lı lık mı oluş tu?
◆ Ku ran oku ma yı, dua et me yi ve ya sa lih amel ler de bu lun -

ma yı ge çer siz ma ze ret ler le er te le di mi?

Eğer için de ki sı kın tı bu ra da sa yı lan lar ve ya bun la ra ben zer

bir du rum dan kay nak la nı yor sa, bu in sa na şey tan o an için mu -

sal lat ol muş de mek tir. Ken di ni zin zan ne ti ği niz bu dü şün ce le rin

hep si de, şey ta nın kal bi ni ze fı sıl da dı ğı söz le ri dir. 

Şey tan fark lı in san lar için fark lı tak tik ler kul la nır. Ör ne ğin

din den uzak, Ku ran'dan ga fil ya şa yan bir kim se yi, bu ha yat tar -

zı na de vam et ti re cek tak tik ler iz ler. On la rı ta ma men dün ya

ha ya tı na yö nel tir, dün ya nın ge lip ge çi ci sü sü ne iyi ce dal dı rır,

böy le ce ömür bo yu hak din den uzak tu tar.

Din ahlakına ye ni ye ni il gi duy ma ya baş la yan kim se yi, çev re -

si ta ra fın dan dış la na ca ğı, di nin ha ya tı nı kı sıt la ya ca ğı, eğer din

ah la kı nı ya şa ma ya baş lar sa bu nu de vam et ti re me ye ce ği gi bi

boş ve yer siz en di şe le re dü şü re rek din ahlakından uzak laş tır -

ma ya ça lı şır. Oysa bunların hiçbir doğruluk payı yoktur. 

Şey tan mü min le re kar şı da fa ali ye ti ni sür dü rür. Ör ne ğin bir

mü mi nin her han gi bir mü mi ne kar şı si nir len me si ve ya Ku ran

oku ma yı ak lın dan ge çir di ğin de önem siz bir ba ha ne bu lup bun -
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dan vaz geç me si bu fı sıl tı la rın et ki sin den dir. An cak şey tan mü -

mi ne doğ ru dan "Ku ran oku ma", "Al lah'ı an ma" di ye fı sıl da maz.

Çün kü bu nun et ki siz ola ca ğı nı bi lir. Onun ye ri ne in sa nın ka fa -

sı nı boş ve uzun emel ler le oya la ma ya ça lı şır. Eğer in san bu fı -

sıl tı la rın et ki sin de ka lır, ahi re ti unu tup dün ya ha ya tı na da lar sa,

bu gaf le tin et ki siy le do ğal ola rak Ku ran'da Al lah'ın em ret ti ği

ya şam bi çi min den uzak la şır. Bu tu za ğa düş me me nin tek yo lu

şey ta nın fı sıl tı la rı nı za ma nın da teş his edip Al lah'a sı ğın mak tır.

Sağ lık lı bir teş his ise şey ta nın özel lik le ri, tak tik le ri ve in san

üze rin de oy na dı ğı oyun lar bi lin di ği tak dir de ya pı la bi lir. Bu nun

için de yol gös te ri ci miz ise Ku ran ve sünnettir. İler le yen say -

fa lar da Ku ran ayet le ri ne gö re şey ta nın tak tik le ri, in san la rı

Al lah yo lun dan sap tır mak için kur du ğu tu zak  ve hi le le ri in ce -

le ne cek tir.

Şirk 

Şirk, Kuran'da, Allah'a ortak koşarak O'ndan başkasını ilah

edinmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Ancak içinde

bulundukları şirk yüzünden cehenneme gidebilecek milyarlar-

ca insan, gerçekte şirk kelimesinin anlamını bile bilmezler.

"Şirk koşmak, Allah'tan başkasını ilah edinmek" ifadesiyle,

sadece Yaratıcı olarak Allah'tan başka bir varlığı kabul etmek,

putlara tapmak gibi ifadelerin kastedildiğini zannederler. Bu

yanlış mantıktan yola çıkan cahiliye toplumu fertleri, "ben

Allah'a inanıyorum, kimseye zararım yok, insanlara faydalıyım,

cehenneme gideceğimi zannetmiyorum" gibi tamamen Kuran'a

uygun olmayan, sapkın mantıklara sahip olurlar. Oysa Allah'tan

başka bir varlığı koruyucu güç olarak kabul etmek, Allah'tan
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başkasından korkmak, Allah'tan başkasına karşı müstakil bir

sevgi duymak, Allah'a eş ve ortak koşmak anlamına gelir.

Allah'tan başka yol göstericiler edinmek de en yaygın şirk

çeşitlerindendir. Günümüz cahiliye toplumları da, Allah'tan

başka yol göstericiler kabul ederek ve bu yol göstericileri izle-

yerek, yüzyıllar öncesinin puta tapıcılığını yaşatırlar. Çok tanrı-

lı dinlerin yerini insanlar tarafından ortaya atılan din-dışı ideo-

lojiler almıştır. Ülkeler ve milliyetler ne olursa olsun, bu yolla

milyarlarca insan Allah'ın dinini yaşamaktan alıkonulmuştur.

Elbette bu sapkınlığı en çok tahrik eden de şeytandır.

Çünkü insanın Allah'tan uzaklaştığı her konu şeytanın insana

karşı başarı kazandığı bir cephedir. Bu yüzden şeytan, şirk

sayesinde cahiliye insanlarının beyinlerini uyuşturur. Bütün

yaşamlarını çepeçevre saran şirk, bu insanların sağlıklı düşün-

melerini engeller. Yaşamlarını Allah'ın istediği şekilde, Kuran'ın

emirleri ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünneti çerçevesinde

değil, şeytanın telkinleri altında geçirirler.

Şirk için de ge çen bir ya şam, şey tan ta ra fın dan ha zır lan mış

öy le sin si bir tu zak tır ki, bu tu za ğın için de ki ler ken di du rum la -

rı nın far kı na bi le var maz lar. Bu in san la rın ço ğu ken di le ri ni doğ -

ru yol da, hat ta her kes ten da ha çok cen net lik gö rür ler. Şirk

koş tuk la rı nın bi lin cin de ol ma yan ve ken di le ri ni kan dı ran bu in -

san la rın, ahi ret gü nü as lın da bi rer müş rik ol duk la rı nı öğ ren dik -

le ri za man uğ ra dık la rı yı kım ayet ler de şöy le an la tıl mış tır:

On la rın tü mü nü top la ya ca ğı mız gün; son ra şirk ko -

şan la ra di ye ce ğiz ki: "Ne re de (o bir şey) sa nıp da or -

tak koş tuk la rı nız?" (Bun dan) Son ra on la rın: "Rab bi -

miz olan Al lah'a and ol sun ki, biz müş rik ler den de ğil -
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dik" de me le rin den baş ka bir fit ne le ri ol ma dı (kal ma -

dı.) Bak, ken di le ri ne kar şı na sıl ya lan söy le di ler ve

düz mek te ol duk la rı da ken di le rin den kay bo lup-uzak -

laş tı. (Enam Su re si, 22-24)

Şirki meydana getiren unsurlardan birisi de insana yaratılış-

tan verilen sevgi duygusunun yanlış yönlendirilmesidir.

İslam'da insanın Allah'a yakınlaşmasına vesile olan bu duygu,

cahiliyede Allah'tan uzaklaştıran şeytani bir tutku olmuştur.

Müminler fıtratlarındaki sevgiyi asıl olarak Allah'a yöneltirler.

Bu sevgi bütün sevgilerin üzerindedir. Diğer insanları ve var-

lıkları ise, Allah'a olan sevgilerinin bir tecellisi olarak severler.

Bir insana bağımsız bir sevgi duymaları, örneğin Allah'a isyan-

kar olan bir inkarcıya sevgi beslemeleri, Kuran'a göre mümkün

değildir. Müminler Allah'ın hoşnutluğu için, Allah'ın rızasına

uygun hareket edeni sever, etmeyeni ise sevmezler.

Müminlerin insan sevgisi Allah'a yöneltilen sevginin bir sonucu

olarak köklü ve kalıcıdır. Müşriklerin sözde sevgileri ise gör-

düklerini beğenmenin ötesine geçmez. Müşrikler için sevgi,

sahip oldukları sayısız sahte ilaha karşı beslenir. Bu kimseler

Allah'ı da sevdiklerini iddia ederler. Ancak bu sevgi sözde kalır.

Bütün yaşamlarını gerçek sevgilerini yönelttikleri putlar için

harcarlar. Örneğin babalarını, oğullarını, eşlerini, parayı,

makam ve mevkiyi Allah'tan daha çok severler. İnkar edenle-

rin bu batıl sevgi anlayışları bir ayette şöyle bildirilir:

İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı "eş ve or tak" tu -

tan lar var dır ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se -

ver ler. İman eden le rin ise Al lah'a olan sev gi le ri da ha

güç lü dür... (Ba ka ra Su re si, 165)
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Ca hi li ye de en yay gın olan şirk un sur la rın dan bi ri ka dın la ra

du yu lan tut ku do lu sev gi dir. Eğer her han gi bir ka dı na du yu lan

sev gi, Al lah'a kar şı du yu lan sev gi den öte bir sev giy se, söz ko -

nu su du rum şir ki do ğu rur. Oy sa bir in sa na yö nel ti len sev gi, an -

cak o ki şi de ki gü zel lik le rin sa hi bi nin Al lah ol du ğu kal be tam

ola rak yer leş ti ril miş se bir an lam ka za nır. Al lah'a kar şı bes le ne -

cek sev gi de bir sı nır ol ma dı ğın dan, Al lah için se ven bir in sa nın

kar şı sın da ki ne yö nelt ti ği sev gi de çok güç lü ve ka lı cı olur. 

Al lah, ka dın la ra du yu lan bu tut ku nun, şey ta nın bir oyu nu

ol du ğu nu şöy le bil dir miş tir:

On lar, O'nu bı ra kıp da (bir ta kım) di şi le re ta par lar.

On lar o her tür lü ha yır la iliş ki si ke sil miş şey tan dan

baş ka sı na tap maz lar. (Ni sa Su re si, 117)

Şirk Al lah'a kar şı iş len miş bü yük bir gü nah ve nan kör lük tür.

Bu yüz den Al lah bü tün gü nah la rı af fe de bi le ce ği ni, an cak şir ki

ke sin lik le af fet me ye ce ği ni bil dir miş tir:

Ger çek ten, Al lah, Ken di si 'ne şirk ko şul ma sı nı ba ğış -

la maz. Bu nun dı şın da ka la nı ise, di le di ği ni ba ğış lar.

Kim Al lah'a şirk ko şar sa, doğ ru su bü yük bir gü nah la

if ti ra et miş olur. (Ni sa Su re si, 48)

Şirk o kadar büyük bir tehlikedir ki, bütün bir ömrünü

Allah'a ibadet etmekle geçiren kimseler bile bu konuda çok

titiz olmalıdırlar. Çünkü yapılan bütün salih ameller, şirk oldu-

ğu takdirde boşa gider. Bu yüzden şeytan, hayatlarını Allah'a

adamış müminlere şirk koşturmak için türlü tuzaklar hazırlar,

uygun fırsatlar bekler. Kimi zaman insanları, kimi zaman para-

yı, kimi zaman da başka yolları kullanmayı dener. Örneğin

kazanılan bir zaferin ardından yapılan "bunu sen başardın" tel-
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kini de şeytanın bu amaçla hazırladığı bir tuzaktır. Böylece kişi-

yi, Allah'ın kontrolü dışında şahsi bir gücü olduğuna inandır-

maya çalışır. Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadisinde

Allah'tan başka güç sahibi olmadığını hatırlatarak şeytandan

Allah'a sığınmanın önemiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

Allah'tan başka İlah yoktur, o tektir, şeriksizdir. Arz ve semann

mülkü O'na aittir. Bütün hamdler O’nadır, O herşeye kadirdir."

de... Taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. (Kütüb-i Sitte, Muhtasar

Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, s. 311)

Mü min le r, amel le ri nin bo şa git me si ne ne den ola bi le cek her

tür lü teh li ke ye kar şı son de re ce dik kat li ol ma lı dır lar. Bu nun

için Ku ran'da mü min le re ya pıl mış çok açık bir uya rı var dır:

An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du

(ki): "Eğer şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin

bo şa çı ka cak ve el bet te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan

ola cak sın. "Ha yır, ar tık (yal nız ca) Al lah'a kul luk et ve

şük re den ler den ol." (Zü mer Su re si, 65-66)

“ŞİRKTEN KORUNMANIN YOLU BENLİK
DUYGUSUNUN OLMAMASIDIR”

ADNAN OKTAR: “Şirki anlamak için maddeyi de iyi anla-

mak gerekiyor. Mesela ben sizinle şimdi görüşüyorum. Beynimde

sizi yaratıyor. Dışarıda sizin cisminiz var, ama dışarıda sizin cismi-

nizi görsem saydam, dolayısıyla göremem. Bir de karanlık dışarısı

zaten hiç göremem. Bir de renk de yok. Renk, ışık ve cismin üç

boyutlu yani saydam olmayan görüntüsü beyinde oluşuyor, Allah

yaratıyor. Bütün güç, kudret Allah’ın elinde. Dolayısıyla mesela
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ben şimdi konuşurken desem ki; “güzel konuştum”. Değil,

Allah güzel konuşturdu. Mesela siz soru sordunuz. Güzel

soru sordunuz, değil. Allah güzel soru sordurdu. Yani bunu

iman edip aklımızda sürekli bileceğiz. Sokakta da, dışarıda da

benlik duygusunun olmaması lazım. Yani “ben yaptım, ben

ettim” en büyük şirk bu, şu an dünyada hakim olan budur.

Ama klasik şirk de var tabii, direk puta tapıyorlar. Mesela insanı

putlaştırıyorlar, insana tapıyorlar. Mesela Hz. İsa (as)’a, Allah diye

ona tapıyorlar. Mesela bu bir şirktir. Hz. İsa (as)’ın Allah olmadığı

belli. Yani yazık günah değil mi? Birçok insanı da azaba sürüklemiş

oluyorlar. Mesela Amerika’da, İngiltere’de, Avrupa’da büyük bir

kitle dinsiz oldu o yüzden, yani Hz. İsa (as)’a Allah dedikleri için.

Mesela “Peygamber” demiş olsalardı, çok fazla insan iman edebi-

lirdi. Çok çok daha fazla Hıristiyan olurdu. Çok çok mantıksız gör-

dükleri için iman edemiyorlar, etmiyorlar.” 

ADNAN OKTAR: “Tabii aslında her gün yeniden başlaya-

cak insan. Yani bir evvelki günü esas almayacak, yani o tamamdır

demeyecek onu eksik görecek, yeniden yepyeni bir başlangıçla erte-

si güne başlayacak. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Samimi olma-

nın yolu kendini kasmamaktır, beynini kasmayacak, ruhunu kas-

mayacak, insanlardan etkilenmeyecek. Çünkü insanları Allah yara-

tıyor, onlar da Allah’ın kulu. Daha önceki çocukluğundan kalma

alışkanlıklarının da etkisi altında kalmayacak. Konuşturanın

Allah olduğunu bilecek. Düşündürenin Allah olduğunu bile-

cek. İman ettirenin de Allah olduğunu bilecek. Yani ben nasıl

ederim değil, Allah’ın yaratmış olduğunu o zaten görecek.

Şimdi insanın yapacağı bir şey yok orada. Kaderde zaten her şey

olup bitti, bir an içerisinde sonsuz önce ve sonsuz sonra bitti, Allah
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Katında oldu bitti. Biz dua ederken Allah’ın yapıp bitirdiğini görmek

arzusuyla dua ediyoruz. Yani Cenab-ı Allah zaten yapıp bitirmiş.

Bizim yapacağımız, Allah’a kendimizi iyice bırakmaktır, tam

teslim olmaktır. İnsanlar bunu yapamıyorlar. Mesela bir şey

olduğunda hep kendi yapacak zannediyor. İşte bu şirk olur.

Bu çok anormal bir harekettir. Mesela konuşurken, konuş-

maya hazırlanırken yahu ne konuşacağım şimdi ben diye

heyecanlanıyor. Mesela parmaklarını çıtlatıyor biliyorsun

birçok insan, mesela tansiyonu çıkar heyecanlanır, halbuki o

hiçbir şey konuşmayacak. Sadece Allah onu konuşturacak, o

kaderin dışında hiç konuşamaz, tek kelime, boş yere tedirgin

oluyor. Ne bir kelime fazla konuşabilir ne bir kelime eksik

konuşabilir. Mesela dili sürçüyor, hata yapıyor, o dil sürç-

mesi kaderindedir. Yani bin kere olsa yine dili sürçer hata

yapar.”

SUNUCU: “Ne kadar dikkat edersek de...”

ADNAN OKTAR: “Ne yaparsanız hiç bir şekilde o değiş-

mez. Yani bütün mimiklerini, konuşmalarını hepsini Allah hazırlar.

Yani insanın ses meydana getirme gücü yok. Öyle bir kabiliyeti yok.

Yani doğrudan Allah yaratır hepsini. İnşaAllah. (Adnan Oktar’ın

Kocaeli TV’deki Canlı Röportajı, 24 Kasım 2009)

İn san la rın Şük ret me le ri ni En gel ler

Şey tan Al lah'ın hu zu run dan ko vul ma dan ön ce, ken di ken di -

ne önem li bir söz ver miş tir. Bu söz, şey ta nın in san la ra kar şı

kul la na ca ğı çok önem li tak tik ler den bi ri ni gös te rir:

"Son ra mu hak kak ön le rin den, ar ka la rın dan, sağ la -

rın dan ve sol la rın dan so ku la ca ğım. On la rın ço ğu nu

64 İNSANIN APAÇIK DÜŞMANI: ŞEYTAN



şük re di ci bul ma ya cak sın." (Araf Su re si, 17)

Şeytan insanların şükretmelerini engellemek ister. Çünkü

şükür Kuran'da bildirilen en önemli ibadetlerden biridir.

Yaklaşık 60 ayette şükürden ve şükretmenin öneminden bah-

sedilir. Allah'ın bu kadar önemle hatırlattığı bir konuyu insan-

lara göz ardı ettirmek, şeytanın elbette başlıca amaçlarından

biri olacaktır. 

Şük re de bil mek için ön ce lik le şük rün öne mi ni kav ra ya bi le -

cek şu ura sa hip ol mak ge re kir. Şük re den bir in san, sa hip ol du -

ğu ni me tin tek sa hi bi nin ve onu ken di si ne ve re nin Al lah ol du -

ğu nu ve Al lah kar şı sın da ki aciz li ği ni bi lir. Allah'ın bü yük lü ğü nü,

aza me ti ni gö zar dı eden, bu nu kal bi ne sin di re me yen bir in sa nın

şük rü de ay nı de re ce de yü zey sel olur. Şey tan ta ra fın dan yön -

len di ri len ca hi li ye top lu mu za ten şü kür den uzak tır. Şük ret mek

gi bi te mel bir iba de ti an cak baş la rı na ge len bir be la geç tik ten

son ra ve ya is ten me yen bir du rum or ta dan kalk tı ğın da ol duk ça

kı sa bir sü re ha tır lar, son ra tek rar kü für için de ki ya şam la rı na ge -

ri dö ner ler. Ku ran'da bu ya pı ya ör nek ola rak fe la ke te uğ ra dı ğı

za man dua eden, üzer le rin den sı kın tı kalk tı ğı za man şirk ko şan

in san la rın du rum la rı ve ril miş tir:

De ki: "Si zi ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan kim

kur tar mak ta dır ki, siz (açık tan ve) giz li den giz li ye

ona yal va ra rak dua et mek te si niz: An dol sun, bi zi

bun dan kur ta rır san, ger çek ten şük re den ler den olu -

ruz." De ki: "On dan ve her tür lü sı kın tı dan si zi Al lah

kur tar mak ta dır. Son ra siz yi ne şirk koş mak ta sı nız."

(Enam Su re si, 63-64)

Oy sa şük ret mek in sa nın en önem li so rum lu luk la rın dan bi -
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ri dir. Çün kü her in sa nın ha ya tı şük re de ce ği sa yı sız ni met ler le

do lu dur. Öy le ki bu ni met le rin bir ge nel le me ya pı la rak bi le bi -

ti ri le me ye ce ği Nahl Su re si'nin 18. aye tin de be lir til miş tir. Ku -

ran'da şü kür için be lir li bir sı nır ko yul ma dı ğın dan, in san elin de -

ki bü tün ni met le ri bir şü kür ve si le si ola rak gö re bi lir. Ör ne ğin

Hz. İb ra him (as) gi bi, ken di si ni ye di ren ve içi re nin Al lah ol du -

ğu nun bi lin cin de olan bir ki şi (Şu ara Su re si, 79), her ye mek ye -

di ğin de ve ya bir şey iç ti ğin de, bun la rı ken di si ne lüt fe den

Allah'a şük ret me li dir. An cak şük ret mek yal nız ca ye me-iç me ile

sı nır lı kal ma ma lı dır. İn sa nın gün  bo yu is ti fa de et ti ği hal de ço ğu

za man ak lı na ge tir me di ği, te fek kür et me di ği, an cak kay bet ti ği

za man de ğe ri nin far kı na var dı ğı sa yı sız ni met var dır. Ku ran'da

sık sık bah si ge çen ve şü kür ve si le si ola rak bil di ri len "gör me"

ve "işit me" ni met le ri de bun la ra ör nek tir. Gör me ve işit me

asla te sa dü fen or ta ya çık mış özel lik ler de ğil dir. Al lah in san la ra

Ken di si 'ne şük ret me le ri için göz ler, ku lak lar ver miş tir:

Al lah, si zi an ne le ri ni zin kar nın dan hiç bir şey bil mez -

ken çı kar dı ve umu lur ki şük re der si niz di ye işit me,

gör me (du yu la rı nı) ve gö nül ler ver di. (Nahl Su re si, 78)

Ay nı şe kil de in san lar için ula şım ve ta şı ma ara cı olan ge mi -

le rin, dün ya nın dört te üçü nü oluş tu ran de niz le rin ve rüz gar la -

rın var lı ğı  da in san la rın şük ret me le ri ne ve si le ol ma lı dır: 

De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et

ye mek te si niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar -

mak ta sı nız. Ge mi le rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp

git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun lar) O'nun faz lın dan

ara ma nız ve şük ret me niz için dir. (Nahl Su re si, 14)

Si ze Ken di rah me tin den tat tır ma sı, em riy le ge mi le -
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ri yü rüt me si ve O'nun faz lın dan (rız kı nı zı) ara ma nız

ile umu lur ki şük ret me niz için, rüz gar la rı müj de ve -

ri ci ler ola rak gön der me si, O'nun ayet le rin den dir.

(Rum Su re si, 46)

Al lah; Ken di em riy le ge mi ler akıp git sin ve O'nun

faz lın dan arar sı nız di ye, si zin için de ni ze bo yun eğ -

dir di. Umu lur ki şük re der si niz. (Ca si ye Su re si, 12)

Mü mi nin ken di si ne ve ri len ni me te şük ret me si, bu ni me te

ehil ol du ğu nu gös te ren bir de lil dir. Böy le ce hem ni me tin hak -

kı nı ver miş olur, hem de da ha üs tün bir ni met için önün de yol

açı lır. Al lah şük re den kul la rı na ni met le ri ni ar tı ra ca ğı nı bil di rir -

ken, şük ret me yen nan kör le ri aza bıy la teh dit eder:

Rab bi niz şöy le bu yur muş tu: "An dol sun, eğer şük re -

der se niz ger çek ten si ze ar tı rı rım ve an dol sun, eğer

nan kör lük eder se niz, şüp he siz, Be nim aza bım pek

şid det li dir. (İb ra him Su re si, 7)

Ken di si ne pey gam ber lik ma ka mı ve ril miş Hz. Süleyman (as)'ın

Al lah'tan ken di si ne şük ret me yi il ham et me si ni is te me si (Neml

Su re si, 19) tüm mü min le re ör nek ol ma lı dır. Çün kü şey tan, in san -

la ra ön le rin den, ar ka la rın dan, sağ la rın dan, sol la rın dan yak la şa rak;

ni met le re kar şı alış kan lık duy gu su ver mek, önem set me mek gi bi

hi le ler le on la rı şük ret mek ten alı koy ma ya ça lış mak ta dır. 

“ŞEYTANIN ETKİSİ ZAYIFTIR, ANCAK
İMANI ZAYIF İNSANLARA ETKİSİ OLABİLİR”

ADNAN OKTAR: “İlk önce, biliyorsunuz cennetteydi Hz.

Adem (as), Hz. Havva ve şeytan. Hz. Adem (as) ile Hz. Havva nor-
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mal yaşıyorlardı. Güzel ortam, her şey yerinde. Fakat şeytan böyle

biraz, çok özür dilerim, kahpe tıynetli. Böyle duygusal, intikamcı,

klasik ahlaksız. Allah, Hz. Adem (as)’a secde etmesini söylüyor,

örnek olarak veriyorum, çok ağrına gidiyor. Bir de çok küstah, haşa

Cenab-ı Allah’ı tenzih ederim. "Onları topraktan yarattın,

beni ateşten yarattın" diyor. Sanki yani Allah bilmiyor haşa. İşte

ukala insan ruhunu, münasebetsiz insan ruhunu, isyankar insan

ruhunu da Cenab-ı Allah orada göstermiş oluyor. Bir de Hz. Adem

(as) ile Hz. Havva’yı kandırmadaki yöntemi, yani onlara sonsuzluk

vaadinde bulunuyor. Zaten sonsuzluğu yaratacak olan Allah. Yani

oradaki meyveyi yiyince, orada sanki meyve haşa Allah mı onlara o

sonsuzluğu sağlasın? O şirk kafası işte o şirk mantığı da ilk defa

ortaya çıkmış oluyor. Hz. Adem (as) da tabi ona inanmış olması bir

yanlışlıktı, bir zelledir, bir peygamber hatasıdır. Onu yaptıktan

sonra bu işi inada döküyor şeytan. Yani tam bir inatçı, aksi insan,

böyle karaktersiz insan modeli vardır ya, tam o tarzdadır. “O

zaman” diyor “bana süre ver” diyor Allah’a, “ben” diyor “hepsinin

benim gibi olduğunu sana göstereceğim” diyor. “Hepsi benim gibi-

ler” diyor. “Ancak” diyor, “samimi kulların müstesna” diyor, “onlar

yapmayabilir” diyor, “yapmayacaklar” diyor. Fakat onlar yapacak-

lar diyor. Allah da “süre verilenlerdensin sen” diyor, süre almış olu-

yor. Ama burada asıl amaç şudur, yani insan eğer doğrudan cen-

nete giderse mutlu olmaz. Yani mutlaka dünyada bu eğitimden

geçmesi gerekiyor. Eğer doğrudan cennete giderse Hz. Adem (as)

ve Hz. Havva’nın konumu gibi olur. Yani mutlu değillerdi cennette.

O anlamda mutlu olmadılar. Yani yenilik arıyorlar. Mesela Allah’a

verdikleri sözü tutamayacak durumdalar, tutmuyorlar. Ama bu eği-

timden geçtikten sonra insanlar, acıyı, zorluğu, çileyi, sadakati,
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sabrı, cesareti, vefayı her türlü güzel ahlakı gördükten sonra, cen-

nette sonsuza kadar çok mükemmel ahlakta oluyorlar ve cehen-

nem sürekli cennettekilere göstertilir. Bir ekrandan sürekli gösterti-

lir. O da sürekli hallerine şükretmelerini sağlıyor. Hz. Adem (as)’a

cehennem hiç göstertilmedi. Yani cehennem ekranını görmedi cen-

nette. Eğer görseydi, tabi takdir Allah’ın, kim bilir nasıl olurdu tavrı.

Ama kaderi öyleydi. Onun için, cennetin mükemmelliği için, cen-

nette insanların mutlu olması için, mutlaka bu eğitimden geçmele-

ri gerekiyor ve mutlaka cehennemden haberdar olmaları gerekiyor.

Şeytan da ısrarla şu an bu inadını, bu iddiasını devam ettiriyor.

İnsanları delalete düşürerek, dinsizliğe çekerek. Her dinsiz için söy-

lüyor, Allah’a diyor, “bak ben” diyor “ben bunu yaptım ama senin

secde etmemi istediğin Hz. Adem (as)’ın soyu bak neler yapıyor”

diyor. Yani maksat ukalalık olsun, münasebetsizlik olsun, yani kla-

sik alıştığımız ahlaksız insan modeli şeytanınki. Odur yani, şu an

devam ediyor. 

SUNUCU: İcraatleri nedir şeytanın? Neler yapar? Neler yap-

tırır?
ADNAN OKTAR: Aslında etkisi zayıftır. Yani ayette de bil-

diriliyor, şeytanın salih kulların üzerinde etkisinin olmadığını söylü-
yor Allah, zayıf olduğunu söylüyor. Yani güçsüzdür şeytanın etkisi.
Mesela şeytan unutkanlık verebilir, gücü vardır. Öfke meydana geti-
rebilir. İtidali bozmaya kalkabilir. Yani insanın nefsine uygun hare-
kete zemin hazırlar, yani uygunluk hazırlar. Ama imanı güçlü, sami-
mi bir Müslüman, şeytanın etkisinde kalmaz. Yani bir şey olmuyor.
Fakat zayıf olan insanlar, yani samimiyeti ortalı olan insanlarda cid-
den etkisi oluyor. O hissediliyor. Bir anda koskoca insan, aklı başın-
da insan kontrolden çıkabiliyor, dengesiz hareketler yapabiliyor.
Şeytan da ona seviniyor. Mesela namaz kılmadığında iftihar ediyor
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şeytan. Diyor, “bak ben secde yapmadım ama” diyor “görüyorsun”

diyor Allah’a, “o da yapmıyor” diyor. Ta en sonunda herkesi cehen-

neme toplayıp gittikten sonra, “ben Allah’tan korkarım” diyor. Ben

sizi diyor sadece davet ettim diyor. Siz de yaptınız diyor. “Ben size

böyle bir şeyde bulunmadım, zor kullanmış değilim” diyor. Ona

benzer bir üslubu var. Dolayısıyla yani klasik her yerde gördüğümüz

ahlaksız insan modelinin bir tipi şeytan. Öyle karmaşık bir yapısı

yok. Ama böyle hani orijinal boynuzlu moynuzlu falan değil. Şeytan

her türlü şekle girer. Hz. Süleyman (as) devrinde insan şeklinde

görünüyordu şeytan. Hz. Süleyman (as)’a yardım etmişlerdir. Yani

korkunç zekidir şeytan ve müthiş bilgisi vardır. Her türlü teknolojik

aleti, her türlü teknik bilgiyi, her şeyi bilir. O yüzden Hz. Süleyman

(as)’a muazzam teknolojik yardımda bulunmuştur. O devirde

mesela bir hava aracı yapmıştır Hz. Süleyman (as), hatta tepkili

motoru var gibi bindiği uçağın, yaptığı uçağın. Çünkü rüzgar mey-

dana getiren bir yapıdan bahsediyor ve çok kısa, bir aylık mesafeyi

kısa sürede alan bir uçaktan bahsediyor. Ve buna benzer yani elek-

triği de yaptığı ve birçok şeyi yaptığı, hatta eşya naklinde teknolo-

jik, teknik bilgi verdiği açıkça anlaşılıyor. Ama sadece Hz. Süleyman

(as)’a has verilmiştir o bilgi. Yani şeytanı kullanmıştır. Cinlerin de bil-

gisi vardır. Cinleri de kullanmıştır. Hatta “Hz. Süleyman (as)’ın

ölümüne” diyor “biz hüküm verdiğimizde onun ölümünü

bir ağaç kurdundan başkası haber vermedi” diyor, “onun

asasını kemiren ağaç kurdundan başkası haber vermedi”

diyor. Yani şimdi ahir zamanda da cinler kullanılacak. Şimdi ama

şu anda cinler ortaya çıksa insanların ruh dengesi bozulur. Yani onu

kaldıramazlar. Allah yavaş yavaş, alıştıra alıştıra cinleri insanların

hizmetine verecek Hz. Mehdi (as) devrinde. Yani insanlar cinden

korkmamayı öğrenecekler. Şu an çıldırırlar görürlerse. Çok çok kor-
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karlar. Sağlıklı bir insan kaldıramaz. Ama yavaş yavaş, önce sesine,

sonra herhangi bir eşyayı kıpırdatmasına, sonra suda görünmesine,

sonra herhangi bir cam yüzeyde görünmesine, sonra da yavaş

yavaş görüntü olarak, insan olarak yani normal bir görüntü olarak

görünmesine insanlar alışacaklar. Ondan sonra insanların hizmeti-

ne girecektir cinler inşaAllah. 

SUNUCU: İnşaAllah. Evet. Peki özellikle şeytanla ilgili namaz

esnasında, namaz kılarken aklınıza gelmeyecek bütün fikirler bir

anda gelir ve namazda çok fazla esneme olayı olur. Neden kay-

naklanır bu?

ADNAN OKTAR: Namaz, şeytanın en hassas olduğu, yani

en aşağılandığı konu olduğu için Müslümanları da en çok namazla

vurmaya çalışır ki Allah’a o iddiasını ispat etmek için. Yani namaz

kıldırtmamaya çalışır Müslümanlara. Vesvese verir, rahatsızlık verir,

namazı zorlaştırır, namazda bir şeyler düşündürtür, namazını boz-

durtur ve eksik kıldığını ona ilka eder. Dolayısıyla özellikle takva

olan, dindar olan insanlarda namazı onun başına sanki haşa bir

dert haline getirir. İşte bunda Müslümanlar çok uyanık olacaklar,

çok akıllı olacaklar, şeytanın bu oyununa hiç taviz vermeyecekler.

Mesela diyor ki Cenab-ı Allah yüzünüzü ve ellerini yıkayın dirsekle-

re kadar, ayağınızı yıkayın ve başınızı mesh edin. Bildiğimiz anlam-

da yıkayıp hiç vesvese etmeden doğrudan gidip namaza duracak.

Namaz kılarken de aklına mutlaka birçok şey gelecektir. Ona da

ehemmiyet vermeyecek, yani kıyamda olduğunu bir an için bile bili-

yor olsa, bir sureyi, birkaç sureyi şuurlu olarak okuduktan sonra,

velev ki aklına bir şey gelmiş olsa bile o namaz geçerlidir. Hiç ves-

vese edeceği bir şey yok. Yani birçok konuda da vesvese olabilir

ama özellikle o konularda keskin bir şuurla, karalılıkla namazı kılıp

çıkmak lazım. Ama şeytan namazda çok musallat olur
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Müslümanlara ve çok manidardır. İşin doğrusu, şeytanın salih

mümine hiçbir etkisi olmaz. Ama zayıf insanlara, aklı zayıf olan

insanlara yani Allah vermesin. Parmağına takar oynatır, öyle tabir

edeyim, yani rezalet durumlar olur, ağlatır, küstürür, kızdırır, bağır-

tırır, çağırtırır, hiç olmadık kuruntulara düşürttürür. Yani zaten şey-

tanın özelliği odur, Kuran’da da belirtiliyor: Olmadık kuruntulara

düşürtmesi insanları. (Adnan Oktar’ın Kanal 35’deki Canlı

Röportajı, 1 Şubat 2009)

Kor ku Ver me si

Mü min le rin Al lah'a olan ya kın lık la rı şey ta na kar şı ma ne vi

bir kal kan oluş tu rur. Al lah'a tes lim ol mak, O'nu zik ret mek,

yer yü zün de ki her ola yın O'nun kont ro lün de ol du ğu nu bil mek

ve ka tık sız ca O'na yö nel mek, mü min le re önem li bir ma ne vi

güç sağ lar. Şey tan her fır sat ta mü min le rin bu ma ne vi güç le ri ni

za yıf la ta cak yol lar de ner. Bu yol lar dan bi ri de in sa na Al lah kor -

ku su dı şın da baş ka "kor ku"lar ver mek tir.

Şey ta nın bu si la hı kul lan ma sı nın önem li bir ne de ni var dır.

Kor ku, şu urun ka pan ma sı na, Al lah ile bağ lan tı nın kop ma sı na ve

te vek kü lün or ta dan kalk ma sı na se bep ola bi lir. İh la sı nı ko ru yan

bir mü min için böy le bir du rum söz ko nu su ol maz. Şey tan an -

cak vic da ni has ta olan la rı gaf let için de olan, şu uru ge çi ci ola rak

ve ya tü müy le ka pan mış kim se le ri et ki ler. Bir Ku ran aye tin de

asıl kor kul ma sı ge re ken gü cün Al lah ol du ğu şöy le bil di ri lir:

İş te bu şey tan, an cak ken di dost la rı nı kor ku tur. Siz

on lar dan kork ma yın, eğer mü'min ler se niz, Ben den

kor kun. (Al-i İm ran Su re si, 175)

72 İNSANIN APAÇIK DÜŞMANI: ŞEYTAN



Mü min ler için dün ya, bir ka de re bağ lı ola rak ya şa dık la rı ge -

çi ci bir me kan dır. Kor ka cak la rı tek var lık da bu dün ya nın ve

ka de rin ye ga ne ha ki mi Al lah'tır. Mü min ol ma yan lar ise dün ya -

yı, bir bi rin den ba ğım sız olay ve in san la rın yer al dı ğı kont rol süz

bir me kan zan ne der ler. Şey tan her han gi bir ve si le ile bu in san -

la rın kalp le ri ne ko lay lık la kor ku so kar. Ar tık kar şı la rı na çı kan

her olay on la ra gö re so nu bel li ol ma yan bir bi lin me yen dir.

Ölüm kor ku suy la, fa kir lik kor ku suy la, ge le cek kor ku suy la

Allah'a de ğil, sa yı sız put la rı na sı kı ca sa rı lır lar. 

Şey ta nın "kor ku" tel ki ni mü min top lu lu ğu için de bu lu nan,

an cak kalp le rin de has ta lık bu lu nan kim se ler üze rin de de et ki li

olur. Al lah yo lun da bir güç lük le kar şı laş tık la rın da ken di le ri ni

tes lim alan bu kor ku, için de bu lun duk la rı gaf le tin or ta ya çık ma -

sı nı sağ lar. Örneğin Peygamberimiz (sav) döneminde sıcak

savaş ortamında korkularına yenik düşen bir grup insanın

durumu Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

İman eden ler, der ler ki: "(Sa vaş iz ni için) Bir su re in -

di ril me li de ğil miy di?" Fa kat, için de sa vaş (kı tal) zik -

ri ge çen muh kem bir su re in di ril di ği za man, kalp le -

rin de has ta lık olan la rın, üze ri ne ölüm bay gın lı ğı çök -

müş olan la rın ba kı şı gi bi sa na bak tık la rı nı gör dün...

(Mu ham med Su re si, 20)

Te vek kül lü ki şi ken di si ni tam ola rak Al lah'a ve ka de re tes -

lim eder. Kor ku dan ta ma men arı nır ve Al lah'a tam tes li mi ye -

tin ver di ği ce sa ret le Al lah dı şın da hiç bir güç ten kork maz.

Yal nız bu ra da unu tul ma ma sı ge re ken, mü min le rin ce sa re ti -

nin, in kar cı la rın şu ur suz ve akıl sız ce sa ret le rin den çok fark lı

ol du ğu dur. Bu duy gu ka de re tam ola rak iman et me nin, Al lah'a
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tes li mi ye tin ver di ği ken di ne gü ven duy gu su dur. Sa mi mi ola rak

iman et me yen ler ta ra fın dan as la tak lit edi le mez. Mü min le rin

bu ce sa re ti nin Ku ran'da bir çok ör ne ği var dır. 

Örneğin Hz. Musa (as) ve beraberindekiler, deniz ile

Firavun'un ordusu arasında sıkıştıklarında, aralarındaki imanı

zayıf olan kimseler yakalandıkları zannıyla korkuya kapılırlar.

Oysa Hz. Musa (as), "Hayır, Rabbim benimledir" (Şuara

Suresi, 62) diyerek Allah'a teslimiyetini ve güvenini ifade eder.

Allah'a iman ettikleri için, Firavun tarafından kolları ve bacak-

ları kesilmekle tehdit edilen büyücüler de aynı korkusuzluğu

göstermişlerdir. Ateşe atılan Hz. İbrahim (as) da aynı şekilde

hiçbir korku duymamıştır. Kuran'ın Ahzab Suresi'nde bildiril-

diği gibi Peygamberimiz (sav) dönemindeki müminlerin, düş-

man birlikleriyle karşılaştıkları zaman "imanları ve teslimiyetle-

ri" artmıştır. Çün kü şey ta nın kor ku tel ki ni te vek kül eden kim -

se üze rin de et ki siz dir. Al lah'ın aye tin de de bil dir di ği gi bi, şey -

ta nın "... iman eden ler ve Rab le ri ne te vek kül eden ler

üze rin de hiç bir zor la yı cı-gü cü yok tur". (Nahl Su re si, 99)

Mü min le rin Ara sı nı Boz ma ya Ça lı şır

Ku ran'da mü min le rin bir lik için de, bir bir le ri ne des tek ve yar -

dım cı ol ma la rı, bir bir le ri ni göz le yip kol la ma la rı  em re di lir. İman

eden le rin ara la rın da ki ba ğın na sıl ol ma sı ge rek ti ği aşa ğı da ki ayet -

le bil di ril miş tir:

Şüp he siz Al lah, Ken di yo lun da, san ki bir bir le ri ne ke -

net len miş bir bi na gi bi saf bağ la ya rak çar pı şan la rı se -

ver. (Saf Su re si, 4)

İş te şey tan bu önem li hük mü göz ar dı et tir me ye ve mü min -
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le rin ara la rın da ki bir li ği yıp rat ma ya ça lı şır. Bu amaç doğ rul tu -

sun da en bü yük ça ba yı mü min ler ara sın da ki ko nuş ma la rı olum -

suz yön de et ki le mek için har car. Kö tü söz söy le me, ima lı ko -

nuş ma, laf do kun dur ma gi bi ca hi li ye in san la rı na ait çir kin lik le ri

yap ma ya teş vik ede rek mü min le rin ara la rı nı aç ma ya ça lı şır.

İman eden bir kim se, şey ta na kar şı boş bu lun du ğu her an böy -

le bir teh li key le kar şı kar şı ya ka la bi lir. Bu yüz den Ku ran'da,

mü min le r bu teh li ke ye kar şı uya rı lır, bir bir le ri ne kar şı gü zel

söz söy le me le ri em re di lir ay rı ca şey ta nın mü min le rin düş ma nı

ol du ğu  şöy le ha tır la tı lır:

Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy -

le. Çün kü şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he -

siz şey tan in sa nın açık ça bir düş ma nı dır. (İs ra Su re si,

53)

Ger çek ten şey tan, iç ki ve ku mar la ara nı za düş man -

lık ve kin dü şür mek, si zi, Al lah'ı an mak tan ve na maz -

dan alı koy mak is ter. Ar tık vaz geç ti niz de ğil mi? (Ma -

ide Su re si, 91)

Öğüt Ver di ği ne İn san la rı İnan dı rır

Şeytan, başdüşmanı olarak kabul ettiği insanı sonsuz yıkıma

uğratmak ister ve hiçbir şekilde bu niyetini ona sezdirmez. Tam

aksine insana, öğüt vermek isteyen bir yardımcı kimliği altında

yaklaşır. İnsanı, onun iyiliğini istediğine inandırdıktan sonra,

kontrolü altına alır. Kişinin zaaflarını kullanarak, ona bu yönde

telkinler yapar. Hz. Adem (as)'ın, cennetten çıkarılmasına neden

olan hatayı yapmasının sebebi de, bu sinsi tuzaktır. Şeytan Hz.

Adem (as)'a ve eşine bir dost gibi yaklaşmış ve onlara kendileri-
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ne öğüt verdiğine dair yemin etmiştir:

Şey tan, ken di le rin den "ör tü lüp giz le nen çir kin yer le ri -

ni" açı ğa çı kar mak için on la ra ves ve se ver di ve de di ki:

"Rab bi ni zin si ze bu ağa cı ya sak la ma sı, yal nız ca, si zin

iki me lek ol ma ma nız ve ya ebe di ya şa yan lar dan kı lın -

ma ma nız için dir." Ve: "Ger çek ten ben si ze öğüt ve -

ren ler de nim" di ye ye min de et ti. (Araf Su re si, 20-21) 

Şeytan Hz. Adem (as)'ı ve eşini aldatarak cennetten çıkarıl-

malarını sağlamıştır. Hz. Adem (as) ancak tevbe ettikten ve

Allah'tan bağışlanma diledikten sonra tekrar doğru yolu bula-

bilmiştir. 

Şeytanın kendisine düşman olduğu uyarısını Allah'ın haber

verdiği Hz. Adem (as)'ın, bu uyarıdan sonra bile şeytan tarafın-

dan kandırılması, insanın ömrü boyunca karşı karşıya olduğu gizli

düşmanının ne kadar usta ve sinsi bir yalancı olduğunun bir deli-

lidir. Hz. Adem (as)'a tüm şeytanların en büyüğü olan İblis tara-

fından verilen "ben size öğüt verenlerdenim" telkini, diğer

insanlara da insi şeytanlar tarafından yapılır. Ayette bildirildiği

gibi, kendi kavmini Allah'ın yolundan alıkoyarken onlara, "...

ben, size yalnızca gördüğümü (kendi görüşümü) gösteri-

yorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmi-

yorum" (Mümin Suresi, 29) diyen Firavun bunun bir örneği-

dir.

Ben zer tel kin le re bu gün kü ca hi li ye top lu mun da da sık ça

rast la mak müm kün dür. Di n ahlakını ya şa mak is te yen bi ri ne ya -

pı lan "sen da ha çok genç sin, ha ya tı nı ya şa, yaş la nın ca za ten iba -

det eder sin" tel ki ni bu na bir ör nek tir. Tel ki ni ya pan ki şi bu nu

ken di si nin iyi li ği ni is te di ği için yap tı ğı nı öne sü rer. Oy sa ça ğır -

dı ğı yol ce hen nem yo lu dur. Şey tan "öğüt ver me" tak ti ği ni uy -
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gu la mak için ön ce lik le ki şi nin ya kın çev re sin de bu lu nan ve da -

ha ön ce den kont ro lü al tı na al dı ğı kim se le ri kul la na cak tır. Ör -

ne ğin Ku ran'da, iman et tik ten son ra şey tan ta ra fın dan ayar tı -

lan, bu aşa ma dan son ra ar ka daş la rı nın tel kin le riy le sa pan ki şi -

ler den bah se di lir. Bu "ar ka daş"la rın söz le ri, şey ta nın tak ti ği ni

çok net göz ler önü ne se rer: "Doğ ru yo la, bi ze gel..." 

Şey ta nın bu tak ti ği nin bil di ril di ği aye tte şöy le  buyrulur:

De ki: "Bi ze ya ra rı ve za ra rı ol ma yan Al lah'tan baş -

ka şey le re mi ta pa lım? Al lah bi zi hi da ye te er dir dik -

ten son ra, şey tan la rın ayar ta rak yer de şaş kın ca bı -

rak tık la rı, ar ka daş la rı nın da: "Doğ ru yo la, bi ze gel"

di ye ken di si ni ça ğır dı ğı kim se gi bi to puk la rı mız üze -

rin de ge ri sin ge ri mi dön dü rü le lim?" De ki: "Hiç şüp -

he siz Al lah'ın yo lu, asıl yol dur. Ve biz alem le rin Rab -

bi ne (ken di mi zi) tes lim et mek le em ro lun duk."

(En'am Su re si, 71)

İn san bu düş ma na kar şı son de re ce dik kat li ol mak zo run -

da dır. Yal nız ca Al lah'a tam ola rak tes lim ol muş ve O'nun zik -

ri ne sı kı sı kı ya sa rıl mış bir kim se bu nu ba şa ra cak şu ura sa hip

olur. Şey ta nın tel kin le ri nin kay na ğı nı he men teş his eder ve zih -

nin den sö küp atar. Ak si tak dir de ki şi bun la rı ken di dü şün ce si

zan ne der ve ira de si ni ona tes lim eder. 

Al lah'ın Adı nı Kul la na rak Sap tır ma sı

Şeytanın en sinsi ve aldatıcı hilelerinden biri de insanlara

Allah'ın ismini kullanarak yaklaşmasıdır. Bu yöntemle, Allah'ın

razı olmadığı hareketlerin din ve Allah adına yapıldığını telkin

eder. Söz konusu hareketleri hizmet ve ibadet kisvesi altında
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yaptırır. Bu oyuna gelen bir insan, İslam'ın kendisine Allah

yolunda mücadele etmesi için sağladığı imkanları, tamamen

kendi nefsini tatmin için kullanmaya başlar. 

Ör ne ğin böy le bir ki şi, di n ah la kı nı an lat mak ama cıy la in kar -

cı la rın yo ğun ola rak bu lun du ğu, al da tı cı dün ya süs le riy le do lu

bir or ta ma gir di ğin de, sa de ce ken di nef si  doğ rul tu sun da ha re -

ket eder. Baş lan gıç ta meş ru olan ni met ler den zevk al ma sın da

hiç bir sa kın ca yok ken bir sü re son ra du rum de ği şir. İs la mın

hay rı için baş la yan bir ha re ket ama cın dan sa par, ni met ler amaç

ha li ne ge lir. Bel ki gö rü nüş te Al lah'ın sı nır la rı için de ha re ket

edi li yor dur, ama kalp te Al lah'ın rı za sı de ğil, nef sin do yu rul ma -

sı hır sı var dır. Yap tı ğı ha re ket ten hiç bir ecir ala ma ya ca ğı gi bi

ima nı git tik çe ze de len me ye baş la ya bi lir. (Doğrusunu Al lah bi -

lir). Şey tan söz ko nu su ki şi ye Al lah'ın adıy la yak laş mış ve bir

kez da ha dün ya ha ya tı nın al da tı cı sü sü nü kul la na rak ahi re ti

terk et tir miş tir. Bir ayette şöyle buyrulur:

Ey in san lar, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; öy ley se

dün ya ha ya tı si zi al dat ma sın ve al da tı cı(lar) da, si zi

Al lah ile (Al lah'ın adı nı kul la na rak) al dat ma sın. Ger -

çek şu ki, şey tan si zin düş ma nı nız dır, öy ley se siz de

onu düş man edi nin. O, ken di gru bu nu, an cak çıl gın -

ca ya nan ate şin hal kın dan ol ma ya ça ğı rır. (Fa tır Su -

re si, 5-6)

Kü çük he sap la rın ve ge çi ci dün ya ha ya tı nın pe şi ne dü şe rek

iman la rı za yıf la yan, üs te lik çı kar la rı nı ko ru mak için Al lah rı za -

sı nı si per edi nen bu in san lar, Ku ran'a gö re mü na fık ko nu mu na

gi rer ler:

(Mü na fık lar) On la ra ses le nir ler: "Biz siz ler le bir lik te
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de ğil miy dik?" Der ler ki: "Evet, an cak siz ken di ni zi

fit ne ye dü şür dü nüz, (Müs lü man la rı acı la rın ve yı kım -

la rın sar ma sı nı) gö ze tip-bek le di niz, (Al lah'a ve İs -

lam'a kar şı) kuş ku la ra ka pıl dı nız. Siz le ri ku run tu lar

ya nıl tıp-al dat tı. So nun da Al lah'ın em ri (olan ölüm)

ge li ver di; ve o al da tı cı da si zi Al lah ile (Al lah'ın adı nı

kul la na rak, hat ta ma sum ca siz den gö rü ne rek) al dat -

mış ol du." (Ha did Su re si, 14)

Şeytan bu sefer insanın dosdoğru yolunun üzerine oturarak

(Araf Suresi, 16) bir tuzak hazırlamıştır. Ancak Allah'tan

gerektiği gibi korkup sakınan kimseler şeytanın bu oyununa

gelmezler. Çünkü Allah Kendisi'nden korkup sakınana, onu

doğru yola ulaştıracak, doğruyu yanlıştan ayırmasını sağlayacak

bir anlayış verir:

Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa nız, si ze

doğ ru yu yan lış tan ayı ran bir nur ve an la yış (fur kan)

ve rir, kö tü lük le ri ni zi ör ter ve si zi ba ğış lar.  Al lah bü -

yük fazl sa hi bi dir. (En fal Su re si, 29)

Şey ta nın in sa nı Al lah'ın adıy la al dat ma sı nın bir baş ka yo lu

da, Al lah'ın af fe di ci li ği ni öne sü re rek in sa nı gü nah iş le me ye teş -

vik et me si dir. Al lah el bet te  ki bü yük bir mer ha met sa hi bi dir ve

tev be edip Ken di si'n den ba ğış lan ma di le yen her ku lu nun gü -

nah la rı nı af fe de bi lir. Ama bir in san, "na sıl ol sa Al lah af fe der" di -

ye rek bi le bi le gü nah iş le me ye baş lar sa, çok teh li ke li bir yo la

gir miş olur. Bu dav ra nı şı ne de niy le za man la kal bi ka tı la şa bi lir,

du yar sız la şıp, Al lah kor ku su nu tü müy le yi ti re bi lir. Ku ran'da,

"ya kın da ba ğış la na ca ğız" di ye rek bi le bi le gü nah iş le yen in -

san lar dan (Araf Su re si, 169) söz edi lir ken, şey ta nın in sa nı
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Al lah adıy la al da tı şı nın bir ör ne ği  ha ber ve ri lir.

Mü mi nin Za man la Yıp ran ma sı nı İs ter
Şeytan zamanın mümini yıpratmasını ister, müminin açık

vermesini sabırla bekler. İmanı zayıf bir kişinin maneviyatından

zaman içinde kopardığı küçük tavizler, bir süre sonra kalbinin

üzerinin kabuk bağlamasına ve aklının örtülerek şeytanın daha

büyük telkin ve vesveselerine kapılabilmesine sebep olur. Bir

Kuran ayetinde, zaman içinde kazandıkları yüzünden, şeytan

tarafından ayakları kaydırılmak istenen bir grup müminin habe-

ri şöyle verilmiştir:

İki top lu lu ğun kar şı kar şı ya gel dik le ri gün, siz den ge -

ri dö nen le ri, ka zan dık la rı ba zı şey ler do la yı sıy la şey -

tan on la rın aya ğı nı kay dır mak is te miş ti... (Al-i İm ran

Su re si, 155)

Va ad ler de Bu lu nur

Şey tan in san la rı kan dır mak için her sah te ka rın or tak tak ti -

ği ne baş vu rur. Kar şı sın da ki ne boş va ad ler de bu lu nur. Mü na fık -

lar ve müş rik ler de bu va ad le re ina nır lar. Oy sa bu ba sit bir al -

dan ma de ğil dir. İn san son suz ahi re ti ni, bu boş va ad ler so nu -

cun da kay be der. Bu va ad le rin or tak özel lik le ri ge lip ge çi ci dün -

ya ha ya tı na yö ne lik ol ma la rı dır. Şey tan ki mi za man eğ len ce, ti -

ca ret, pa ra, mülk, ki mi za man da da ha gü zel ve uzun bir ha yat,

sos yal sta tü, mev ki, say gın lık va ad eder. "Yal dız lı söz ler" fı sıl -

dar (Enam Su re si, 112). An cak se bep her ne olur sa ol sun şey -

ta na ka nan lar için so nuç hep ay nı dır; son suz azap ve ce hen -

nem. Bu ger çek Ku ran'da şöy le bil di ri lir:
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(Şey tan) On la ra va ad ler edi yor, on la rı en ol ma dık ku -

run tu la ra dü şü rü yor. Oy sa şey tan, on la ra bir al da nış -

tan baş ka bir şey va'det mez. (Ni sa Su re si,120)

İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su,

Al lah, si ze ger çek olan va'di va'det ti, ben de si ze va -

ad de bu lun dum, fa kat si ze ya lan söy le dim... (İb ra him

Su re si, 22)

Al lah'ın hoş nut lu ğu nu, sev gi si ni, rah me ti ni ve cen ne ti ni ka -

zan ma yı he def le yen bir mü min, ge çi ci dün ya ha ya tı na ait bir va -

adi el bet te cid di ye al maz. Çün kü yer yü zün de ula şa ca ğı her han -

gi bir ma kam, ka za na ca ğı her han gi bir mülk ve ya sa hip ola ca ğı

her han gi bir ni me tin ger çek te öne mi yok tur. Bun lar an cak çok

kı sa bir sü re var lı ğı nı ko ru ya cak, ölüm le be ra ber yok olup gi -

de cek tir. 

Ku run tu la ra ve Kuş ku la ra Dü şü rür

Şey ta nın kul lan dı ğı bir baş ka yön tem ise kuş ku ve ku run tu

ver mek tir. Ger çek te var ol ma yan olay la rı in san la rın ka fa la rın da

san ki var mış gi bi gös te rir. Kalp le rin de has ta lık bu lu nan, za yıf ka -

rak ter li ki şi ler bir sü re son ra ta ma men bu ku run tu la rın et ki si

al tı na gi rer ler. Her ola yı ken di aleyh le ri ne plan lan mış bir ha re -

ket ola rak gö rür ler. (Mü na fi kun Su re si, 4) Hat ta el çi ta ra fın dan

al da tıl dık la rı zan nı na ka pı lır lar. Sü rek li te dir gin, kor ku için de, ne

ya pa cak la rı nı bi le me yen bir ka rak ter ser gi ler ler. Şu ur lu bir in -

sa nın ak lı na bi le ge tir me ye ce ği ol ma dık ku run tu la ra dü şer ler.

On la rı -ne olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım, en ol -

ma dık ku run tu la ra dü şü re ce ğim... (Nisa Suresi, 119)

(Şey tan) On la ra va ad ler edi yor, on la rı en ol ma dık
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ku run tu la ra dü şü rü yor. Oy sa şey tan, on la ra bir al da -

nış tan baş ka bir şey va'det mez. (Ni sa Su re si, 120)

Mü min şey ta nın en bü yük düş ma nı ol du ğu için, ken di si ni

böy le bir teh li ke den müs tağ ni gö re mez. Zi ra gös te re ce ği en

kü çük bir gev şek lik, şey ta nın ku run tu ver mek, şüp he ye sevk

et mek gi bi tak tik ler le üze ri ne sal dır ma sı na im kan ta nır. An cak

ke sin bir bil giy le ahi re te ina nan, her an ka tık sız ca Al lah'a yö ne -

len bir mü mi ne kar şı bu ku run tu lar ke sin lik le et ki siz ka lır.

Sap kın Amel le ri Süs lü ve Çe ki ci Gös te rir

Şey tan et ki si al tı na gi ren kim se le re, yap mak ta ol duk la rı sap -

kın iş le ri süs lü ve çe ki ci gös te rir. Bu yüz den için de bu lun duk -

la rı sa pık lı ğa tut kuy la bağ la nır lar. 

... Şey tan on la ra yap tık la rı nı süs le miş tir, böy le ce on -

la rı (doğ ru) yol dan alı koy muş tur; bun dan do la yı on -

lar hi da yet bul mu yor lar. (Neml Su re si, 24)

... On la rın kalp le ri ka tı laş tı ve şey tan on la ra yap mak ta

ol duk la rı nı çe ki ci (süs lü) gös ter di. (En'am Su re si, 43)

Kalp le ri ka tı la şan kim se ler iyi ve kö tü yü ayır t e de cek du yar -

lı lı ğı kay bet tik le rin den, şey tan iş le dik le ri kö tü lük le ri on la ra süs -

lü gös te rir. Bu ka tı laş ma yü zün den de şey ta nın et ki si al tın da ki

kim se ler, ken di le ri ne çe ki ci gös te ri len sa pık lık la rın da bü yük ka -

rar lı lık gös te rir ler. Bu ka rar lı lık ki mi za man ge le nek ler le bo zu lan

ve Ku ran'da "ata la rın di ni" ola rak ad lan dı rı lan sap kın di nin tem -

sil ci le rin de, ki mi za man da Al lah'ın el çi si ne is yan eden, ona kar -

şı mü ca de le eden mü na fık lar da gö rü lür. Ki mi za man da in kar cı -

la rın mü min le rin aley hi ne yü rüt tük le ri fa ali yet ler de or ta ya çı kar.

İs ter müş rik ol sun is ter ka fir, tü mü nün or tak özel li ği şey tan ta -
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ra fın dan kan dı rıl mış ve oyu na ge ti ril miş ol ma la rı dır. Bir Ku ran

aye tin de bu in san lar üze rin de ki şey ta ni et ki şöy le bil di ri lir:

O za man şey tan on la ra amel le ri ni çe ki ci gös ter miş

ve on la ra: "Bu gün si zi in san lar dan boz gu na uğ ra ta -

cak kim se yok tur ve ben de si zin yar dım cı nı zım" de -

miş ti... (En fal Su re si, 48)

Fa kir lik Kor ku su Ve rir

Şey tan ahi re te kar şı lık in sa na dün ya ha ya tı nı su nar. Bu yüz -

den şey ta nın et ki si al tın da ki in san lar san ki son su za dek öl me -

ye cek ler miş gi bi dün ya için ça lı şır, ahi ret için hiç bir ça ba har -

ca maz lar. Şey tan bin ler ce yıl dır in san la ra bu tu za ğı ku rar. Bu -

gü ne ka dar mil yar lar ca in san ya şam la rı bo yun ca ça lış mış, ça ba -

la mış, pa ra, mal-mülk ka zan mış, son ra bun la rın hep si ni ar ka la -

rın da bı ra ka rak öl müş ler dir. Şu an yaşayanların büyük kısmı

ise, kendilerinden önce ölen bu insanların durumlarından hiç-

bir ders almaz, sanki kendileri hiç ölmeyeceklermiş gibi mal-

mülk biriktirirler. 

Şey tan dün ya ha ya tı nı de ğer li ve ka lı cı gös te re rek mü min -

le re de za rar ver me ye ça lı şır. İma nı za yıf olan la ra ve mü na fık -

la ra fa kir lik kor ku su ve rir. Bu sa ye de on la rı, dün ya ha ya tı için

da ha çok ça ba har ca ma ya, cim ri lik yap ma ya iter. Bir Ku ran

aye tin de şey ta nın ça ba sı şöy le bil di ril miş tir:

Şey tan, si zi fa kir lik le kor ku tu yor ve si ze çir kin-ha ya -

sız lı ğı em re di yor. Al lah ise, si ze Ken di si'n den ba ğış -

la ma ve bol ih san (fazl) va ade di yor. Al lah (rah me tiy -

le) ge niş olan dır, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 268)

Mal-mülk hırsı vererek tuzak kurmak şeytanın çok eski bir
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yöntemidir. Hatta Hz. Adem (as)'a da ayette haber verildiği

üzere, "sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir

mülkü haber vereyim mi?" (Taha Suresi,120) yalanını söyle-

miş, mülk vaadinde bulunmuştur. Bu yüzden Allah, müminlere

mal sevgisine karşı birçok uyarıda bulunur. Bir Kuran ayetinde

şöyle bildirilir:

İş te siz ler böy le si niz; Al lah yo lun da in fak et me ye

çağ rı lı yor su nuz; bu na rağ men ba zı la rı nız cim ri lik

edi yor. Kim cim ri lik eder se, ar tık o, an cak ken di nef -

si ne cim ri lik eder. Al lah ise, Ga niy (hiç bir şe ye ih ti -

ya cı ol ma yan)dır; fa kir olan siz ler si niz. Eğer siz yüz

çe vi re cek olur sa nız, siz den baş ka bir kav mi ge ti rip-

de ğiş ti rir. Son ra on lar, si zin ben ze ri niz de ol maz lar.

(Mu ham med Su re si, 38)

Her kim olur sa ol sun, dün ya ça pın da ün lü ve zen gin bir işa -

da mı nın ve ya bir di len ci nin, Al lah'ın rı za sı na uy gun ola rak har -

ca ma dı ğı her ku ruş ta, far kın da ol ma dı ğı bir or ta ğı var dır. Al lah

in kar eden le rin mal la rı na şey ta nı or tak kıl mış tır. Bu or tak lık

em ri ayet te şöy le ge çer:

"On lar dan güç ye tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat,

at lı la rın ve ya ya la rın la on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko -

par, mal lar da ve ço cuk lar da on la ra or tak ol ve on la -

ra çe şit li va ad ler de bu lun." Şey tan, on la ra al dat ma -

dan baş ka bir şey va det mez. (İs ra Su re si, 64)

Ki bir Ve rir

Ki bir şey ta nın en önem li özel lik le rin den bi ri dir. Al lah'ın hu -

zu run dan da ki bi ri ve ita at siz li ği yü zün den ko vul muş tur:
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Yal nız İb lis ha riç. O bü yük lük tas la dı ve ka fir ler den

ol du. (Al lah) De di ki: "Ey İb lis, iki elim le ya rat tı ğı ma

se ni sec de et mek ten alı ko yan ney di? Bü yük len din

mi, yok sa yük sek te olan lar dan mı ol dun?" (Sad Su re -

si, 74-75)

Şey ta nın bu önem li has ta lı ğı in san lar için de bü yük bir teh -

li ke dir. Çün kü şey tan bir in sa nı ken di si ne ya kın kıl mak için ön -

ce lik le ken di has ta lı ğı nı o in sa na bu laş tır ma ya ça lı şır. Bu has ta -

lı ğa ya ka la nan bir kim se nin ak lı ör tü lür, şu uru ka pa nır. Bu teh -

li ke ne de niy le Ku ran'da mü min ler al çak gö nül lü ol ma la rı için

şöy le uya rıl mış lar dır:

Yer yü zün de bö bür le ne rek yü rü me; çün kü sen ne ye -

ri ya ra bi lir sin, ne dağ la ra boy ca ula şa bi lir sin. (İs ra

Su re si, 37)

(Lok man de di ki) İn san la ra ya na ğı nı çe vi rip ve bö -

bür len miş ola rak yer yü zün de yü rü me. Çün kü Al lah,

bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. Yü rü yü şün de

or ta bir yol tut, se sin den de (yük sek per de le ri) ek silt.

Çün kü, ses le rin en çir kin ola nı ger çek ten eşek le rin

se si dir. (Lok man Su re si, 18-19)

Mü min, şey ta nın vas fı olan ki bir den müm kün ol du ğun ca sa -

kın ma lı ve bu nun için bü yük bir dik kat sarf et me li dir. Ak si tak -

dir de ecir kay bı na uğ rar, ima nı bü yük bir teh li ke içi ne gi rer. 

Şey ta nın et ki si fark lı şe kil ler de or ta ya çı ka bi lir. Ör ne ğin bir

in san İs lam'a bü yük hiz met ler de bu lun muş ola bi lir. Ama bu

hiz met, Al lah'ın ken di si ne lüt fet ti ği bir ecir ka zan ma im ka nı dır.

Ki şi Al lah'ın kont ro lü dı şın da, ken di ba şı na bir ha re ket ya pa -

ma ya ca ğı için, her han gi bir ba şa rı sıy la övün me si söz ko nu su

ola maz. Bu nun ter si ni ya pan la ra Ku ran'da çok bü yük bir teh -
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dit var dır. Ayet te şöy le buy ru lur:

Ge tir dik le riy le se vi nen ve yap ma dık la rı şey ler ne de -

niy le övül mek ten hoş la nan la rı (ka zanç lı) say ma; on -

la rı azap tan kur tul muş ola rak say ma. On lar için acı

bir azap var dır. (Al-i İm ran Su re si, 188)

Ni te kim Al lah, sa hip ol du ğu zen gin li ği ken di ki şi sel özel lik -

le ri nin bir so nu cu sa yan ve "... bu, ben de olan bir bil gi do -

la yı sıy la ba na ve ril miş tir" (Ka sas Su re si, 78) di yen Ka run'u,

şid det li bir ce za ya çarp tı rmış tır. 

Şey tan ki bir tel ki ni ve re rek ay nı za man da mü min ler ara sın -

da ki hu zu ru boz ma ya ça lı şır. Çün kü ki bir mü min ler ara sın da

ho şa git me yen bir ah lak za yıf lı ğı dır ve bu tür bir tav ra sa hip bir

in san on la rı son de re ce ra hat sız eder.

Şey ta nın ken di si ni fark et tir me me ye ça lı şa rak, in sa na çok

sin si ce yak la şa ca ğı unu tul ma ma lı dır. Şey ta nın ace le si de yok -

tur. Ken di ni üs tün gör me tel ki ni ni, uzun va de de, bir çok fark lı

olay için ya vaş ya vaş ya par. Eğer ki şi bu yön te me kar şı çok

uya nık ol maz sa, bu tel kin le rin et ki si za man la kat la na rak bü yür.

Ör ne ğin ka za nı lan kü çük bir ba şa rı nın ar dın dan şey tan mut la -

ka tel kin yap mak is te ye cek tir. Eğer ki şi, ba şa rı nın tek sa hi bi nin

Al lah ol du ğu nu kal ben his set mez se, şey ta nın fı sıl tı sı nı da ken di

teş hi si zan ne der ve ba şa rı sa hi bi nin ken di si ol du ğu na ina nır.

Şey tan baş ka tak tik ler de iz ler. Ör ne ğin bir mü min ha ta ya -

pa bi lir. Böy le bir du rum da di ğer mü min le re dü şen, ha ta yı ya -

pan mü mi ne şef kat le yak laş mak ve o mü mi nin de ken di le ri gi -

bi as lın da aciz bir kul ol du ğu nu unut ma mak tır. Çün kü şey tan,

ha ta sa hi bi ne kar şı öf ke duy ma yı ve ya onu kü çük gör me yi tel -

kin eder. Bir mü mi ni yap tı ğı ha ta dan ve ya baş ka bir se bep ten

86 İNSANIN APAÇIK DÜŞMANI: ŞEYTAN



do la yı iç ten içe kü çük gö ren ki şi, ken di ni üs tün gör me fı sıl tı sı -

nın et ki si al tın da kal ma ya baş la mış tır. 

Bu ruh ha li de vam eder se ki bir in sa nın ki şi li ği ne yer le şir ve

di ğer mü min le re kar şı şef kat ve mer ha met duy gu su aza lır. Ar -

tık yal nız ca ken di bil di ği ni oku yan, ken di ba şı na buy ruk, ak lı nı

di ğer mü min le rin akıl la rın dan üs tün gö ren bir in san or ta ya çı -

kar. Ki şi nin için de ki ken di ni üs tün gör me fı sıl tı sı se si ni yük sel -

tir ve o, bu nun ken di üs tün teş his le rin den bi ri da ha ol du ğu nu

zan ne der. Bu psi ko lo ji ye gi ren kim se nin ima nın da za man la çok

cid di ya ra lar olu şa bi lir. Bir sü re son ra kal bi, Ku ran'da da bil di -

ril di ği gi bi, Al lah'ın ayet le ri ne kar şı du yar sız la şa bi lir:

Bi zim ayet le ri mi ze, an cak ken di le ri ne ha tır la tıl dı ğı

za man, he men sec de ye ka pa nan lar, Rab le ri ni hamd

ile tes bih eden ler ve bü yük lük tas la ma yan (müs tek bir

ol ma yan)lar iman eder. (Sec de Su re si, 15)

Ayet ten an la şıl dı ğı üze re, an cak bü yük lük tas la ma yan kim -

se ler, Al lah'ın ayet le ri ne iman ede bi lir ler. Ken di si ni üs tün gö -

rüp ki bir le nen bir kim se nin ayet le ri ge rek ti ği gi bi an la ma sı ise

im kan sız dır.

Gös te riş İçin İba det Et me ye Teş vik Eder

Dün ya ha ya tı nın en al da tı cı tu zak la rın dan bi ri, in san la rın

bir bir le ri ne gös te riş yap ma ve sa hip ol duk la rıy la övün me tut -

ku su dur. Gös te riş yap ma nın şek li in sa nın için de bu lun du ğu or -

ta ma gö re de ği şir. Pa ra nın ön plan da ol du ğu bir or tam da zen -

gin lik, say gın lı ğın ge çer li ol du ğu bir top lu luk ta ma kam övün me

ko nu su dur. Şey tan bu tut ku yu iba det ler ye ri ne ge ti ril me ye ça -

lı şı lır ken de kul lan ma ya ça lı şır. Kal bin de iman ol ma yan kim se -
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ler için iba det et mek, Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak mak sat lı de ğil,

din dar top lu luk ta iti bar el de et mek için ya pı lan bir ha re ket tir.

Ku ran'da bu tür kim se ler den şöy le bah se di lir:

İş te (şu) na maz kı lan la rın vay ha li ne, Ki on lar, na -

maz la rın da ya nıl gı da dır lar, On lar gös te riş yap mak -

ta dır lar. (Ma un Su re si, 4-6)

Şey ta nın ger çek ama cın dan sap tı rıp bir gös te riş ara cı ha li ne

ge ti re bi le ce ği önem li iba det ler den bi ri "in fak", ya ni in sa nın ma -

lı nı Al lah yo lun da har ca ma sı dır. Bu iba de ti ya par ken Al lah'ın rı -

za sı nı ara mak ye ri ne, in san la rın hoş nut lu ğu nu gö ze ten kim se -

ler as lın da şey ta na ar ka daş ol muş lar dır:

Ve on lar, mal la rı nı in san la ra gös te riş ol sun di ye in fak

eder ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne de inan maz lar.

Şey tan, ki me ar ka daş olur sa, ar tık ne kö tü bir ar ka -

daş tır o. (Ni sa Su re si, 38)

İn fak, mü mi ne arın ma sı ve ahi re ti ni ka zan ma sı için ta nın mış

en önem li fır sat lar dan bi ri dir. Böy le si ne önem li bir iba de te,

şey ta nın bir pis li ği olan gös te riş yap ma ka rı şır sa, mü mi nin ih ti -

ya cı olan arın ma ger çek leş mez, ahi ret için çok önem li olan bir

fır sat ka çı rıl mış ola bi lir. Bu yüz den mü min olan bir kim se, in -

fak eder ken şey ta na kar şı çok uya nık ol ma lı, her iba de ti nde ol -

du ğu gi bi bu nu da ha lis bir ni yet le, yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı gö -

ze te rek yap ma lı dır. Ku ran'da mü min le r bu teh li ke ye kar şı şöy -

le uya rı lır lar:

Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma -

yıp, in san la ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak

eden gi bi min net ve ezi yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge -

çer siz kıl ma yın... (Ba ka ra Su re si, 264)
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Ayet ler den Uzak laş tır ma ya Ça lı şır

Al lah'ın hak ki ta bı olan Ku ran'a ta bi ol mak bü yük bir so -

rum lu luk tur. Böy le si ne önem li bir so rum lu lu ğu ih mal et me nin

ce za sı da ay nı de re ce de şid det li olur. İn sa nın böy le bir ce za ya

çarp tı rıl ma sı ise bi lin di ği gi bi şey ta nın en bü yük ama cı dır. 

Şey ta nın et ki siy le Ku ran'dan uzak la şan bir kim se, ger çek te

Al lah'tan uzak laş mış olur. Çün kü Ku ran, Al lah'ın sö zü dür ve

hem mü min le rin hi da ye te er me le ri ni sağ la yan, hem de on la ra

ömür bo yu yol gös te ri ci olan bir 'nur'dur. 

Ku ran'dan uzak laş mak, Ku ran'a ta bi ol muş mü min le ri teh dit

eden bir teh li ke dir. Çün kü müş rik ler ve ka fir ler za ten Ku -

ran'dan ta ma men gaf let için de dir ler. Ayet le re kar şı per de len miş

ol duk la rı için, Ku ran'dan da ha faz la uzak laş ma la rı na im kan yok -

tur. Fa kat ayet ler ve si le siy le iman eden ve ayet ler de bil di ril di ği

şe kil de ya şa yan mü min ler, Ku ran'dan uzak la şır lar sa, çok bü yük

bir teh li key le, şey tan la yüz yü ze ka lır lar. Da ha sı bu nun far kı na

var ma dan, ken di le ri ni ha la doğ ru yol da zan ne de rek, şey tan ta ra -

fın dan kont rol al tı na alı nır lar. Ku ran'da bu du rum, şey ta nın in sa -

nın üze ri ne ka buk gi bi bağ lan ma sı ola rak ifa de edil miş tir:

Kim Rah man (olan Al lah)ın zik ri ni gör mez lik ten ge -

lir se, Biz bir şey ta na onun "üze ri ni ka buk la bağ lat tı -

rı rız"; ar tık bu, onun bir ya kın dos tu dur.

Ger çek ten bun lar (bu şey tan lar), on la rı yol dan alı ko -

yar lar; on lar ise, ken di le ri nin ger çek ten hi da yet te ol -

duk la rı nı sa nır lar. (Zuh ruf  Su re si, 36-37)

Böy le bir gaf le te de an cak, ahi re ti ter k e dip dün ye vi çı kar -

la ra yö ne len, nef si nin is tek le ri doğ rul tu sun da ha re ket eden bi -

ri da la bi lir. Al lah'ı de ğil, nef si ni tat min et me ye yö ne lip şey ta nın
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pe şi ne ta kı lan bu kim se, in san dan çok hay va na ben zer. Çün kü

hay va nın da, in sa nın da te mel fi zik sel ih ti yaç la rı or tak tır. İn sa -

nı üs tün ya pan ken di si ni ya ra tan Al lah'a bi linç li bir bi çim de kul -

luk et me si dir. İş te bu ne den le Ku ran'da nef si nin he va sı na uyan

ve bir za man lar ta bi ol du ğu ayet ler den uzak la şan kim se ler için

şöy le bir ben zet me ya pıl mak ta dır:

On la ra ken di si ne ayet le ri mi zi ver di ği miz ki şi nin ha -

be ri ni an lat. O, bun dan sıy rı lıp-uzak laş mış, şey tan

onu pe şi ne tak mış tı. O da so nun da az gın lar dan ol -

muş tu. Eğer Biz di le sey dik, onu bu nun la yük sel tir dik.

Ama o ye re mey let ti (ve ya ye re sap lan dı), he va sı na

uy du. Onun du ru mu, üs tü ne var san di li ni sar kı tıp so -

lu yan, ken di ba şı na bı rak san di li ni sar kı tıp so lu yan

kö pe ğin du ru mu gi bi dir. İş te ayet le ri mi zi ya lan la yan

top lu lu ğun du ru mu böy le dir. Ar tık ger çek ha be ri on -

la ra ak tar. Ki dü şün sün ler. (Araf Su re si, 175-176)

Bir mü min yıl lar bo yun ca, bir çok de fa Ku ran'ı oku muş ola bi -

lir. Ama bu onu şey ta nın oyun la rın dan müs tağ ni kıl maz. Şey tan

bir çok oyun la kar şı sı na çı kar. Mü mi nin Ku ran'ı in kar et me ye ce -

ği ni bil di ğin den, çe şit li hi le ler le, mü min le ri gün lük ha yat la rın da

Ku ran'da em re di len ya şam tar zın dan uzak laş tır ma ya ça lı şır. 

Ör ne ğin Ku ran'da, ya şa nan ve ya şa na cak her anı Al lah'ın bir

ka der çer çe ve sin de ön ce den ya ra ttı ğı bil di ril miş tir. Bu bil gi ye

rağ men ba şı na ge len olay lar kar şı sın da sı kın tı lı, te vek kül süz bir

ruh ha li ser gi le mek, Al lah'ın ayet le ri ni gö zar dı ede rek ha re ket

et mek an la mı na ge lir. Uzun sü re bu ruh ha lin de ka lan bir kim -

se nin kal bi, Ku ran'ın ber rak lı ğı nı yi ti rir ve gi de rek ka rar ma ya

baş lar. So nun da bu kim se Ku ran'dan et ki len me yen, du yar sız

bir in san ha li ne ge le bi lir. Ku ran'da em re dil di ği gi bi bir ha yat
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sür me gay re tin de ki her kes bu teh li key le kar şı kar şı ya dır. Her

kim olur sa ol sun, ken di si ne ki tap ve ril dik ten son ra bu yü küm -

lü lü ğü hak kıy la ye ri ne ge ti re mez se, kal bi ka tı la şa bi lir. Ku ran'da,

da ha ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len, an cak bu so rum lu lu ğu ta -

şı ya ma yan kim se le rin du ru mu şöy le ha tır la tıl mak ta dır:

İman eden le rin, Al lah'ın ve hak tan in miş ola nın zik ri

için kalp le ri nin "say gı ve kor ku ile yu mu şa ma sı" za -

ma nı gel me di mi? On lar, bun dan ön ce ken di le ri ne ki -

tap ve ril miş, son ra üzer le rin den uzun bir sü re geç miş,

böy le ce kalp le ri de ka tı laş mış bu lu nan lar gi bi ol ma sın -

lar. On lar dan ço ğu fa sık olan lar dı. (Ha did Su re si, 16)

Al lah mü min le re, şey ta nın bu oyu nu na düş me me le ri için

Ku ran'a sım sı kı sa rıl ma la rı nı em re der. Çün kü Ku ran ha ya tı nın

her anın da mü mi ne yol gös te ri ci ola cak bir kı la vuz dur. Da ha sı

mü min ler ayet le ri yal nız ca dü zen li ola rak oku mak la de ğil, ha -

yat bo yu akıl da tut mak la, üzer le rin de dü şün mek le ve her olay -

da Ku ran'la hük met mek le yü küm lü dür ler:

Ev le ri niz de okun mak ta olan Al lah'ın ayet le ri ni ve

hik me ti ha tır la yın. Şüp he siz Al lah, la tif tir, ha ber dar

olan dır. (Ah zab Su re si, 34)

Ken di le ri ne ver di ği miz Ki ta bı ge re ği gi bi oku yan lar,

iş te ona iman eden ler bun lar dır... (Ba ka ra Su re si, 121)

Unut kan lık ve Dal gın lık

Unut kan lık ver mek şey ta nın çok sık kul lan dı ğı fa kat in san lar

ta ra fın dan faz la fark edil me yen bir yön tem dir. Şey tan bu tel ki -

ni fark lı ko num lar da ki in san lar için, fark lı tak tik ler le kul la nır. 

Ör ne ğin ya şam la rı nı din den uzak ge çi ren kim se le re ver di ği
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unut kan lık ve dal gın lık, kla sik an lam da ki unut kan lık ve ya bir an -

lık göz dal ma sı de ğil dir. Şey ta nın ger çek an lam da unut kan lık

ver di ği bu kim se ler, 60-70 yıl lık bir öm rü Al lah'ı ve ahi re ti unu -

ta rak boş uğ raş lar için de ge çi rir ler. Al lah'ın ahi re ti ha tır lat mak

için yer yü zün de ya rat tı ğı hik met ve ib ret le ri kav ra ya maz lar.

Ne den ve na sıl ya ra tıl dık la rı so ru su nun on lar için hiç bir öne -

mi yok tur. Şey tan on la ra, iyi li ği, hay rı, en önem li si ken di le ri ni

ya ra ta n Al lah'ı an ma yı ve her şe yin kont ro lü nün Rab bi miz'de

ol du ğu nu unu ttu rur. Ölüm, ka der ve ahi re ti hiç dü şün dürt -

mez. Ay nı şe kil de mü na fık lar da şey tan ta ra fın dan çe pe çev re ku -

şa tıl dık la rın dan, Al lah'ın var lı ğı nı ve O'nun zik ri ni unu tur lar. Ku -

ran'da mü na fık la rın için de bu lun duk la rı du rum şöy le bil di ri lir:

Şey tan on la rı sa rıp-ku şat mış tır; böy le lik le on la ra

Allah'ın zik ri ni unut tur muş tur. İş te on lar, şey ta nın

fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz şey ta nın fır ka sı, hüs -

ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir. (Mü ca de le Su re si,

19)

Şey ta nın unut kan lık ver me ye ça lış tı ğı bir di ğer grup mü min -

ler dir. An cak bu unut kan lık müş rik le re ve mü na fık la ra ver di ği

unut kan lık tan da ha fark lı dır. Şey tan bü yük-kü çük ayır t et me -

den mü min le rin so rum lu ol duk la rı her ko nu da unut kan lık ver -

mek is ter. Çün kü her in san dün ya ha ya tı nın her anın da, Ku -

ran'da em re di len ha ya tı ya şa ma ko nu sun da de nen mek te dir. Bu

yüz den in sa nın her an şu ur lu ve uya nık ol ma sı ve ya şa dı ğı her

an, Al lah'ın rı za sı nı ara ma sı ge re kir. 

Ku ran'da şey ta nın mü min le re ver me ye ça lış tı ğı ba zı unut -

kan lık lar dan ör nek ler ve ril miş tir. Bun lar dan bi ri, ayet ler hak -

kın da "alay lı tar tış ma la ra" da lan lar la ay nı or tam da bu lun mak tır.
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Al lah mü min le ri böy le bir or tam dan sa kın dı rır ve şey ta nın

unut tu ru cu et ki si ne kar şı uya rır:

Ayet le ri miz ko nu sun da "alay lı tar tış ma la ra da lan -

lar:" -on lar bir baş ka sö ze ge çin ce ye ka dar- on lar dan

yüz çe vir. Şey tan sa na unut tu ra cak olur sa, bu du -

rum da ha tır la ma dan son ra, ar tık zul me den top lu luk -

la be ra ber otur ma. (Enam Su re si, 68)

Bir baş ka hü küm ise bir şe yi ya par ken, onun an cak Al lah'ın

di le me siy le müm kün ola ca ğı nı an mak tır:

Hiç bir şey hak kın da: "Ben bu nu ya rın mut la ka ya pa -

ca ğım" de me. An cak: "Al lah di ler se" (in şaAl lah ya -

pa ca ğım de). Unut tu ğun za man Rab bi ni zik ret ve de

ki: "Umu lur ki, Rab bim be ni bun dan da ha ya kın bir

ba şa rı ya yö nel tip-ile tir." (Kehf  Su re si, 23-24)

Bu konuya bir başka örnek Hz. Musa (as) kıssasında veril-

miştir. Ayette, Hz. Musa (as) ile beraber yolculuk eden genç

yardımcısı, yanlarına aldıkları balığı unuttuğunu fark edince,

bunun sorumlusunun şeytan olduğunu belirtir:

(Genç-yar dım cı sı) De di ki: "Gör dün mü, ka ya ya sı -

ğın dı ğı mız da, ben ba lı ğı unut tum. Onu ha tır la ma mı

şey tan dan baş ka sı ba na unut tur ma dı; o da şa şı la cak

tarz da de niz de ken di yo lu nu tut tu." (Kehf Su re si, 63)

Mü min unut kan lı ğa ve bu na yol açan fak tör le re kar şı çok

dik kat li ol ma lı dır. Mü mi nin ya şa mın da dal gın lık la ra, ak lı ör ten

ha ya li se nar yo la ra ve boş ha yal le re da lıp git me ye yer yok tur.

Çün kü bu ka rak ter de bir in san Al lah yo lun da cid di bir ça ba

har ca ya maz. Ken di si ni dün ya nın al da tı cı lı ğı na kap tı rıp, ger çek

gö re vi ni, var lı ğı nın tek ne de ni ni, Al lah'a kul ol ma yı unu tur:
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Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kun. Her kes ya rın için

ne yi tak dim et ti ği ne bak sın. Al lah'tan kor kun. Hiç

şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha ber dar dır.

Ken di le ri Al lah'ı unut muş, böy le ce O da on la ra ken di

ne fis le ri ni unut tur muş olan lar gi bi ol ma yın. İş te on lar,

fa sık olan la rın ta ken di le ri dir. (Haşr Su re si, 18-19)

Unut kan ve dal gın bir ya pı ya ön lem ola rak, mü min ler

Al lah'ı, Al lah kor ku su nu ve Al lah rı za sı nı, cen ne ti, ce hen ne mi,

dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ni da ima dü şü ne rek unut ma ma lı dır lar.

Çün kü in san bu ger çek le ri ak lın da tut ma dık ça, şey ta na kar şı

ko ru ma sız ka lır. 

Duy gu sal lık Tel ki ni

Duy gu sal lık, in sa nın duy gu la rı nın Ku ran'da be lir ti len doğ -

rul tu nun dı şı na ta şa rak Ku ran'ın sı nır la rı için de yön len di ril me -

me si, bun la rın ki şi nin ka rar ve dav ra nış la rı nı kont rol al tı na al -

ma sı ve ki şi yi ak lın ye ri ne duy gu la rın yö net me si de mek tir.

Duy gu sal dav ra nan bir kim se nin ha re ket le rin de akıl yok tur.

Her şey o an ki ruh ha li ne gö re ge li şir. Ki şi nin sab rı, ada le ti,

dav ra nış la rı, al dı ğı ka rar lar, ver di ği tep ki le rin ta ma mı duy gu lar

ta ra fın dan yön len di ri lir. Ani ve bir bi ri ni tut ma yan ka rar lar şey -

ta nın kü çük mü da ha le le riy le ko lay ca ve ri lir. Ço ğu za man bu

ka rar la rı piş man lık iz ler. Duy gu sal in san la rın ömür le ri son ra -

dan piş man olu nan bir çok ka rar la do lu dur. 

Hal bu ki mü mi nin sa hip ol du ğu akıl da, den ge ve açık bir şu -

ur var dır. Ha re ket le rin ta ma mı Al lah'ın ku ral la rı ve ka nun la rı

çer çe ve sin de ya pı lır. Akıl cı ha re ket eden in san, se çi mi ni, ahi -

ret gü nün de Al lah'ın kar şı sın da ve re ce ği he sa bı dü şü ne rek ya -
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par. Şart lar ne olur sa ol sun Ku ran doğ rul tu sun da, ta viz ver me -

den ha re ket eder. 

Şeytan, kimi zaman müminlere de duygusallık telkini yapa-

rak yaklaşmayı dener. İnkar edenlere karşı beslenebilecek bir

sevgi, değişen şartlardan ruhen etkilenmek gibi Kuran'a ahlakı-

na uygun olmayan her hareket, bilinç altına yerleşen duygusal-

lık telkininin bir işaretidir. Böyle bir telkin, Kuran hükümlerini

uygulamada ve Allah'ın rızasına yönelmede gösterilecek tam

bir kararlılıkla etkisiz bırakılır.

Mü min le rin ha yat la rın da duy gu sal lı ğa yer ol ma dı ğı bir çok

Ku ran aye tin de bil di ril miş tir. Ör ne ğin bir mü min, her kim

olur sa ol sun, in kar eden bir kim se ye kar şı sev gi bes le ye mez:

Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim

(top lu luk) bu la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı -

ran kim se ler le bir sev gi (ve dost luk) ba ğı kur muş ol -

sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter ço cuk la rı, is ter

kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol sun...

(Mü ca de le Su re si, 22)

Bir baş ka ayet te Al lah'ın sev gi si ni ka zan mak için yo la çı kan

bir mü mi nin, Al lah'ın düş ma nı bir kim se ye kar şı sev gi bes le -

ye me ye ce ği, eğer bes ler se doğ ru yol dan şa şı rıp sa pa ca ğı bil -

di ril miş tir:

Ey iman eden ler, Be nim de düş ma nım, si zin de düş -

ma nı nız olan la rı ve li ler edin me yin. Siz on la ra kar şı

sev gi yö nel ti yor su nuz; oy sa on lar hak tan si ze ge le ni

in kar et miş ler, Rab bi niz olan Al lah'a inan ma nız dan

do la yı el çi yi de, si zi de (yurt la rı nız dan) sü rüp-çı kar -

mış lar dır. Eğer siz, Be nim yo lum da cehd et mek (ça -
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ba har ca mak) ve Be nim rı za mı ara mak ama cıy la

çık mış sa nız (na sıl) on la ra kar şı ha la sev gi giz li yor su -

nuz? Ben, si zin giz le dik le ri ni zi ve açı ğa vur duk la rı nı -

zı bi li rim. Kim siz den bu nu ya par sa, ar tık o, el bet te

yo lun or ta sın dan şa şı rıp-sap mış olur. (Müm te hi ne

Su re si, 1)

Ayet ler den açık ça an la şıl dı ğı gi bi mü min bir kim se için sev -

gi de ki ye ga ne kıs tas iman dır. Bu nun dı şın da ne ai le bağ la rı nın

ne de sos yal çev re nin öne mi var dır. Bir in kar cı, iman et me di -

ği sü re ce mü mi nin dos tu ve ya kı nı ola maz. Bu uzak lık Hz.

İbrahim (as)'ın ağ zın dan Ku ran'da şöy le ifa de edi lir:

İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir

ör nek var dır. Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki:

"Biz, siz ler den ve Al lah'ın dı şın da tap tık la rı nız dan

ger çek ten uza ğız. Si zi (ar tık) ta nı ma yıp-in kar et tik.

Si zin le ara mız da, siz Al lah'a bir ola rak iman edin ce -

ye ka dar ebe di bir düş man lık ve bir kin baş gös ter -

miş tir."... (Müm te hi ne Su re si, 4)

Bu konu Kuran'da Peygamber kıssalarında da geçer. Örne-

ğin Hz. İbrahim (as)'ın babasının Allah'ın düşmanı olduğunu

öğrenince ondan uzaklaşmış olması, müminler için örnek bir

harekettir. (Tevbe Suresi, 114) Bir başka örnek ise Nuh kıssa-

sında yer alır. Allah, Hz. Nuh (as)'a, inkarcı olan oğlu için "...

Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir..." (Hud

Suresi, 46) diye seslenir. Çünkü bir müminin ailesi, yalnızca

müminlerdir. Bunların dışında bir dost arayanlar, eninde

sonunda kendilerine yegane dost olarak şeytanı bulurlar.

96 İNSANIN APAÇIK DÜŞMANI: ŞEYTAN



De tay la ra Dal dı rır

Mü min Al lah rı za sı nı ka zan mak için en sağ lık lı ve doğ ru yol -

la rı seç me li dir. Boş iş ler le hiç va kit kay bet mez. "Şu hal de

boş kal dı ğın za man, dur mak sı zın (dua ve iba det le) yo -

rul ma ya-de vam et" (İn şi rah Su re si, 7) aye ti ne uya rak, üze -

ri ne al dı ğı her sa lih ame li bir an ön ce bi ti rip bir ye ni si ne ge çer.

Fa kat in san yap tı ğı işi Al lah'ın rı za sı nı gö zet me den ya pı yor -

sa, şey ta nın pek fark edil me yen bir oyu nu na kar şı ko ru ma sız

dü şe bi lir. Bu oyun in san la rı ge rek siz de ta yla ra dal dır mak tır. Bu

tu za ğa dü şen ki şi, ka fa sı kar ma ka rı şık, bin bir tür lü de ta ya ta kıl -

mış, esas amaç tan ta ma men uzak laş mış, hat ta ne yap ma sı ge -

rek ti ği ni bi le ha tır la ya ma yan bir ha le ge lir.

Allah Kuran'da buna örnek olarak Hz. Musa (as)'ı verir. Hz.

Musa (as) kendi kavmine, yani İsrailoğulları'na, Allah'ın onlardan

bir sığır kesmelerini istediğini haber verir. Buna karşın kavmi

sığır hakkında gereksiz birçok ayrıntı sorup, ibadeti bir türlü

yerine getirmez. Ancak istedikleri bütün ayrıntıları öğrendikle-

rinde, ayette belirtildiği üzere, "... Şimdi gerçeği getirdin.."

derler. Fakat bu ibadetin amacından nasıl uzaklaştığı ve kavmin

neredeyse Allah'ın emrini yerine getirmeyeceği daha sonraki

ayette belirtilir: "... Böylece ineği kestiler; ama neredeyse

(bunu) yapmayacaklardı." (Bakara Suresi, 71) 

Bu arada İsrailoğulları'nın kendilerine sığır kesme emrini

getiren Hz. Musa (as)'a söyledikleri "bizi alaya mı alıyorsun?"

(Bakara Suresi, 67) şeklindeki küstahça söz de, o anda imandan

çok inkara, yani şeytana yakın olduklarını göstermektedir.

Bu man tı ğın al tın da şey ta nın yu ka rı da bah se di len hi le si yat -

mak ta dır. Sı ğır kes mek gi bi ba sit bir ola yı de tay la ra bo ğup zor laş -
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tı ran şey tan, ne re dey se iba de tin ya pıl ma sı nı en gel le me yi ba şa ra -

cak ha le ge lir. Gü nü müz de ba zı top lum lar da ki din an la yı şı, şey ta -

nın bu et ki siy le şe kil len miş tir. Bir çok in san Al lah'ın di ni adı al tın -

da de tay la ra bo ğul muş, Ku ran'dan uzak bir din ya şa mak ta dır.

İs ra fa Teş vik Eder

İs raf et mek ca hi li ye top lu mu nun önem li bir özel li ği dir. Sı nır

ta nı maz bir şe kil de pa ra har ca yıp son ra bu nun la övün mek in -

kar eden ler için bir pres tij kay na ğı dır:

O: "Yı ğın la mal tü ke tip-yok et tim" di yor.

Ken di si ni hiç kim se nin gör me di ği ni mi sa nı yor? (Be -

led Su re si, 6-7)

Oy sa is raf Al lah'ın ke sin ola rak ya sak la dı ğı, çir kin bir dav ra -

nış tır. Hat ta is raf eden ler için ayet te "şey ta nın kar de şi" ifa de si

kul la nıl mak ta dır. O hal de şey ta nın en bü yük düş ma nı olan mü -

min le rin bu ko nu üze rin de özel bir ti tiz lik gös ter me le ri ge re -

kir. Al lah ayet ler de şöy le bil di rir:

... İs raf ede rek sa çıp-sa vur ma. Çün kü sa çıp-sa vu ran -

lar, şey ta nın kar deş le ri ol muş lar dır; şey tan ise Rab bi -

ne kar şı nan kör dür. (İs ra Su re si, 26-27)

Bu teh li ke den ko run ma sı için mü mi nin dik kat et me si ge re -

ken bir husus var dır. Mü min ca nı nı ve ma lı nı cen net kar şı lı ğın -

da sat tı ğı nı (Tev be Su re si, 111) hiç bir za man unut ma ma lı dır.

Böy le bir ti ca re ti ka bul et tik ten son ra ma lı nın bir kıs mı nı Al lah

yo lu dı şın da bir amaç için har ca ya maz. Çün kü is raf ön ce lik le,

ahi ret dı şın da bir baş ka amaç için har ca ma yap mak la olur. 

Mü min sa hip ol du ğu her şey le ahi re te yö nel mek zo run da -

dır. Sa hip ol du ğu her mal da ha çok ecir ka zan ma sı için bir fır -
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sat tır. Bu fır sa tı ge ri tep mek, ahi ret ye ri ne dün ya ha ya tı na ra -

zı ol mak de mek tir. Al lah mü min le ri meş ru ve he lal ni met ler -

den fay da lan ma ya teş vik eder ken, is raf et me me le ri için uya rı -

lar da bu lun muş tur:

... İs raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez.

(Enam Su re si,141)

Ey Ade mo ğul la rı, her mes cid ya nın da ziy net le ri ni zi

ta kı nın. Yi yin, için ve is raf et me yin. Çün kü O, is raf

eden le ri sev mez. (Araf Su re si, 31)

Şey ta nın İn sa nı Sap tır mak İçin
Kul lan dı ğı Araç lar

Ku ran'da şey ta nın özel ola rak kul lan dı ğı ba zı kö tü alış kan -

lık lar ol du ğun dan bah se di lir ve mü min ler bun la ra kar şı uya rı -

lır lar. İç ki, ku mar ve fal la uğ raş mak şey ta nın in san la rı sap tır -

mak için kul lan dı ğı mal ze me ler dir:

Ey iman eden ler, iç ki, ku mar, di ki li taş lar ve fal ok la -

rı an cak şey ta nın iş le rin den olan pis lik ler dir. Öy ley se

bun(lar)dan ka çı nın; umu lur ki kur tu lu şa erer si niz.

(Ma ide Su re si, 90)

An cak bu ra da önem li olan şey ta nın bu araç la rı han gi so nu -

ca ulaş mak için kul lan dı ğı dır. Çün kü ayet ler de esas dik kat çe -

ki len şey ta nın ama cı dır. Bu amaç bir son ra ki ayet te bil di ri lir;

mü min ler ara sı na düş man lık sok mak, on la rı Al lah'ı an mak tan

ve 5 va kit na maz dan alı koy mak.

Ger çek ten şey tan, iç ki ve ku mar la ara nı za düş man -
lık ve kin dü şür mek, si zi, Al lah'ı an mak tan ve na maz -
dan alı koy mak is ter. Ar tık vaz geç ti niz, de ğil mi?
(Ma ide Su re si, 91)
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Şey ta nın Et ki si nin Far kı na 
Var ma yan Top lu luk: 

Ca hi li ye Top lu mu

C a hi li ye top lu mu, şey ta nın gü cü nün ve ken di le ri üze rin -

de ki et ki si nin far kın da de ğil dir. Bu insanların yanılgıları-

na göre şeytan, günlük hayatta etkisi olmayan bir kötülük sem-

bolüdür. Yalnızca büyük suçlara teşvik eder. Bu kişilerin yanıl-

gısına göre büyük günahlar işleyen caniler ve katiller şeytanın

etkisinde olan "cehennemliklerdir", diğer insanlar, örneğin

kendi halinde bir ev kadını veya bir öğrenci ise şeytandan

uzaktır. Ay nı yan lış man tı ğa gö re şey ta nın or du su da, kan içen,

in san la rı kur ban eden, an cak kor ku film le rin de rast la na cak

olan sa pık ruh lu kim se ler dir. "Ce hen nem lik" olan bu kim se ler

ruh la rı nı ta ma men şey ta na sat mış, yer yü zü nün ger çek "kö tü le -

ri dir". Bu yan lış man tık ile dü şün dük le ri için ce hen ne min de

yal nız ca bu ka dar "kö tü" in san lar için var ol du ğu na ina nır lar. 

Ca hi li ye top lu mu na ha kim olan bu al da tı cı man tık şey ta nın

işi ni ko lay laş tı rır. Çün kü kim se ye za rar la rı ol ma dı ğı için, ken -

di le ri ni cen net lik gö ren bu kim se ler, şey ta nın ko lay ca hük met -

ti ği, onun kont ro lün de ki en bü yük kit le yi oluş tu rur lar. Öle cek -
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le ri ve ce hen ne me gi de cek le ri gü ne ka dar, (Doğ ru su nu Al lah

bi lir) şey ta nın tel kin le ri al tın da ken di ken di le ri ni kan dı rır lar.

Ayet ler de bil di ril di ği ne gö re bu in san lar, ger çek ko num la rı nı

an cak ahi ret gü nü gö rür ler ve bu na ken di le ri bi le ina na maz lar:

(Bun dan) Son ra on la rın: "Rab bi miz olan Al lah'a and

ol sun ki, biz müş rik ler den de ğil dik" de me le rin den baş -

ka bir fit ne le ri ol ma dı (kal ma dı). (En'am Su re si, 23)

Şey ta nın esas ama cı in san la rı Al lah'ın is te di ği şe kil de ya şa -

mak tan alı koy mak, Ku ran'ın emir le rin den uzak tut mak ve

Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ net mek tir. İn sa nın şey ta na uy ma sı için il le

de ci na yet ler iş le me si, kat li am lar yap ma sı, kan iç me si, şey ta na

ta pı lan ayin le re ka tıl ma sı ge rek mez. Al lah'ın ke sin ola rak em -

ret ti ği 5 vakit namaz, oruç, tesettür gibi iba det le ri ni yap ma yan

ama ken di si ni "te miz kalp li" gö ren ve ya "mes le ğiy le in san la ra

hiz met et ti ği ni, do la yı sıy la iba det et miş ol du ğu nu" dü şü nen

kim se, za ten şey ta nın is te di ği ko nu ma düş müş tür. 

Kuran'da bildirildiği gibi, şeytanın istediği gibi yaşayan bu

kişiler oldukça büyük bir kitleyi oluştururlar. Sayıları çok az

olan bir grup iman ehli ise şeytanın etkisinden uzaktır: 

An dol sun, İb lis, ken di le ri hak kın da zan nı nı doğ ru la -

mış ol du, böy le lik le iman eden bir grup dı şın da, ona

uy muş ol du lar. (Se be Su re si, 20)

Eğer in san bi raz dik kat eder se, ken di çev re si nin şey ta nın bu

ses siz or du suy la ku şa tıl mış ol du ğu nu gö rür. Bu ses siz ama ita -

at li as ker ler, çok fark lı ka rak ter ler de or ta ya çı ka bi lir ler. Bun -

lar dan bi ri in sa nın an ne si, ba ba sı, ka rı sı, ko ca sı, ar ka da şı -hat ta

ken di si- ola bi lir. Bu nu öğ ren me nin tek yo lu, in sa nı da, şey ta nı

da ya ra tan Al lah'ın in dir di ği Ku ran'a baş vur mak tır. Bu ko nu da
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ya pı la cak "ben ce", "ba na gö re", "ka na atim ce" gi bi söz ler le baş -

la yan fel se fi yo rum la rın hiç bir öne mi yok tur. Tek kıs tas Ku -

ran'dır. Bir in san Ku ran'da bil di ril di ği şe kil de, ya ni Al lah'ın is te -

di ği gi bi ya şa mı yor sa, o za man şey ta nın is te di ği gi bi ya şı yor dur.

Bu ger çe ğin far kın da ol ma sa da, bu nu ka bul len mek is te me se

de so nuç de ğiş mez Al lah'ın em ret ti ği gi bi ya şa ma yan kim se,

şey tan la be ra ber ce hen nem ate şi nin içi ne atı lır. Mah şer gü nü

ce hen ne me atı lan lar Ku ran'da şöy le an la tı lır:

Ar tık on lar ve az gın lar onun içi ne dö kü lü ve ril miş tir.

Ve İblisin bü tün or du la rı da. (Şu ara Su re si, 94-95)

Bu kim se ler şey ta nın esi ri ol duk la rı nın far kın da ol ma dık la rı

için, ko lay lık la onun ta ra fın dan yön len di ri le bi lir ler. Şey ta nın

ken di le ri ne be nim set ti ği ha yat tar zı nı hiç sor gu la ma dan ka bul -

le ne rek, 60-70 se ne lik ömür le ri ni bir hiç uğ ru na har car lar. Bu

ha yat tar zı nın de tay la rı ki şi le rin sos yal sta tü le ri ne gö re fark lı -

lık gös ter se de, ge nel ola rak ana il ke ay nı dır; ahi re ti, Al lah'ı dü -

şün me den, hiç öl me ye cek miş gi bi dün ya ha ya tı için ça lış mak.

Bir çok in san yıl lar ca aka de mik ve ya mes le ki eği tim gö rür,

da ha iyi bir ha yat, da ha yük sek bir mev ki için her gün ça lı şır,

son ra san ki bü tün bun lar hiç ya şan ma mış gi bi bir gün ge lir

ölür ler. Kı sa bir sü re son ra unu tu lur lar, yer le ri baş ka la rı ta ra -

fın dan dol du ru lur. Ölüm anın dan son ra ne ka za nı lan pa ra la rın,

ne sos yal sta tü nün, ne el de edi len ya şam stan dar tı nın, ne de

ge ri de bı ra kı lan ai le nin bir de ğe ri kal maz. Dün ya da on la ra ve -

ri len ha ya tın sü re si bit miş tir. Ne var ki ba zı in san lar kar şı laş -

ma la rı ke sin olan tek ger çe ği, ölü mü dü şün me den ya şar lar.

Ahi ret ha yat la rı için bir ça ba har ca ma dan ken di le ri ne ta nı nan

bu sü re yi per va sız ca har car lar. 
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Bu kim se ler, ade ta şey ta na kul luk eder ler ve şey tan on la rın

be den le riy le ken di "di ni ni" (ya ni fel se fe ve sis te mi ni) ya yar. Bu

in san la rın dil le ri, göz le ri, de ri le ri şey ta na hiz met eder. Bu sa -

ye de şey tan bir de ğil mil yar lar ca göz den ba kar ve mil yar lar ca

ku lak tan du yar. Ko nuş ma lar da, Ku ra n'a uy gun man tık ve akıl

gi der, ye ri ni şey ta nın ko nuş ma la rı alır. Şey tan, dil, ırk, mil li yet

fark et me den bü tün dün ya da ki in san la rı ken di sapkın di ni nin

teb li ği için kul la na bi lir. 

Kı sa ca sı şey tan bu in san la rın bü tün ben lik le ri ni ken di si için

kul la nır. Bu nu ya par ken de bazı kimselerin zan net ti ği gi bi kor -

kunç bir gö rün tüy le rü ya la rı na gi re rek ve ya film ler de ki gi bi ki -

şi nin ya pa ma ya ca ğı uç bir ha re ke ti ona yap tır ma yı ba şa ra rak

de ğil, sa de ce onu ade ta "ka buk gi bi sa ra rak" ya ni "o ki şi nin

ken di ola rak" bu nu ya par. İş te, şey tan la bu in san lar ara sın da ki

müt hiş ben zer li ğin ne de ni de bu dur. Ku ran'da bu kim se ler le

şey tan ara sın da ki ya kın ba ğ "kar de şlik" ola rak bil di ril miş tir:

(Şey ta nın) Kar deş le ri ise, on la rı sa pık lı ğa sü rük ler ler,

son ra peş le ri ni bı rak maz lar. (Araf Su re si, 202)

Şey tan o ki şi nin bi lin çal tı na gi rer ve onun be de nin de ki her

nok ta ya hük me der. Ör ne ğin hak olan bir dü şün ce yi en gel ler.

Ar tık şey tan il ha mı na ara lık sız de vam ede bi le cek güç te dir. 

Şey ta nın ruh la rı nı ele ge çi rip be den le ri ne ha kim ol du ğu bu

in san lar, Al lah'ın yo lun dan, ha yır lı iş ler den in san la rı alı koy mak

için şey tan la ay nı me tod la rı kul la nır lar. Tıp kı şey tan gi bi Hakk'ın

akıl lar da ki et ki si ni kendilerince yok et mek, in san la rın vic dan lı

dav ran ma la rı nı sağ la yan her tür lü şe yi on la ra unut tur mak gi bi

bin bir tür lü tu zak ku ra rak şey ta nın di ni ni ya yar lar. Bu nok ta da

ar tık şey tan ve onun et ki si al tın da ki ler gi bi bir kav ram da kalk -
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mış tır. Çün kü söz ko nu su kim se le rin ken di le ri bi rer şey tan ol -

muş tur. Ade ta be den bul muş şey tan lar söz ko nu su dur.

Mü min ler Ku ran'ın bir çok aye tin de şey ta nın dost la rı na kar -

şı uya rıl mış lar dır. Bu in san lar top lu mun çok fark lı ke sim le rin -

den ge lir ler. Ki mi sa na yi ci, öğ ret men, dok tor, ki mi de iş çi, öğ -

ren ci ola bi lir. Şey ta nın is te di ği di ni ya şa yan bu in san la rın sos yal

ola rak hiç bir or tak yön le ri de ol ma ya bi lir. Ama hep si nin or tak

bir özel li ği var dır, hak din ya ni Ku ran'da ki ger çek din den ke sin

ola rak uzak tır lar. Fark lı özel lik ler gös te ren, an cak şey ta nın

kont ro lün de olan ca hi li ye top lu mu fert le ri ni bel li baş lı baş lık -

lar al tın da in ce le ye bi li riz. 

Pey gam ber le rin Düş man la rı

Hi da yet ve hak din ile ge len her el çi nin, in san lar dan ve cin -

ler den bir grup şey tan düş ma nı ola ca ğı Ku ran'da bil di ri lir. Cin

şey tan lar sap tır mak ama cıy la in san la rın kalp le ri ne fı sıl tı lar da

bu lu nur lar. Bu şey tan lar dan in san olan la rı, Pey gam be re ve

onun la bir lik te olan mü min le re kar şı düş man lık la rıy la ken di le -

ri ni bel li eder ler. Pey gam be re kar şı mü ca de le eder ken, ken di

ben zer le ri ile bir le şir, ki mi za man or tak fa ali yet ler de bu lu nur -

lar. Bu or tak lık sü re sin de bir bir le ri ni kış kır tır, süs lü ve kan dı -

rı cı cüm le ler le mü min le re kar şı bir bir le ri ni ce sa ret len dir me ye

ça lı şır lar. Ku ran'da bu iş bir li ği  şöy le bil di ri lir:

Böy le ce her pey gam be re, in san ve cin şey tan la rın -

dan bir düş man kıl dık. On lar dan ba zı sı ba zı sı nı al dat -

mak için yal dız lı söz ler fı sıl dar lar. Rab bin di le sey di

bu nu yap maz lar dı. Öy ley se on la rı ya lan ola rak düz -

mek te ol duk la rıy la baş ba şa bı rak.
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Bir de ahi re te inan ma yan la rın kalp le ri ona mey let sin

de on dan (bu yal dız lı ve içi çar pık söz ler den) hoş lan -

sın lar ve yük len mek te ol duk la rı nı yük le ne dur sun lar.

(Enam Su re si, 112-113)

Ayet ler de de be lir til di ği gi bi, eğer Al lah di le sey di bu şey tan -

lar Pey gam be re düş man lık ya pa maz, mü min le re sı kın tı ve ezi -

yet ve re mez, on la ra kar şı sa va şa maz lar dı. An cak Al lah'ın is te -

ği ve iz niy le bu var lık lar, Al lah'ın dost la rı nın im ti han edil me le -

ri, ahi ret te ki de re ce le ri nin yük sel me si için ge rek li or ta mı oluş -

tu rur lar. Bu sa ye de mü min ler de ne me den ge çi ri lir, kalp le ri te -

miz le nir, sa bır la rı de ne nir. Al lah'ın di le me si dı şın da ha re ket

ede me yen şey tan, mü min ler ile ka fir le ri bir bir le rin den ayır mak

için Al lah'ın be lir le di ği bir gö rev li dir. 

Şey ta nın Kış kırt tı ğı İn kar cı lar

İn kar cı la rın az gın lık la rı nın, mü min le re kar şı olan düş man lık

ve sal dır gan lık la rı nın ar dın da ki en önem li un sur şey ta nın kış -

kırt ma la rı dır. Al lah Ku ran'da şöy le bu yur mak ta dır:

Gör me din mi, Biz ger çek ten şey tan la rı, ka fir le rin

üze ri ne gön der dik, on la rı tah rik edip kış kır tı yor lar.

(Mer yem Su re si, 83)

... Ger çek ten şey tan lar, si zin le mü ca de le et me le ri

için ken di dost la rı na giz li-çağ rı lar da bu lu nur lar...

(Enam Su re si, 121)

Şey tan müş rik le ri ve ka fir le ri ki mi za man ata la rı nın di ni adı -

na, ki mi za man ırk çı lık la, ki mi za man da mad di çı kar lar uğ ru na

mü min le re sal dır ma ya teş vik eder. Yüz yıl lar bo yu hak di nin

kar şı sı na di ki len her in kar cı nın or tak özel li ği, şey tan ta ra fın dan

kış kır tıl mış ol ma sı dır. 
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Bu sal dı rı lar söz le ola bi le ce ği gi bi, öl dür me ama cıy la fi ili ola -

rak da ger çek le şe bi lir. Bir ayet, in kar cı la rın Al lah'ın el çi si ne

kar şı gi riş tik le ri ha re ke ti şöy le bil dir miş tir:

Ha ni o in kar eden ler, se ni tu tuk la mak ya da öl dür -

mek ve ya sür gün et mek ama cıy la, tu zak ku ru yor lar -

dı... (En fal Su re si, 30)

Şey ta nın in kar cı lar üze rin de ki tel ki ni o ka dar güç lü dür ki,

bu in san lar ge rek ti ğin de ölü mü gö ze ala rak el çi ve mü min ler

aley hi ne fa ali yet le ri ni sür dü rür ler. Bu na en açık ör nek ler den

bi ri de, mü min le re kar şı açı lan sa vaş la rı an la tan ayet ler de gö -

rü lür. Şey tan sa vaş ön ce sin de, in kar cı la rı mü min ler aley hi ne

kış kır tır ve mü min le re kar şı sa vaş ma yı on la ra çe ki ci gös te rir.

Hat ta in kar cı la rı ken di le ri ni ye ne bi le cek hiç bir or du bu lun ma -

dı ğı na inan dı ra rak iyi ce tah rik eder. An cak iki or du kar şı laş tık -

la rın da şey tan ken di si ne ina nan la rı yüz üs tü bı ra kır:

O za man şey tan on la ra amel le ri ni çe ki ci gös ter miş

ve on la ra: "Bu gün si zi in san lar dan boz gu na uğ ra ta -

cak kim se yok tur ve ben de si zin yar dım cı nı zım" de -

miş ti. Ne za man ki, iki top lu luk bir bi ri ni gö rür ol du

(kar şı laş tı) o, iki to pu ğu üs tün de ge ri dön dü ve:

"Şüp he siz ben siz den uza ğım. Çün kü ben si zin gör -

me di ği ni zi gö rü yo rum, ben Al lah'tan da kor ku yo -

rum" de di. Al lah (ce za ile) so nuç lan dır ma sı pek şid -

det li olan dır. (En fal Su re si, 48)

Çün kü şey tan ger çek te in san lar dan hiç bi ri nin iyi li ği ni is te -

mez. Bu yüz den mü min ol sun ka fir ol sun her ke sin ce hen ne me

git me si için uğ ra şır. Ken di si ni dost gi bi gös ter me si ise in san la -

rı bir bi ri ne dü şür mek, fit ne ve boz gun cu luk çı kar mak için kul -
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lan dı ğı bir tak tik tir. Ama cı na ulaş tık tan son ra ken di si ni dost

edi nen le ri -her kim olur lar sa ol sun lar- yü z üs tü bı ra kır.

Şey tan ta ra fın dan kış kır tıl mış bir baş ka in kar cı ör ne ği ırk çı -

lar dır. Dün ya nın her ne re sin de olur sa ol sun, ırk çı bir in san ya

da top lu luk -hiç bir tu tar lı ge rek çe si ol mak sı zın- ken di si ni di ğer

in san lar dan üs tün gö rür. Bu in san lar da kış kır tıl mış bir öf ke

var dır. Ço ğu za man şey ta nın kış kırt ma sı nın kuv ve tiy le, ne uğ -

ru na ol du ğu nu ken di le ri bi le tam ola rak bil me den ha yat la rı nı

or ta ya ko yar lar. Ku ran'da ırk çı la rın ha re ket le rin de ki öf ke ve

kış kır tıl mış lı ğa özel ola rak dik kat çe kil miş tir:

Ha ni o in kar eden ler, ken di kalp le rin de, "öf ke li soy

ko ru yu cu lu ğu"nu (ha mi ye ti), ca hi li ye nin "öf ke li soy

ko ru yu cu lu ğu nu" kı lıp-kış kırt tık la rı za man, he men

Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze ri ne (kal bi tes kin

eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu" in dir di ve on la rı

"tak va sö zü" üze rin de "ka rar lı lık la ayak ta tut tu." Za -

ten on lar da, bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi

hak kıy la bi len dir. (Fe tih Su re si, 26)

Irkçıların kendilerini üstün görerek, diğer insanlara karşı

nefret beslemeleri, şeytanın daha önce değindiğimiz bir başka

özelliğini hatırlatır. Kendisini kendi düşük aklınca Hz. Adem

(as)'dan üstün gördüğü için ona nefret besleyen şeytanın bura-

daki zihniyeti, ırkçıların temel yaşam ilkesi olarak ortaya çıkar.

Irkçı toplumların kendilerini üstün görme saplantılarının altın-

da, kendi fiziksel yapılarını, geçmişlerini, atalarını, soylarını

üstün görmeleri yatar. Soyunu öne sürerek diğer insanlardan

daha üstün olduğunu iddia etmek, dikkat edilirse şeytanın ate-

şin çamurdan üstün olduğu iddiasıyla benzer bir mantıktır.
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Şey ta nın, Sap kın lık la rı nı Süs lü Gös ter di ği 

İn san lar

İn kar cı lar ve müş rik ler hak din ye ri ne ter cih et tik le ri ba tıl

di ne tut kuy la bağ la nır lar. Han gi ide olo ji ve ya fi kir olur sa ol sun,

bu ba tıl din le re ina nan lar as lın da şey ta nın ken di le ri ne süs le yip

çe ki ci gi bi gös ter di ği ce hen nem yo lu na ta bi olur lar. 

Şey ta nın süs le yi ci li ği in kar cı lar için o ka dar et ki li dir ki, bu

sü se ka nan lar doğ ru yol da ol duk la rı nı zan ne de rek sa pık lı ğa

tut kuy la bağ la nır lar. Ku ran'da şey ta nın süs le yip çe ki ci kıl dı ğı

bir di nin, Hz. Sü ley man (as) dev rin de ki in san la rı na sıl et ki si al -

tı na al dı ğı  şöy le bil di ri lir:

"Onu ve kav mi ni, Al lah'ı bı ra kıp da gü ne şe sec de et -

mek te ler ken bul dum, şey tan on la ra yap tık la rı nı süs -

le miş tir, böy le ce on la rı (doğ ru) yol dan alı koy muş tur;

bun dan do la yı on lar hi da yet bul mu yor lar." (Neml

Su re si, 24)

Ayette, Güneş'e tapan bir topluluktan söz edilmekte ve

şeytanın bu sapkınlığı o insanlara süslü gösterdiği bildirilmek-

tedir. Bugün bazı insanlar Güneş'e tapmasalar da, bir kişi veya

ideolojiye körü körüne bağlanıp bu sistemin sözde doğruları-

nın takipçisi olurlar. Hz. Süleyman (as) zamanında Güneş'e

tapanlar ile, bugün İslam'ı terk edip insanlar tarafından belir-

lenmiş batıl ideolojilerin takipçisi olanlar arasındaki benzerlik,

her iki grubun da içinde bulundukları durumun şeytan tarafın-

dan süslü gösterilmiş olmasıdır.
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Al lah Hak kın da Bil gi siz ce Tar tı şan lar

Cahiliye toplumunun önde gelenlerinin sık sık kullandıkları

bir yöntem vardır. Bu insanlar, hem kendi düşük akıllarınca ken-

dilerini temize çıkarmak ve içinde bulundukları sapkın durumu

sözde meşru göstermek, hem de kendilerine taraftar toplamak

amacıyla din hakkında olmadık, son derece akılsızca yorumlar

ve açıklamalar yaparlar. Kendilerini sözde aydın olarak nitelen-

diren bir grup önde gelen, bu taktiğe sık sık başvurur.

Ortak özellikleri kendilerini halktan üstün görmeleridir.

Kendilerini o kadar beğenirler ki Allah'ın cezalandıracağını bir

türlü kabullenmezler. Allah'ın dininden hem kaçar, hem de

başkalarını alıkoyarlar. (Enam Suresi, 26) Dindar insanları ken-

dilerince cahil, saf ve küçük görürler. Kendi kafalarına göre

dini yorumlar yaparlar. Bu yorumlarla kendi kafalarında uydur-

dukları batıl dine, kendileri de inanarak bu sahte dinin propa-

gandasını yaparlar. İnsanları Kendisi'ne kulluk etmeleri için

yaratan, herşeyin tek sahibi olan Allah'a karşı nankörlük edip

kendilerini bilmez bir şekilde isyan etmiş olurlar. Kuran'da bu

tip insanlar hakında şöyle buyrulmaktadır:

İn san lar dan ki mi, hiç bir bil gi si, yol gös te ri ci si ve ay dın -

la tı cı ki ta bı ol mak sı zın Al lah hak kın da tar tı şır-du rur.

Al lah'ın yo lun dan sap tır mak ama cıy la "gu rur la sa lı -

nıp-ka sı la rak" (bu nu ya par); dün ya da onun için aşa ğı -

lan ma var dır, kı ya met gü nü de ya kı cı aza bı ona tad -

dı ra ca ğız. (Hac Su re si, 8-9)

İster sanatçı, ister işadamı, ister politikacı, isterse sıradan

bir insan olsun bu kimseler kendileri gibi azgın ve kaypak olan
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şeytanın peşine düşmüşlerdir. Kuran ve dinle hiçbir ilgisi olma-

yan, kendi batıl fikir ve sistemlerini sözde meşru göstermek

için dini alet eden ve tarihin her döneminde ortaya çıkan bu

insanların hepsi aslında şeytanın yolunu izlerler. Kuran'da bu

insanlar şöyle haber verilir:

İn san lar dan ki mi, Al lah hak kın da bil gi si ol mak sı zın

tar tı şır du rur ve her az gın-kay pak şey ta nı nın pe şi ne

dü şer.

Ona ya zıl mış tır: "Kim onu ve li edi nir se, şüp he siz o

(şey tan) onu şa şır tıp-sap tı rır ve onu çıl gın ate şin aza -

bı na yö nel tir." (Hac Su re si, 3-4)

Kuran  Hakkında Akılsızca Yorumlarda 
Bulunanlar

Bazı sapkın kimseler, fitne çıkarmak ve bilgisiz insanları

İslam'dan uzaklaştırmak amacıyla Kuran vahyine cinlerin ve şey-

tanın sözlerinin karıştığı şeklinde son derece sapkın ve akıl dışı

bir iftira öne sürmüşlerdir. (Allah'ı ve Kuran'ı tenzih ederiz) 

Aynı sapkın inanış, Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki

cahiliye toplumunda da bulunmaktaydı. Hatta o dönemdeki

müşrikler Peygamber Efendimiz (sav)'i kendi düşük akıllarınca

kahinlik ve mecnunlukla suçlamışlardır. (Tur Suresi, 29) Çünkü

kahinlerin cinlerden ve şeytandan haber alan, onların etkisi

altına giren kimseler olduklarına inanılırdı. (Mecnun, "cinlen-

miş" demektir.) Yine aynı sapkın mantık içinde Hz. Muhammed

(sav)'i mecnunlukla, yani cinlenmiş olmakla itham edenler de

olmuştur. Bütün bu sapkın inkarcılara en güzel cevap yine

Kuran'da verilir: 
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O (Ku ran) da ko vul muş şey ta nın sö zü de ğil dir. (Tek -

vir Su re si, 25)

Onu (Ku ran'ı) şey tan lar in dir me miş tir. 

Bu, on la ra ya raş maz ve güç de ye ti re mez ler. (Şu ara

Su re si, 210-211)

Aye tle rin de va mın da, şey tan la rın Al lah'ın vah yi ni din le me le -

ri nin ya sak lan dı ğı ve ön len di ği bil di ri lir:

Çün kü on lar, (vah ye di le ni) işit mek ten ke sin ola rak

uzak tu tul muş lar dır. (Şu ara Su re si, 212)

Gö ğün sı nır la rı da şey tan lar dan ko run muş tur, bu sı nır la ra

yak la şıp ku lak hır sız lı ğı yap ma ya kal kan lar (giz li ce din le yip ha -

ber al ma ya ça lı şan lar), o an da ateş le ce za lan dı rı lır lar. (Hicr Su -

re si, 17-18)

Bilindiği gibi şeytan bir cindir ve cinlerin İlahi vahyi dinle-

meleri mümkün değildir. Bu engel Cin Suresi'nde, cinlerin

ağzından şöyle bildirilmiştir:

Doğ ru su biz gö ğü yok la dık; fa kat onu güç lü ko ru yu -

cu lar ve şi hab lar la kap lı (dol du rul muş) bul duk.

Oy sa ger çek te biz, din le mek için onun otur ma yer le -

rin de otu rur duk. Ama şim di kim din le ye cek ol sa,

(he men) ken di si ni iz le yen bir şi hab bu lur. (Cin Su re -

si, 8-9)

Şey tan Ger çe ği Ters yüz Eden le re İner

Ku ran'da, şey ta nın üzer le ri ne in di ği ve et ki si al tı na al dı ğı

kim se ler den söz edi lir. Bu kim se le rin be lir gin özel li ği ola rak

da, ya lan cı ve gü na ha düş kün ol duk la rı ha ber ve ri lir. Far kın da

ola rak ve ya ol ma ya rak, bu in san lar şey ta na ku lak ve rir, onun
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ta li mat la rı doğ rul tu sun da ha re ket eder ler. Ku ran'da bu ko nu -

da şöy le de nir:

Şey tan la rın kim le re in mek te ol duk la rı nı si ze ha ber

ve re yim mi?

On lar, "ger çe ği ters yüz eden", gü na ha düş kün olan

her ya lan cı ya iner ler.

Bun lar (şey tan la ra) ku lak ve rir ler ve ço ğu ya lan söy -

le mek te dir ler. (Şu ara Su re si, 221-223)

Bu ayetlerin hemen ardından Kuran'ın indiği dönemdeki

şairlerden bahsedilmektedir:

Şa ir ler ise; ger çek ten on la ra az gın-sa pık lar uyar.

Gör me din mi; on lar, her bir va di de veh me dip du ru -

yor lar ve ger çek ten on lar, yap ma ya cak la rı şey le ri

söy lü yor lar. (Şu ara Su re si, 224-226)

Mekke'de Peygamberimiz (sav)'in döneminde şairler toplu-

mu yönlendirme, etkileme ve gündem belirleme vasfına sahip

insanlardı. Yazdıkları şiirler ağızdan ağıza hızla yayıldığından, bu

insanlar bir nevi haber kaynağı işlevi görüyorlardı. Ancak bu

şairlerden çoğu yeteneklerini İslam aleyhine kullanıyor, insan-

ları kendilerince hak dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. 

Ayetten anlaşıldığına gibi halkı kandırmak için kullandıkları

yollardan biri de, insanlara boş vaadlerde bulunmaktı. Boş

vaadde bulunmanın şeytanın kullandığı temel bir yöntem oldu-

ğu hatırlanırsa (Nisa Suresi, 120; İbrahim Suresi, 22) bu çevre-

lerle şeytan arasındaki ilişki bir kez daha ortaya çıkar.

Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, söz konusu durumda

bir değişiklik olmamıştır. Şairlerin yerini din ahlakına karşı olan

belirli güç odakları ve bunların güdümündeki bazı kişi ve kuru-
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luşlar almıştır. Boş vaadler, halkın gözünü boyama, aldatma,

gerçekleri olduğundan farklı gösterme gibi yöntemler de bu

çevrelerin en çok başvurdukları yollardır. Yalan haberlerle

gerçekler tersyüz edilmekte, Allah'ın yolundan insanları alı-

koymak için her çeşit günahın propagandası, dünya tarihinin

hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun ve kapsamlı yapılmak-

tadır. Müslümanları karalama, onlara iftiralar atma, İslam'ı

kendi akıllarınca yıpratmaya çalışma çabaları da şeytanın kont-

rolü altında aynı şekilde sürmektedir.

Ataların Batıl Dini

İslam dinini öğrenmek için en temel kaynak Kuran ve

Peygamberimiz (sav)'in hadisleridir. Bu yüzden şeytan da bazı

insanları Kuran'dan ve sünnetten uzak tutarak, atalardan gelen

hurafelerle dolu batıl bir dine yöneltir.

Şey ta nın bu tu za ğı na dü şen kim se ler Al lah'ın vah yi ne de ğil,

yüz yıl lar bo yu bir bi ri ne ek le ne rek gel miş hu ra fe le re uyar lar.

En önem li si de bu in san la rın, ba tıl din le ri ne tut kuy la bağ lı ol -

ma la rı dır. Şey tan şu ur la rı nı o ka dar ka pa mış tır ki, Al lah'ın in -

dir di ği hak di ne da vet edil dik le rin de tu tum la rı nı ıs rar la sür dü -

rür ler:

On la ra; "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil di ğin de,

der ler ki; "Ha yır, biz ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu -

muz şe ye uya rız." Şa yet şey tan, on la rı çıl gın ca ya nan

ate şin aza bı na ça ğır mış sa da mı (bu na uya cak lar)?

(Lok man Su re si, 21)

Örneğin günümüz cahiliye toplumunun, hurafelerle dolu

dininde, kadın ikinci sınıf bir varlık olarak bilinir. Bu kimseler
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erkeğin üstünlüğünü savunup, kadına değer vermezler. Oysa

Kuran'da cinsiyete dayanan bir üstünlük sıralaması yoktur.

Kuran'da en üstün kimselerin takvaca en ileri kimseler olduk-

ları bildirilmiştir. 

Ataların batıl dinine uyan kimseler uzlaşmaz ve inatçıdırlar.

Yapılacak hiçbir açıklama, atalarından gördükleri hurafeleri

kendilerine bıraktırmaz. Çünkü Kuran'da bildirildiği gibi bu

kimselerin "akıl erdirebilmek" gibi bir yetenekleri yoktur.

Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Ne za man on la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de -

nil se, on lar: "Ha yır, biz, ata la rı mı zı üze rin de bul du -

ğu muz şe ye (ge le ne ğe) uya rız" der ler. (Pe ki) Ya ata -

la rı nın ak lı bir şe ye er mez ve doğ ru yo lu da bu la ma -

mış idiy se ler?

İn kar eden le rin ör ne ği ba ğı rıp ça ğır ma dan baş ka bir

şey işit me yip (duy du ğu ve ya ba ğır dı ğı şe yin an la mı nı

bil me yen ve sü rek li) hay kı ran (bir hay van)ın ör ne ği

gi bi dir. On lar, sa ğır dır lar, dil siz dir ler, kör dür ler;

bun dan do la yı akıl er di re mez ler. (Ba ka ra Su re si,

170-171)
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Şey ta nın Fır ka sı: 
Mü na fık lar

M ü na fık ke li me si, ni fak, fit ne çı ka ran an la mı na ge lir.

Mü na fık lar, mü min ol ma dık la rı hal de, mü min le rin

güç ve im kan la rın dan ya rar lan mak ama cıy la ken di le ri ni mü min

gi bi gös ter me ye ve mü min top lu lu ğu için de ba rın ma ya ça lı şan

kim se ler dir. 

Kalp le rin de has ta lık bu lu nan bu kim se ler um duk la rı nı bu la -

ma yın ca ya da mü min le rin ba şı na bir sı kın tı ya da zor luk gel di -

ğin de, he men on lar dan ay rı lır ve ger çek yüz le ri ni gös te rir ler.

Mü min ler den ay rıl dık tan son ra ya da ay rı lır ken, mü min le re za -

rar ver me ye, on lar ara sın da ki bir li ği boz ma ya gay ret eder ler.

Da ha sı bu amaç la rı nı ger çek leş tir mek için in kar cı lar la iş bir li ği

ya par lar.

Kuran'ın birçok ayetinde münafıkların karakterleri ve dav-

ranış biçimleri ayrıntılı bir şekilde bildirilir ve müminler bu

kimselere karşı uyarılırlar. Bu ayetlerde üzerinde durulan

hususlardan biri de, şeytanla münafıklar arasındaki yakınlıktır.

Bu yüzden şeytanın birçok özelliği -esrarengiz sapkın mantığı

dahil- münafıklar üzerinde tecelli eder. Bir ayette münafıkların
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şeytan tarafından tamamen kuşatıldıklarından ve onun fırkası

haline geldiklerinden bahsedilir:

Şey tan on la rı sa rıp-ku şat mış tır; böy le lik le on la ra

Allah'ın zik ri ni unut tur muş tur. İş te on lar, şey ta nın fır -

ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz şey ta nın fır ka sı, hüs ra na

uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir. (Mü ca de le Su re si, 19)

İş te bu yüz den, şey ta nın ka rak te ri in ce len di ğin de mü na fık -

la rın bir çok özel li ği gö rü lür. Mü na fık lar, şey tan gi bi tu tar sız ve

çe liş ki li ifa de ler kul la nır, anor mal dav ra nış lar da bu lu nur lar.

Ara la rın da ki en önem li ben zer lik üs tün lük komp lek si dir. Bi lin -

di ği gi bi şey tan da, Hz. Adem (as)'a sec de et me yi "ken di ni üs -

tün gör me" has ta lı ğı yü zün den red de der. Şey ta nın bu küs tah -

lı ğı Sad Su re si'nde şöy le bil di ri lir:

Me lek le rin hep si top lu ca sec de et ti; yal nız İb lis ha riç.

O bü yük lük tas la dı ve ka fir ler den ol du. (Al lah) De di

ki: "Ey İb lis, iki elim le ya rat tı ğı ma se ni sec de et mek -

ten alı ko yan ney di? Bü yük len din mi, yok sa yük sek te

olan lar dan mı ol dun?" De di ki: "Ben on dan da ha ha -

yır lı yım; Sen be ni ateş ten ya rat tın, onu ise ça mur dan

ya rat tın." (Sad Su re si, 73-76)

Bu kibir başka ayetlerde de haber verilir. Örneğin şeytanın

Hz. Adem (as)'a secde etmeyi kendi düşük aklınca kendisine

yakıştıramadığı, ayette bildirilen "Bir çamur olarak yarattı-

ğın kimseye ben secde eder miyim..." (İsra Suresi, 61) ifa-

desinden anlaşılır. Bir başka ayette geçen, "Ben, kuru bir

çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere

secde etmek için var değilim." (Hicr Suresi, 33) ifadesi, şey-

tanın akılsız kibirini daha açık gösterir. 
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Ancak burada çok önemli bir husus vardır ki, şeytanın esra-

rengiz sapkın mantığı bunun altında yatar. Ayetlerdeki ifadele-

re dikkat edilirse, şeytan Allah'ın varlığından ve O'nun kendisi-

nin yaratıcısı olduğundan emindir. Allah'tan korkar ancak kibri

yüzünden O'na itaat etmez.

Da ha ön ce de be lir til di ği gi bi, bü tün bu bil gi si ne rağ men, bü -

yük lük hır sı yap ma sı, ba sit bir fi zik sel fark yü zün den ken di si ni in -

san dan üs tün gör me si, in sa na ve ri len ma ka mı kıs kan ma sı, bu

hırs la ona sec de et mek is te me me si ve böy le ce Al lah'ın em ri ne

kar şı gel me si onu ya ra tıl mış la rın en kö tü sü du ru mu na so kar.

Bu son de re ce saç ma, küs tah ve nan kör bir man tık tır. İş te

bu man tık mü na fık lar üze rin de de çok be lir gin bir şe kil de gö -

rü lür. Tıp kı şey tan gi bi mü na fık lar da ken di le ri ni "üs tün", "fark -

lı" ve "seç kin" gö rür ler. Örneğin Bakara Suresi'nin 13. ayetin-

de bildirilen münafıklar, diğer insanların iman ettiği gibi iman

etmeye çağırıldıklarında, samimi müminleri "düşük akıllı" ola-

rak nitelendirip, onlarla aynı konumda olmayı kendi düşük akıl-

larınca reddetmişlerdir. Bu konu ile ilgili ayet şöyledir:

Ve (yi ne) ken di le ri ne: "İn san la rın iman et ti ği gi bi siz

de iman edin" de nil di ğin de: "Dü şük akıl lı la rın iman

et ti ği gi bi mi iman ede lim?" der ler. Bi lin ki, ger çek -

ten asıl dü şük-akıl lı lar ken di le ri dir; ama bil mez ler.

(Ba ka ra Su re si, 13)

Münafıklar iman etmedikleri için vicdanlarını bu şekilde ken-

dilerince rahatlatmaya çalışırlar. Kendilerinin üstün olduğu,

müminlerin aşağı olduğunu öne sürerek ve bu mantık dışı iddia-

ya kendilerini inandırarak, aslında müminlerin uydukları yola

tabi olmayı reddederler. İnsanları "düşük akıllı" olarak nitelen-
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dirmelerinin esas nedeni amaçlarının; "insanların iman ettiği gibi

iman" etmemek, yani elçiye teslim olmamak olmasıdır.

Oy sa dün ya da da ahi ret te de üs tün lük Al lah'a, Re su lü ne ve

mü min le re ait tir. Ku ran'da "... iz zet (güç, onur ve üs tün -

lük) Al lah'ın, O'nun Re su lü'nün ve mü'min le rin dir.

An cak mü na fık lar bil mi yor lar" (Mü na fi kun Su re si, 8) aye -

tiy le bu ger çek ha ber ve ri lir.

Re su le Kar şı Gel mek

Al lah'ın el çi si ne ita at, Ku ran'ın en te mel hü küm le rin den bi -

ri dir. Mü na fık la rın en sap kın özel lik le rin den bi ri bu hük mü çiğ -

ne me le ri, Al lah'ın el çi si ne is yan et me le ri dir. Çün kü el çi ye is -

yan, Al lah'a is yan de mek tir (Allah'ı tenzih ederiz). 

İblis de, Hz. Adem (as)'a secde etmeyi -onun üstünlüğünü

kabul etmeyi- reddederek Allah'a karşı gelmiştir. Münafıklar da

şeytan da, Allah'ın itaat etmelerini istediği bir başka varlığa tabi

olmayı reddettikleri için bu ahlaksızlıklarının karşılığını alırlar.

Mü na fık lar el çi ye ita at et me nin as lın da Al lah'a ita at et mek

ol du ğu nu (Ni sa Su re si, 80) kav ra ya maz lar. İç le rin de ki kıs kanç -

lık, on la rın bir baş ka in sa na ta bi ol ma la rı nı en gel ler. Oy sa el çi -

ye ita at, Ku ran'da en çok üze rin de du ru lan hü küm ler den bi ri -

dir. Çün kü el çi, Al lah'ın Ken di di ni ni teb liğ et me si için özel ola -

rak seç ti ği bir in san dır. Di ğer in san la rın üze rin de olan so rum -

lu luk, ona ka yıt sız şart sız ita at tir. Al lah bu ko nu da şu hük mü

ver miş tir:

Biz el çi ler den hiç kim se yi an cak Al lah'ın iz niy le ken -

di si ne ita at edil me sin den baş ka bir şey le gön der me -

dik... (Ni sa Su re si, 64)
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Hat ta el çi nin ver di ği hük me kar şı için de sı kın tı du yan la rın

iman et miş sa yıl ma ya cak la rı bir son ra ki ayet te be lir ti lir:

Ha yır öy le de ğil; Rab bi ne an dol sun, ara la rın da çe kiş -

tik le ri şey ler de se ni ha kem kı lıp son ra se nin ver di ğin

hük me, iç le rin de hiç bir sı kın tı duy mak sı zın, tam bir

tes li mi yet le tes lim ol ma dık ça, iman et miş ol maz lar.

(Ni sa Su re si, 65)

Şey tan ve mü na fık la rın Al lah'ın em ri ne is yan la rın da bir ben -

zer lik ol du ğu na de ğin dik. Ay nı şe kil de, sa mi mi mü min ler le,

me lek ler ara sın da da bir ben zer lik mev cut tur. Çün kü me lek -

ler Hz. Adem (as)'a sec de em ri ni al dık la rın da, hiç bir sor gu la -

ma da ve üs tün lük id di asın da bu lun ma dan, tam bir tes li mi yet le

sec de et miş ler dir. Şey ta nın is ya nı na kar şı me lek le rin bu ita at -

le ri Ku ran'da şöy le ge çer:

Ve me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. İb lis ha riç

(hep si) sec de et ti ler. O ise, di ret ti ve ki bir len di, (böy -

le ce) ka fir ler den ol du. (Ba ka ra Su re si, 34)

Ben zer şe kil de ger çek mü min ler, Al lah'ın el çi si ne hiç te red -

düt et me den tam bir tes li mi yet le ita at eder ler. Mü min kim se le -

rin bu ko nu da ki söz le ri Ba ka ra Su re si'nde şöy le ak ta rıl mış tır:

... O'nun el çi le ri ara sın da hiç bi ri ni (di ğe rin den) ayır det -

me yiz. İşit tik ve ita at et tik... (Ba ka ra Su re si, 285)

Esrarengiz ve Sapkın İsyan

Şeytanın isyanında çok esrarengiz ve sapkın bir durumun söz

konusu olduğu daha önceki sayfalarda incelenmişti. Allah'ın var-

lığını ve gücünü bilip, bütün bu ilme rağmen O'na isyan etmek,

daha önce de belirtildiği gibi son derece akıl dışı bir tavırdır.
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Ancak esrarengizlik yalnızca şeytana özgü değildir. Şeytanın

fırkası münafıklar da tıpkı şeytan gibi esrarengiz ve sapkın

hareketlerde bulunurlar. Şeytanın bile bile isyan etmesi,

Allah'ın emrini kendi düşük aklınca sorgulamaya kalkması

(Allah'ı tenzih ederiz), bağışlanma dilememesi, yaptığının suç

olduğunu bildiği halde günahında ısrarcı olması, haksızlığa uğra-

tıldığını düşünmesi, kendisini haklı görmesi, başkalarını da

kendi durumuna düşürmeye kalkışması... Münafıklar işte bütün

bu sapkınlıklarda şeytanın adımlarını izlerler:

Şey ta nın du ru mu gi bi; çün kü in sa na "İn kar et" de di,

in kar edin ce de: "Ger çek şu ki, ben sen den uza ğım.

Doğ ru su ben, alem le rin Rab bi olan Al lah'tan kor ka -

rım" de di. (Haşr Su re si, 16)

Münafıklar da tıpkı şeytan gibi bilgi sahibidirler. Şeytan

Allah'ın gücünü, cenneti ve cehennemi bilir. Münafıklar da tıpkı

şeytan gibi, Allah'tan, O'nun varlığından, kitabından, hükümle-

rinden, hatta elçisinden haberdardırlar. Kuran'ı ezbere bilen

münafıklar bile olabilir. Ancak münafıklar da, şeytan da, önem-

li bir ilme sahip oldukları halde Allah'ın emrine karşı geldikleri

için yaratılmışların en kötüleri durumuna düşerler. Sahip olduk-

ları bilgi, onları bu cezadan kurtarmaz. Aksine bu bilgilere sahip

olduktan sonra saptıkları için çekecekleri azap daha fazla arta-

bilir. Münafıkların bir başka esrarengiz sapkınlıkları ise, Allah'ı

ve elçiyi tanıdıktan sonra, kendi düşük akıllarınca onları aldatı-

cılıkla itham etmeleridir. Ahzap Suresi'nde bildirilen münafıklar,

düşman birlikleriyle karşılaştıkları zaman böylesine sapkın bir

harekette bulunurlar. Unutulmaması gereken, bu kişilerin nor-

mal şartlarda, müminler gibi davrandıkları, görünüşte diğer
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müminlerle beraber elçiye itaat ettikleri, nefislerini zora soka-

cak bir ortam bulunmadığında kalplerindeki hastalığı gizleyebil-

dikleridir. Peygamber Efendimiz (sav) dönemindeki bir  sıcak

savaş zamanında içlerindeki pisliğin nasıl dışa vurduğu bir ayet-

te şöyle bildirilmiştir:

Ha ni, mü na fık olan lar ve kalp le rin de has ta lık bu lu -

nan lar: "Al lah ve Re su lü, bi ze boş bir al da nış tan baş -

ka bir şey va at et me di" di yor lar dı. (Ah zab Su re si, 12)

Şeytanın Allah'ın varlığını bildiği halde isyan etmesindeki

sapkın mantık, münafıkların başka hareketlerinde de görülür.

Örneğin  Allah'ın elçisini kabul etmenin yanı sıra, Allah'ın elçi-

sine vahiy indirdiğine şahit olan münafıklar da vardır. Bu müna-

fıklar vahyin doğruluğundan da emindirler. Hatta vahyin doğ-

ruluğundan o kadar emindirler ki, kalplerinde bulunan hastalı-

ğın elçiye yine vahiy yoluyla haber verilmesinden çekinirler:

Mü na fık lar, kalp le rin de ola nı ken di le ri ne ha ber ve re -

cek bir su re nin aleyh le rin de in di ril me sin den çe ki ni -

yor lar. De ki: "Alay edin. Şüp he siz, Al lah ka çın mak -

ta ol duk la rı nı zı açı ğa çı ka ran dır." (Tev be Su re si,  64) 

Münafıkların hastalıklarına bir başka örnek Maide

Suresi'nde verilir. Hz. Musa (as)'ın kavmindeki münafıklar,

savaş emri aldıklarında Hz. Musa (as)'a, "... sen ve Rabbin git,

ikiniz savaşın. Biz burada duracağız" (Maide Suresi, 24)

diyebilecek kadar akıl almaz bir sapkınlık içine girmişlerdir. Bu

insanlar da Allah'ı ve O'nun Resulünü tanıdıkları halde O'nun

hükmüne pervasızca başkaldırmışlardır. Aynı şekilde

Peygamberimiz (sav) dönemindeki bir başka grup münafığın

da, inkar edenlerle cihat etmeye çağırıldıklarında şiddetli bir

korkuya kapılarak direndiklerinden bahsedilir:
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... Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da, on lar dan bir

grup, in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi -hat ta da ha

da şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve:

"Rab bi miz, ne di ye sa va şı üze ri mi ze yaz dın, bi zi ya -

kın bir za ma na er te le me li de ğil miy din?" de di ler...

(Ni sa Su re si, 77)

Bu ifadelerde Allah'ın hükümlerini sorgular nitelikte (Allah'ı

tenzih ederiz) saygıya uygun olmayan bir üslup kullanıldığı aşi-

kardır.  

An cak bu ra da dik kat edil me si ge re ken Pey gam be ri miz

(sav)'le bir lik te sa va şa git mek is te me yen mü na fık la rın, Al lah'ın

var lı ğı nı in kar et me dik le ri, hat ta ba zı la rı nın O'nun yo lun da sa -

vaş ma ya kar şı ol ma dık la rı dır. Gö rü nüş te bü tün is tek le ri sa va -

şın bir sü re er te len me si dir. Ör ne ğin "bu sı cak ta sa va şa çık -

ma yın" (Tev be Su re si, 81) der ken, da ha uy gun ko şul lar da sa -

vaş ma yı is ti yor gi bi gö zü ke bi lir ler. Fa kat ken di le ri ne gö re ma -

kul gö rü nen bu is tek, ger çek te kalp le rin de giz le dik le ri has ta lı -

ğı or ta ya dö ker. Ve Al lah "bu sı cak ta sa va şa çık ma yın" di yen -

le rin hük mü nü "ce hen nem ate şi nin sı cak lı ğı da ha şid det li -

dir" (Tev be Su re si, 81) di ye rek bil di rir. 

Bu in san lar ken di le ri ne yan daş top la ya bi lir ler. An cak ba ha -

ne le riy le ne ka dar çok yan daş top lar lar sa top la sın lar, yal nız ca

ken di le ri gi bi kalp le rin de has ta lık bu lu nan la rı ik na ede bi lir ler.

Al lah'ın el çi si nin em ri ne kar şı ge len bu grup bü yük bir fit ne nin

içi ne dü şer. Çün kü Pey gam be rin em ri, şart lar ne olur sa ol sun

ye ri ne ge ti ril me li dir. Bu gi bi in san lar sa vaş mak ve Al lah yo lun -

da şe hit ol mak gi bi sa mi mi yet ge rek ti ren bir iba de ti ye ri ne ge -

ti re mez ler. 

Yi ne Pey gam ber Efen di miz (sav)'in dö ne min de ki bir baş ka
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grup mü na fık da Al lah yo lun da sa va şa çık ma mak için ev le ri nin

gü ven de ol ma dı ğı ma ze re ti ni öne sür müş ler dir:

... On lar dan bir top lu luk da: "Ger çek ten ev le ri miz

açık tır" di ye pey gam ber den izin is ti yor du; oy sa on -

lar(ın ev le ri) açık de ğil di. On lar yal nız ca kaç mak is ti -

yor lar dı. (Ah zab Su re si, 13)

Al lah'a tam ola rak tes lim ol muş bir in sa nın, Al lah yo lun da

ça lış mak tan ge ri de kal mak için izin is te me ye ce ği açık tır. Böy le

bir iz ni an cak Al lah'a tes lim ol ma mış, O'nun gü cü nü id rak ede -

me miş kim se ler is ter. Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de ki ki şi -

le rin sa vaş em ri gel di ğin de gös ter dik le ri ağır lık, kalp le rin de ki

sin si şey ta nlı ğın açı ğa çık ma sı dır. 

Ken di le ri ni Al da tır lar

Şeytanın fırkası olan münafıkların anlaşılması imkansız, akıl-

sız hareketlerinden biri Allah'ı aldattıklarını zannetmeleridir.

Kuran'da münafıkların bu gafletleri şöyle bildirilmiştir:

(Söz de) Al lah'ı ve iman eden le ri al da tır lar. Oy sa on -

lar, yal nız ca ken di le ri ni al da tı yor lar ve şu urun da de -

ğil ler. (Ba ka ra Su re si, 9)

Bu ra da ol duk ça şa şır tı cı bir ger çek le kar şı laş mak ta yız. Bir

in sa nın ken di si ni ya ra tan Al lah'ı al dat tı ğı nı zan net me si ol duk ça

bü yük bir akıl sız lık tır. Çün kü Al lah "si ne le rin özün de ola nı"

(Fa tır Su re si, 38) ve "giz li nin giz li si ni" de (Ta ha Su re si, 7) bi -

len dir. Mü na fık la rın bu ha re ket le ri ken di ken di le ri ni kan dır -

mak tan baş ka bir  şey de ğil dir ve hiç bir açık la ma sı yok tur.

Mü na fık la rın ken di le ri ni kan dır dık la rı bir baş ka husus,

Al lah'tan de ğil, in san lar dan kork ma la rı dır. Hat ta ki mi mü na fık -
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lar iç le rin de ki has ta lı ğı Al lah'ın bi l di ği ni de bi lir ler. Bu on lar da

bir kor ku ya rat maz. An cak ne ga rip tir ki ken di du rum la rı nın

va hiy yo luy la Müs lü man la ra bil di ril me sin den kor kar lar. Ku -

ran'da bu du ru m şöy le ha ber ve ri lir:

Mü na fık lar, kalb le rin de ola nı ken di le ri ne ha ber ve re -

cek bir su re nin aleyh le rin de in di ril me sin den çe ki ni -

yor lar... (Tev be Su re si, 64)

Bu ra da çok es ra ren giz ve sapkın bir ya pı gö rü lür. Mü na fık -

lar mü min le rin va hiy yo luy la ha ber dar edil me sin den kork mak -

ta dır lar. Do la yı sıy la hem Al lah'ın var lı ğın dan hem de O'nun el -

çi si ne va hiy in dir di ğin den ha ber dar dır lar. Bu bil gi ye rağ men

doğ ru yol dan sa par lar.

Mü na fık lar sık sık Al lah'tan kork tuk la rı nı ifa de eder ler. An -

cak ha re ket le rin de Al lah'tan kor kan bir kim se nin sa kın ma sı

yok tur. Bu da mü na fık lar la şey tan ara sın da ki bir baş ka or tak

özel lik tir. Çün kü şey tan da Al lah'tan kork tu ğu nu ifa de eder.

An cak şey tan Al lah'tan kork tu ğu nu söy le me si ne rağ men, in -

san la ra is ya nı tel kin et mek gi bi kor kunç bir suç iş ler. Al lah'tan

ba ğış lan ma di le ye ce ği ne, O'nun yo lu na ta bi ol ma ya ça lı şa ca ğı -

na, in san la rı Al lah yo lun dan sap tır ma ya ça lı şır. İş te mü na fık lar -

la şey tan ara sın da ki önem li bir ben zer lik de bu dur: Al lah'ın gü -

cü nü bil di ği, bu güç ten kork tu ğu nu söy le di ği hal de, Al lah'tan

sa kın ma mak, bu kor ku yu dav ra nış la ra yan sıt ma mak.

Bu şu ur suz ce sa ret mü na fık la rı ki mi za man da Al lah'a kar şı

ya lan söy le me gaf le ti ne sü rük ler. Tev be Su re si'nde bah si ge çen

mü na fık la rın tu tum la rı bu na bir ör nek tir. Bu in san lar, söz de

sa da ka ver mek ve Al lah yo lun da har ca ma yap mak ama cıy la

Al lah'tan mülk is ter ler. Al lah on la ra mülk ver di ğin de ise, cim -

ri lik ede rek Al lah'a ver dik le ri sö zü tut maz lar.
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On lar dan ki mi de: "An dol sun, eğer bi ze bol ih sa nın -

dan ve rir se ger çek ten sa da ka ve re ce ğiz ve sa lih ler -

den ola ca ğız" di ye Al lah'a ah det miş tir.

On la ra Ken di bol ih sa nın dan ve rin ce ise, onun la cim -

ri lik yap tı lar ve yüz çe vir di ler; on lar böy le sırt dö nen -

ler dir. (Tev be Su re si, 75-76)

Bu kim se ler de Al lah'ı al dat tık la rı nı zan ne der ler. Oy sa

Al lah yap tık la rı bu ha re ke te kar şı lık, mü na fık la rın kal bi ne ni fa -

kı mah şer gü nü ne ka dar per çin le ye rek en bü yük ce za yı ve rir.

Men fa at sağ la ma ya ça lı şan bu ki şi ler, son suz ha yat la rı nı kay bet -

tik le ri nin far kın da ol ma yıp di ğer mü na fık lar gi bi ken di ken di le -

ri ni kan dı rır lar. Bu ki şi le rin du rum la rı Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Böy le ce O da, Al lah'a ver dik le ri sö zü tut ma ma la rı

ve ya lan söy le me le ri ne de niy le, ken di siy le kar şı la şa -

cak la rı gü ne ka dar, kalp le rin de ni fa kı (so nuç ta kök -

lü bir duy gu ola rak) yer le şik kıl dı. (Tev be Su re si, 77)

Akılsızca Tevil Yaparlar

'Tevil' esas olarak açıklama, yorum anlamına gelir. İkinci bir

anlamı ise, kişinin yaptığı bir hatayı nefsani nedenlerden dolayı

kabullenmemesi ve bu hatayı kendince meşru gösterecek

geçersiz mazeretler öne sürmesidir. Biraz dikkatli düşünülür-

se, bu hareketin ilk sahibinin şeytan olduğu hemen hatırlanır.

Bilindiği gibi şeytan, "kibiri yüzünden" Allah'ın Hz. Adem (as)'a

secde etme emrine karşı gelir. Allah onu uyardığında da yaptı-

ğı hareketi kendi düşük aklınca doğru göstermeye çalışır, hata-

sını kesinlikle kabullenmez. Oldukça ilkel bir mantık içinde,

ateşin çamurdan üstün olduğunu öne sürerek kendisini haklı

göstermeyi dener.
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Şey ta nın bu özel li ği mü na fık lar da da göz le nir. Mü na fık lar şa -

şır tı cı ko nuş ma lar ya pıp, ol ma dık dav ra nış lar da bu lu nur lar. Ne -

fis le ri ni ko ru mak ve dav ra nış la rı nı hak lı gös ter mek için ko nuş -

ma ya baş la dık la rı an, san ki ağız la rın dan şey ta nın söz le ri dö kü lür.

Ken di le ri ni ko ru ma ve te mi ze çı kar ma ça ba la rın da açık ça

göz le ne bi len bir hırs var dır. Bu hırs la her tür lü ha ra mı gö ze

ala bi lir, ya lan söy le ye bi lir, if ti ra ata bi lir ler. Söz ko nu su du rum -

la il gi si ol ma yan, ala ka sız ve ma na sız açık la ma la rı ar ka ar ka ya

ya par lar. 

Te vil ya pan ki şi le rin yüz le rin den ve ifa de bo zuk luk la rın dan,

şu ur la rı nın ka pa lı ol du ğu bel li olur. Sığ ve ba sit man tık lar ku ra -

rak ken di le ri ni hak lı gös ter me ye ça lı şır lar. Fa kat bu açık la ma -

la rın ne ba şı ne de so nu, hiç bir an lam ta şı maz. Bu çır pı nış lar

sa mi mi mü min ler ta ra fın dan Al lah'ın iz niy le teş his edi lir.

Bir çok ayet te mü na fık la rın bu sa mi mi yet siz açık la ma la rı be -

lir til miş tir. Ör ne ğin Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de sa vaş tan

kaç mak için ev le ri nin açık ta ol du ğu nu öne sü ren mü na fık lar

(Ah zab Su re si, 13), ha va nın sı cak lı ğı nı ba ha ne eden mü na fık lar

(Tev be  Su re si, 81), sa va şın bir sü re da ha er te len me si ni is te -

yen (Ni sa Su re si, 77), "güç ye ti re bil sey dik mu hak kak se -

nin le bir lik te (sa va şa) çı kar dık" di yen mü na fık lar (Tev be

Su re si, 42) bun lar dan ba zı la rı dır. An cak ma ze ret le ri her ne

olur sa ol sun, Al lah yo lun da mü ca de le den her han gi bir ba ha ne

gös te re rek ka çan lar, ger çek te kalp le rin de iman bu lun ma yan

kim se ler dir. Al lah bu nu Ku ran'da şöy le bil di rir:

Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden ler, mal la rıy la ve

can la rıy la cehd et mek ten (ka çın mak için) sen den izin

is te mez ler. Al lah tak va sa hip le ri ni bi len dir.
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Sen den, yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yan,

kalp le ri kuş ku ya ka pı lıp, kuş ku la rın da ka rar sız lı ğa dü -

şen ler izin is ter. (Tev be Su re si, 44-45)

Söz ko nu su du rum, mü na fık la rın "de rin bir kav ra yı şa sa hip

ol ma ma la rı nın" bir baş ka gös ter ge si dir. Çün kü te vil ya pan bir

in san, tür lü oyun lar la ken di si ni hak lı gös ter se bi le an cak di ğer

in san la rı kan dı ra bi lir. "Si ne le rin özün de ola nı bi len" (Ma -

ide Su re si, 7) Al lah'ı ise as la kan dı ra maz lar. Al lah bu ko nu da şu

hük mü ve rir:

Ken di le ri ni öv güy le te mi ze çı ka ran la rı gör me din mi?

Ha yır Al lah di le di ği ni te miz le yip yü cel tir. On lar bir

hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka dar bi le hak sız lı ğa

uğ ra tıl maz lar. (Ni sa Su re si, 49)

Hak sız lı ğa Uğ ra tıl dık la rı nı Dü şü nür ler

Şeytanın Hz. Adem (as)'a secde etmeyi reddetmesinin

sebeplerinden biri kendi düşük aklınca hakkının yendiğini

düşünmesidir. (Allah’ı tenzih ederiz) Münafıklar da şeytanla

aynı akılsız iddiada bulunurlar. Kendisini yaratan ve hidayet

veren Allah'a ve hidayetine vesile olan elçiye karşı böyle ahlak-

sız bir tavır takınmak, son derece nankör bir harekettir. Bu

durum Nur Suresi'nde şöyle bildirilmiştir:

Bun la rın kalp le rin de has ta lık mı var? Yok sa kuş ku ya

mı ka pıl dı lar? Yok sa Al lah'ın ve el çi si nin ken di le ri ne

kar şı hak sız lık ya pa ca ğın dan mı kor ku yor lar? Ha yır,

on lar za lim kim se ler dir. (Nur Su re si, 50)
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Fi zik sel Tah ri ba ta Uğ rar lar

Şey tan mü na fık lar üze rin de cid di bir fi zik sel tah ri bat ya -

par. Den ge siz bir ru ha sa hip ol duk la rın dan çok ça buk yıp ra -

nır lar. Ba kış la rın da ki bo zuk luk on la ra bir tür akıl has ta sı gö -

rü nü mü ve rir.

Yo ğun he ye can, kor ku, ge ri lim ve hu zur suz luk tan yüz ve

be den le rin de is tem siz ka sıl ma lar mey da na ge lir. Sık sık göz ler

kü çü lür, ağız ku rur, ya nak ve du dak lar kont rol süz tit rer. Tik -

ler oluş ma ya baş lar. Hız lı do ku yıp ran ma sı bir sü re son ra cil -

de çü rü müş gö rün tü sü ve rir. Şey ta nın ver di ği ruh ha li ve

olum suz tel kin ler le vü cut di ren ci za yıf lar. Yor gun, bit kin, hal -

siz bir vü cut or ta ya çı kar. Yüz le ri sağ lık sız, be yaz ve ya sa rı dır.

Ba zen ne şe siz ve asık su rat lı, ba zen de li gi bi uça rı, kont rol süz

olur lar. Yüz ifa de le ri  de fark lı fark lı dır. Ki mi nin yü zün de kur -

naz bir gü lüm se me, ki min de nev ro tik bir ifa de olur. Hep si bir -

bi rin den iti ci ve se vim siz dir. Fi zik sel tah ri ba ta ifa de bo zuk luk -

la rı da ek len di ğin de bu ki şi ler ko lay ca ta nı nır lar. Ku ran'da bu

du ru ma şöy le işa ret edi lir:

Eğer Biz di ler sek, sa na on la rı el bet te gös te ri riz, böy -

le lik le on la rı si ma la rın dan ta nır sın. An dol sun, sen

on la rı, söz le rin söy le niş tar zın dan da ta nır sın. Al lah,

amel le ri ni zi bi lir. (Mu ham med Su re si, 30)

Ken di le ri ni Doğ ru Yol da Gö rür ler

Her türlü sapkın fikir, kuşku ve çelişkili mantıkların yanı sıra

münafıkların öyle bir özellikleri vardır ki, bu onların ne dere-

ce akıldan yoksun olduklarını bir kez daha gözler önüne serer.
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Münafıklar kendilerini doğru yolda görür ve hidayete ermiş

sayarlar.  

Ayet ler de mü na fık la rın ni çin ken di le ri ni doğ ru yol da gör -

dük le ri bil di ril miş tir. Mü na fık lar as lın da şey tan ta ra fın dan çe -

pe çev re ku şa tıl mış, şey ta nın dost la rı ha li ne gel miş ler dir. Şey -

ta na bir dost ka dar ya kın olan kim se ise, el bet te onun tel kin -

le ri al tın da ha re ket eder. Bu tel kin mü na fık la rı doğ ru yol da ol -

duk la rı na inan dı ra cak ka dar güç lü dür. Al lah bu nu Ku ran'da

şöy le bil di rir:

Kim Rah man (olan Al lah)'ın zik ri ni gör mez lik ten ge -

lir se, Biz bir şey ta na onun "üze ri ni ka buk la bağ lat tı -

rı rız"; ar tık bu, onun bir ya kın dos tu dur.

Ger çek ten bun lar (bu şey tan lar), on la rı yol dan alı ko -

yar lar; on lar ise, ken di le ri nin ger çek ten hi da yet te ol -

duk la rı nı sa nır lar. (Zuh ruf Su re si, 36-37)

Ki mi ne hi da yet ver di, ki mi de sa pık lı ğı ha ket ti. Çün -

kü bun lar, Al lah'ı bı ra kıp şey tan la rı ve li edin miş ler di.

Ve ger çek ten on la rı doğ ru yol da say mak ta dır lar.

(Araf Su re si, 30)

Bu ayet ler den an la şıl dı ğı üze re, hiç bir mü na fık, yap tı ğı nın

bir ha ta ol du ğu nu ka bul len mez. Ak si ne Al lah ve din adı na ha -

ra ket et ti ği ni id dia eder, hat ta bu uğur da Al lah adı na ye min

eder. İçin de ol du ğu du ru mun ge nel lik le far kın da de ğil dir. Şu -

uru o ka dar ka pa lı dır ki, kı ya met gü nü ce hen ne me so kul mak

üze re di ril til di ğin de, Al lah'a bi le ye min ede rek ken di ni sa vun -

ma ya ça lı şır:

On la rın tü mü nü Al lah'ın di ril te ce ği gün, siz le re ye -

min et tik le ri gi bi O'na da ye min ede cek ler dir ve ken -
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di le ri nin bir şey üze ri ne ol duk la rı nı sa na cak lar dır.

Dik kat edin; ger çek ten on lar, ya lan söy le yen le rin ta

ken di le ri dir. (Mü ca de le Su re si, 18)

Mü na fık lar, şey ta nın ken di le ri ni Al lah adı na kan dır dı ğı nın

far kın da de ğil dir ler. Bu ger çe ği an cak ahi ret te an la ya cak lar dır.

Mah şer gü nü mü min ler ile mü na fık lar ara sın da ge çen bir ko -

nuş ma Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir:

O gün, mü na fık er kek ler ile mü na fık ka dın lar, iman

eden le re der ler ki: "(Ne olur) Bi ze bir ba kın, si zin

nu ru nuz dan bi raz cık alıp-ya rar la na lım." On la ra:

"Ar ka nı za (dün ya ya) dö nün de bir nur ara yıp-bul ma -

ya ça lı şın" de ni lir. Der ken ara la rın da ka pı sı olan bir

sur çe kil miş tir; onun iç ya nın da rah met, dış ya nın da

o yön den azap var dır.

(Mü na fık lar) On la ra ses le nir ler: "Biz siz ler le bir lik te

de ğil miy dik?" Der ler ki: "Evet, an cak siz ken di ni zi

fit ne ye dü şür dü nüz, (Müs lü man la rı acı la rın ve yı kım -

la rın sar ma sı nı) gö ze tip-bek le di niz, (Al lah'a ve İs -

lam'a kar şı) kuş ku la ra ka pıl dı nız. Siz le ri ku run tu lar

ya nıl tıp-al dat tı. So nun da Al lah'ın em ri (olan ölüm)

ge li ver di ve o al dal tı cı da si zi Al lah ile al dat mış ol du."

(Ha did Su re si, 13-14)
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Şey ta nın Gü cü Za yıf tır

Ş ey tan hak kın da unu tul ma ma sı ge re ken çok önem li bir

ger çek var dır. Şey tan Al lah'tan müs ta kil bir güç de ğil dir.

Şey ta nı Al lah ya rat mış tır ve O'nun kont ro lün de dir. Düş man lı -

ğı in sa na kar şı dır. Şey ta nın Al lah'tan ba ğım sız bir güç ol du ğu nu

dü şü nen ler ya nı lır lar. Bu kim se ler şey ta nın Al lah'a kar şı bir mü -

ca de le si ol du ğu nu zan ne der ler. Oy sa şey ta nın in san la ra Al lah'ın

di ni ni ya şat mak is te me me si nin ne de ni, bu nun in san la rı yı kı ma

uğ rat mak için tek yol ol du ğu nu bil me si dir. So nuç ola rak şeytan

da Al lah'ın ya rat tı ğı bir var lık tır ve O'nun iz niy le fa ali ye ti ni sür -

dür mek te dir. Ken di si ne ta nı nan sü re bit ti ğin de, ce za sı nı çek -

mek üze re o da sap tır dı ğı in san lar la be ra ber ce hen ne me atı la -

cak tır.

An dol sun, sen den ve iç le rin de sa na ta bi ola cak olan -

lar dan tü müy le ce hen ne mi dol du ra ca ğım. (Sad Su -

re si, 85)

Unu tul ma ma sı ge re ken, şey ta nın mü min ler üze rin de bir

gü cü ol ma dı ğı dır. Şey ta nın gü cü yal nız ca Al lah'ın tes pit et ti ği,

da ha doğ ru su ce hen nem için özel ola rak ya rat tı ğı in san lar üze -

rin de ge çer li dir. Şey tan Al lah'ın mü min ola rak ya rat tı ğı bir ku -

lu sap tı ra maz. Sa de ce, mü mi nin dün ya ha ya tın da ki im ti ha nı ge -
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re ği ba zı kü çük ha ta lar yap ma sı na ve si le ola bi lir. Şey ta nın sap -

tır ma et ki si yal nız ca kal bin de has ta lık bu lu nan kim se ler üze rin -

de dir. Bu ger çek Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Ger çek şu ki, iman eden ler ve Rab le ri ne te vek kül

eden ler üze rin de onun (şey ta nın) hiç bir zor la yı cı-gü -

cü yok tur. Onun zor la yı cı-gü cü an cak onu ve li edi -

nen ler le, onun la O'na (Al lah'a) or tak ko şan lar üze -

rin de dir. (Nahl Su re si, 99-100)

Bir baş ka ayet te mü min le rin şey tan ta ra fın dan sap tı rı la ma -

ya cak la rı şöy le bil di ril miş tir.

"Be nim kul la rım; se nin on lar üze rin de hiç bir zor la yı -

cı gü cün (ha ki mi ye tin) yok tur." Ve kil ola rak Rab bin

ye ter. (İs ra Su re si, 65)

Şey tan da ya ra tıl mış bir var lık ol du ğu na gö re, her şey de ol -

du ğu gi bi onun ya ra tı lı şın da da son suz hik met var dır. Ör ne ğin

şey tan la be ra ber bü yük bir in san top lu lu ğu nun ce hen ne me sü -

rük len me si, kı ya met gü nü mü min le rin Al lah'a şü kür le ri ni, cen ne -

te kar şı du ya cak la rı se vin ci ar tı ra cak bir un sur dur. Şey tan ay nı

za man da mü min top lu lu ğun için de giz le nen mü na fık la rın or ta -

ya çık ma sı nı sağ lar. Bu has ta lık lı kim se le ri et ki si al tı na ala rak,

mü min ler aley hi ne fa ali yet te bu lun du rur. Böy le ce mü na fık lar

mü min top lu lu ğu için de giz le ne me ye rek ken di ken di le ri ni de -

şif re et miş olur lar. Mü min ler de iç le rin de ba rın ma ya ça lı şan bu

gru bu  ko lay lık la teş his eder ler. Da ha sı şey ta nın fa ali yet le ri nin

ve mü na fık lar üze rin de ki et ki si nin far kı na va ran mü min le rin -

Ku ran'da ge çen bir aye tin te cel li si ni gör dük le ri için- iman la rı

ve Al lah'a ya kın lık la rı ar tar:

Şey ta nın (bu tür) ka tıp bı rak ma la rı, kalp le rin de has -
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ta lık olan la ra ve kalp le ri (her tür lü) du yar lı lık tan

yok sun bu lu nan la ra (Al lah'ın) bir de ne me kıl ma sı

için dir. Şüp he siz za lim ler, (ger çe ğin ken di sin den)

uzak bir ay rı lık için de dir ler. (Bir de) Ken di le ri ne ilim

ve ri len le rin, bu nun (Ku ran'ın) hiç tar tış ma sız Rab le -

rin den olan bir ger çek ol du ğu nu bil me le ri için; böy -

le lik le ona iman et sin ler ve kalp le ri ona tat min bul -

muş ola rak bağ lan sın. Şüp he siz Al lah, iman eden le ri

dos doğ ru yo la yö nel tir. (Hac Su re si, 53-54)

Bu mü min top lu lu ğun için de bir tür te miz lik an la mı na ge lir.

Za ten Al lah'ın şey ta na sü re ta nı ma sı nın hik met le rin den bi ri

bu dur. Al lah bu du ru mu Ku ran'da şöy le açık lar:

An dol sun, İb lis, ken di le ri hak kın da zan nı nı doğ ru la -

mış ol du, böy le lik le iman eden bir grup dı şın da, ona

uy muş ol du lar. Oy sa onun, ken di le ri ne kar şı hiç bir

zor la yı cı-gü cü yok tu; an cak Biz ahi re te iman ede ni,

on dan kuş ku için de olan dan ayır t et mek için (ona bu

im ka nı ver dik). Se nin Rab bin, her şe yin üze rin de gö -

ze ti ci-ko ru yu cu dur. (Se be Su re si, 20-21)

Cahiliye toplumu tarafından bilinmeyen bir başka husus ise

şeytanın hiçbir yaptırım gücünün olmadığıdır. O yalnızca insa-

nı davet eder. Eğer bir kişinin kalbinde bir hastalık varsa bu

çağrıya uyar. Yoksa şeytanın insanlar üzerinde zor kullanabile-

cek bir gücü yoktur. Kendisine uyanların hatta tapanların hep-

sinin aslında ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarını bilir.

Şeytanın kıyamet günü kendisine uyanlara yapacağı itiraf ayet-

te şöyle haber verilir:

İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su,

Al lah, si ze ger çek olan va adi va adet ti, ben de si ze va -
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ad de bu lun dum, fa kat si ze ya lan söy le dim. Be nim si -

ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok tu, yal nız ca si zi ça ğır -

dım, siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se be ni kı na ma -

yın, siz ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur ta cak de ği lim,

siz de be ni kur ta cak de ğil si niz. Doğ ru su da ha ön ce

be ni or tak koş ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek şu

ki, za lim le re acı bir azap var dır." (İb ra him Su re si,

22)
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Dar wi nizm'in Çö kü şü

D ar wi nizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddet-
mek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim

dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız madde-
lerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve can-
lılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat
edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan
300 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece
Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim
tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak
için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçek-
lerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altın-
da söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori -
si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi -
lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir.
Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di -
ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek
çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi -
yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa -
yı da bi lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı la rın
kö ke ni ni Ya ra tı lış ger çe ğiy le açık la mak ta dır lar.
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Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek çok
ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya de -
vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le, bu -
ra da da özet le mek te ya rar var dır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğre-
ti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.
Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme,
Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı
kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türleri-
ni Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.
Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyor-
lardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;
ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi.
Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun
bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da
açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan
aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu -
yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim,
Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer
bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce -
le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la
açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te
ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel
bul gu yok tur.
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3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir

tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 
Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar yıl

ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik le ri -

ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca

komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir

ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu -

lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun -

lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de

dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye

göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre

çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına

aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş -

ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba -

sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina -

nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin

te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina -

nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin

de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak

için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi -
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raz buğ day kon muş ve bi raz  bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le -

rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği -

ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze -

rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı -

rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak -

te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da

yay gın bir ka bul gö rü yor du. Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma -

sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te -

mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun

ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola -
rak ta ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo -
lu ti on and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977,
s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun

sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya -

pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di -

ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or -

ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na

ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız -

lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en
ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of Li -
fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), s.196)
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Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin

en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın -

da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et -

ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma

ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik

mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar da ev rim adı na önem li bir

aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la -

nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu,

iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce on Evo lu ti on of

Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi cal

So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı

at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil ler,

Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis

of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -

rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di -

ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci

Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği

şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz -
de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı -
ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu -
bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların

bile olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı
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hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarla-

rında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üre-

tilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast lan -

tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı

olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500 ami -

no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te ma -

tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak "im kan sız" sa yı lır.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer -

di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu -

şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir.

Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu -

sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin

mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re -

kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za

sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim -

ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta -

rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik
asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal
ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri -
si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la
in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün
ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel,
The Ori gin of Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim
1994, s. 78)
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Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-
dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıl-
dığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı
Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-
maktadır.  

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek -

te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır.

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı -

nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek -

si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü -

ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka -

la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan

teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha -

yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den

olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez,

on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin

Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se -

lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Char les Dar -

win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard

Uni ver sity Press, 1964, s. 189)
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La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na -

rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız

bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi -

zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri -

ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin

La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la -

rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı

uza mış tı. Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö -

ke ni ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za -

man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The

Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity

Press, 1964, s. 184) Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li -

şen ge ne tik bi li miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel -

lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı.

Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki -

siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la -

rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy -

le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si -

yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni

can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha -

ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bu gün de ha la mo del bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilme-

lerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu neo-Dar wi nizm'dir. Te -

ori, yer yü zün de bu lu nan mil yon lar ca can lı tü rü nün, bu can lı la rın,

ku lak, göz, ak ci ğer, ka nat gi bi sa yı sız komp leks or gan la rı nın "mu -
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tas yon la ra", ya ni ge ne tik bo zuk luk la ra da ya lı bir sü reç so nu cun da

oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Ama te ori yi ça re siz bı ra kan açık bir

bi lim sel ger çek var dır: Mu tas yon lar can lı la rı ge liş tir mez ler,

ak si ne her za man için can lı la ra za rar ve rir ler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze ne sa -

hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi bir tesadüfi et ki an -

cak za rar ve rir. Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu şöy -

le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak
mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu -
tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te -
rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na
ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za -
rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa -
ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya
en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez,
ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori gins?, Pennsyl va nia: The
Ban ner Of Truth Trust, 1988)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti -

ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı

ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı"

ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip

eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en

sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz -

ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in

de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz -

le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te -

dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li

sü reç ya şan mış ola maz.
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Fo sil Ka yıt la rı: 
Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun

en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Ev rim te ori si nin bilim dışı iddiasına gö re bü tün can lı lar bir bir le -

rin den tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la

bir di ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış -

lar dır. Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun

bir za man di li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız

"ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir

yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı

sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel lik le ri ni

ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış sü rün gen-

kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin de ol duk -

la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır. Ev rim ci ler geç -

miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu hayali varlıklara "ara-ge -

çiş for mu" adı nı ve rir ler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın

sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge -

re kir. Ve bu garip can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da

rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık -

la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş
çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın
ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Char les
Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on,
Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin
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bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük

bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni

kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölü-

münde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,
neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden

bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak

tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olma-

lı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok kat-

manında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik

yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi
derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu
benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. (Ek
dipnot: Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la -

rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de

edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la -

rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta -

ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev -

rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,
tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le
kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de
olu şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos -
sil Re cord", Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c.
87, 1976, s. 133)
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Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır -

lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür -

le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir

can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir

an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün

ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci Bi yo log Do ug las Fu -

tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -
cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men
mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -
le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de
ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek
mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir
bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta -
ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce
on Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke -

ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Ev rim te ori si ni sa vu nan la rın en çok gün de me ge tir dik le ri ko nu,

in sa nın kö ke ni ko nu su dur. Bu ko nu da ki Dar wi nist id dia, in sa nın

sözde may mun su bir ta kım ya ra tık lar dan gel di ği ni var sa yar. 4-5

mil yon yıl ön ce baş la dı ğı var sa yı lan bu sü reç te, in san ile hayali ata -

la rı ara sın da ba zı "ara form"la rın ya şa dı ğı id dia edi lir. Ger çek te tü -

müy le ha ya li olan bu se nar yo da dört te mel "ka te go ri" sa yı lır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis
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3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len Aust ra lo pit he cus is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar

ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den  baş ka bir şey de -

ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te -

re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör -

nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı -

la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve

in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly Zuc -

ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons,

1970, s. 75-94; Char les E. Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he ci nes in

Hu man Evo lu ti on: Gro unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni

in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar,

Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı

can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı

oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın

ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te -

ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst

Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu -

nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst Mayr", Sci -

en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus >

Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir

son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po -

log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec -

tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı

gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J.

Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li pin cott Co.,
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1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Camb rid ge: Camb -

rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len -

sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu -

lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996) Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir -

bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya

koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen

Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te -

ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -
sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık -
tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy -
le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te -
dir ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -

kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro -

pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo -

su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil -

le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say -

gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma -

sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek

bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği

bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu

tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi

dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim -

le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en
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"bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı

his gi bi "du yum öte si al gı la ma"  kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev -

ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var -
sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil
ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir
kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri -
ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an -
da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuc ker man, Be yond
The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan

bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de

yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter -

se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de

ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir.

Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi -

ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı

atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler -

dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot,

po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur.

Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı

oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev -

rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me -

dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu -

lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele -

149Adnan Oktar (Harun Yahya)



ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu -
lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le -
ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te -
dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te ki nin bi le rast -
lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı -
şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri
ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön -
de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la,
ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar -
ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı
için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul -
lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den
ke sin lik le bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka -
nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le -
ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la -
rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri,
şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun -
lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil
bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc -
re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu -

ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp,
son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan,
son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe -
sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Al lah'ın üs tün ya rat ma -

sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir
saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü -
şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer

ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na

kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya

ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt -

rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me

mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri

bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al -

gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka -

ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka -

ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir

dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl

tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış -

tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba -

kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü -

nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz

mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le -

viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re -

mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak -

ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar

ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV

ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara -

da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik,

TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut -

lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 
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Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,
gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut -
lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan
üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut -
tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du -
rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün -
tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay -
bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -
ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze,
oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar
bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di  de se
ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu -
ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran
alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü -
nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak
için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı -
ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le -
ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri
elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör -
me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de
ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se -
se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül -
tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net
ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra -
nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü -
nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki
ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö -
rü le cek tir.
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Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la -

nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir.

Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı -

la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm

tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma -

na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la -

ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li

mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı

kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti -

ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı -

nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son

de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik

se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam

ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den

bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok

bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim -

ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir -

çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger -

çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le -

ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? Bey nin için -
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de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la yan bir

şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba -

ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç -

bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış

ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak

için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için

bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir -

kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut -

lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp,

O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu -

lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin

ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev -

rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler

te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te -

dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün -

ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün -

ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de -

min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min -

de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li -

me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu

çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi -

nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du -

154 İNSANIN APAÇIK DÜŞMANI: ŞEYTAN



ğu için be nim se mek te dir ler. Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler.

Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön -

de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list,

son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul
edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list
bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral -
la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy -
le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le -
ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du -
ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re -
me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted World", The
New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de can-

sız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca fark-

lı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların mad-

denin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan

şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etme-

mek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam

etmektedirler.  

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi

ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıla-

rı yaratıp şekillendiren Allah'tır.

155Adnan Oktar (Harun Yahya)



Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin
En Et ki li Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo -

ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan

her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni

an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu

ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir

va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve

bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar

ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le

gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat -

çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin

çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi -

lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le

ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü"

ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in -

san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me -

le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip

çok açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç

ve ya id dia da ha yok tur. Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se -

be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İbrahim (as)'ın kav mi nin el -

le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Musa (as)'ın kav mi nin içinden bazı

insanların al tın dan yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va -

him ve akıl al maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Yüce

Allah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın

an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma

dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı -

la rı şöy le dir:
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Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da,
on lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın
kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin
üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır.
(Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le -
ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la
işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı -
lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah Hicr Suresi’nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le

inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or -
dan yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz
dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di -
ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in -

san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu

bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay -

ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız

se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı

an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz

ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir

or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le

iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan

Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la -

rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la -

ma sı yok tur. Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu -

cu su olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik -

le ri ni Hz. Musa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re

bil dir mek te dir. Hz. Musa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi -
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ra vun Hz. Musa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top -
lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Musa (as), bü yü cü ler -
le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le -
me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet ler şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san -
la rın göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü -
şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar.
(Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca lar"la
-Hz. Musa (as) ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü -
le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Musa
(as)'ın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayet te bildiril-
diği gibi "uy dur duk la rı nı yut muş" ya ni et ki siz kıl mış tır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O
da fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur -
duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak
ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge -
çer siz   kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş -
müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-
119)

Ayet lerde de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et -
ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl -
ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de
bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id -
di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu
id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın -
da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Ni te -
kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe ci
olan, an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge ev -
rim te ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açıklar:
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Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar -
da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me -
le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar
çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me -
si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of
Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -
lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori -
si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola -
rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört
bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ev rim al dat -
ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı -
ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden 
başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, 
hüküm ve hikmet sahibi olansın."

(Bakara Suresi, 32) 


