YAZAR ve ESERLER‹
HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl›
ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.
Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz
(sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm
çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu
suretle, inkarc› düﬂünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve
dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü,
bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini
ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan
Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya,
Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a
ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca,
Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca,

Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak
kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi
pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu
eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik
özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düﬂünen
insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar›
çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir,
yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini
görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik
etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri
karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada
güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak
ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade,
yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek
amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde
anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince
h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n
izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›ﬂa,
do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.

O K U Y U C U YA
● Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r. Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek
çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuﬂkuya düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmesi ise zorunludur.
Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her
kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir k›s›m ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.
● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm
kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar
Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaﬂamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile
ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir ﬂüphe veya soru iﬂareti b›rakmayacak ﬂekilde aç›klanmaktad›r.
● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden
yetmiﬂe herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karﬂ›l›kl› bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek
isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›na
ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm
kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak
isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teﬂvik edilmesidir.
● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri taﬂ›yan ve okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
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Birinci Bölüm:
PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N
D‹L‹NDEN CENNET
G‹R‹ﬁ
‹nsan, dünya hayat›nda nefsindeki kötülükleri yenip ömrünü
Allah'›n raz› olaca¤› ﬂekilde geçirmekle sorumludur. Bunun içinse kendisine ortalama altm›ﬂ yetmiﬂ y›l gibi çok az bir süre verilmiﬂtir. Allah,
r›zas›n› kazanan kullar› için, dünyadaki bu k›sa yaﬂam›n ard›ndan, sonsuz ve eﬂsiz bir hayat yaratm›ﬂt›r. Dünya hayat›ndaki bu ömür göz aç›p
kapay›ncaya kadar, h›zla tükenip geçmektedir. Bu süre içerisinde sab›r
gösteren, güzel ahlakta kararl› davranan, Allah'a samimi bir kul olan
kimseler ahirette çok büyük bir mükafatla; sonsuz cennet hayat›yla karﬂ›laﬂacaklard›r. Kuﬂkusuz bu Rabbimiz'in kullar›na olan ihsan›n›n, rahmetinin ve sevgisinin çok önemli bir tecellisidir.
Allah her insan›, herﬂeyin en güzelinden, en mükemmelinden
zevk alacak ve bunlara karﬂ› büyük bir özlem duyacak bir ruh ile yaratm›ﬂt›r. Bu nedenle insan, hayat› idrak etmeye baﬂlad›¤› andan itiba-
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ren bu mükemmelli¤e ulaﬂabilmek için, içinde sürekli olarak
büyük bir istek duyar. Daima bir güzellik ve nimet aray›ﬂ› içerisinde olur. Ancak buna ne kadar çok istek duyarsa duysun
ve bunun için ne kadar çok çaba harcarsa harcas›n, dünya
hayat›nda hiçbir zaman arad›¤› mükemmellikle karﬂ›laﬂamaz. Çünkü Allah dünya hayat›n› özel olarak kusurlu ve eksik olarak yaratm›ﬂt›r.
Elbette Allah'›n bu yarat›ﬂ›nda pek çok hikmet
vard›r. Çünkü "O Allah ki, yaratand›r, (en güzel
bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'ﬂekil ve
suret' verendir. En güzel isimler O'nundur.
Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir." (Haﬂr
Suresi, 24) ayetiyle bildirildi¤i gibi,
Allah'›n yarat›ﬂ› kusursuzdur. Rabbimiz
herﬂeye güç yetiren, diledi¤ini yaratmaya kadir oland›r. Dolay›s›yla dünya hayat›ndaki bu eksikliklerin bir amac›
vard›r. Rabbimiz'in bu yarat›ﬂ›n›n hikmetlerinden biri, insan›n cennetin varl›¤›n› kavramas›na ve bunun için samimi bir gayret harcamas›na yöneliktir.
Allah insan›n f›trat›n› ancak cennette rahat edebilece¤i ve nefsinin
isteklerini ancak burada karﬂ›layabilece¤i ﬂekilde yaratm›ﬂt›r. Kuran'›n pek çok ayetinde bu gerçek
insana bildirilmiﬂtir. As›l hayat›n›
cennette yaﬂayaca¤›n›, bu nedenle tüm çabas›n›n da sonsuz güzellikler yurdu olan cennete yönelik
olmas›n› hat›rlatm›ﬂt›r. Bu konu-
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daki Kuran ayetlerinden baz›lar› ﬂöyledir:
Bu dünya hayat›, yaln›zca bir oyun ve '(e¤lence türünden) tutkulu bir oyalanmad›r'. Gerçekten ahiret yurdu ise, as›l hayat odur.
Bir bilselerdi. (Ankebut Suresi, 64)
Gerçek ﬂu ki, ebrar olanlar (iyiler, do¤ru olanlar), elbette nimetler içindedirler. Tahtlar üzerinde bak›p-seyretmektedirler. Nimetin par›lt›l›-sevincini sen onlar›n yüzlerinde tan›rs›n. Onlara mühürlü, kat›ks›z bir ﬂaraptan içirilir. Ki onun sonu misktir. ﬁu halde yar›ﬂmak isteyenler, bunun için yar›ﬂs›nlar. (Mutaffifin Suresi, 22-26)
Allah diledi¤ine r›zk› geniﬂletir-yayar ve daralt›r da. Onlar ise
dünya hayat›na sevindiler. Oysaki dünya hayat›, ahirette (ki s›n›rs›z mutluluk yan›nda geçici) bir meta'dan baﬂkas› de¤ildir.
(Ra'd Suresi, 26)
Orada diledikleri herﬂey onlar›nd›r; Kat›m›z'da daha fazlas› da
var. (Kaf Suresi, 35)
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Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadis-i ﬂerifinde dünya hayat›n›n yan›nda, cennetin insan için nas›l büyük bir nimet oldu¤unu ﬂöyle
bir örnek ile aç›klam›ﬂt›r:
Cennette, yay kadar bir yer, Güneﬂ'in üzerine do¤du¤u veya battı¤ı ﬂeyden (dünyadan) daha hayırlıdır. [Kütüb-i Sitte-14, s. 429/2]
‹nsan, bu konuda hiçbir bilgisi olmasa dahi, dünya hayat›n›n eksikliklerini ve nefsindeki nimetlere karﬂ› duydu¤u özlemi k›saca düﬂündü¤ünde, bu gerçe¤i kolayl›kla anlayabilecektir. Zira Allah, dünya hayat›n›n as›l hayat olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› için insana pek çok delil yaratmaktad›r. ‹nsan hemen her gün, baﬂta kendi bedeninde olmak üzere,
dünya hayat›n›n eksiklikleriyle karﬂ›laﬂmaktad›r. Sadece hayatta kalabilmek için dahi, çok say›da tedbir almak zorundad›r. En küçük bir ihmalde hastal›klarla, yaralanmalarla ve hatta ölümle yüzyüze gelebilmektedir. Ömrünün büyük bölümünü vücudunun acizliklerini telafi etmeye ay›r›r. Ancak tüm bu çabaya ra¤men geçen y›llarla beraber vücudu büyük bir bozulmaya u¤rar. ‹nsan bedeni gibi, en güzel çiçekler bile
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zamanla solar; en güzel renkli, en hoﬂ kokulu güller, laleler, menekﬂeler
çürüyüp bozulur. En lezzetli ve en taze görünümlü meyveler, sebzeler
k›sa süre içinde çürüyüp yenemeyecek hale gelir. En ihtiﬂaml› evler, eﬂyalar, arabalar zamanla eskir, k›r›l›p dökülür.
Bu say›lanlar, insan›n dünya hayat›nda muhatap oldu¤u milyonlarca eksiklikten yaln›zca birkaç tanesidir. Ancak sadece bunlar bile, insan›n özlem duydu¤u as›l yerin dünya olmad›¤›n› anlamas› için yeterlidir.
‹nsan, tüm bu eksiklikler karﬂ›s›nda içten içe, daima mükemmelli¤i, bu eksikliklerin hiçbirinin olmad›¤› bir dünyada yaﬂamay› ister. Hastal›klar›n, ölümlerin, savaﬂlar›n, kavgalar›n, kötülüklerin, eksikliklerin,
s›k›nt›lar›n hiç yaﬂanmad›¤› bir dünyan›n özlemini çeker. Bu amaçla,
hiçbir sorunun olmad›¤› mutlu bir hayat›, dünya ﬂartlar›nda oluﬂturabilmenin yollar›n› arar. Oysa Allah, Kuran'da insanlara bu hayat› ancak
cennette yaﬂayabileceklerini bildirmiﬂtir. ‹nsan›n bunun için yapmas›
gereken ise son derece kolayd›r: Rabbimiz'in r›zas›na uygun bir yaﬂam
sürmek. Bunun ard›ndan -Allah'›n takdiriyle- kendi istek duydu¤undan
ve hayal edebildi¤inden çok daha üstün, kusursuz ve sonsuz mutlulukla dolu bir hayatla karﬂ›laﬂacakt›r.
‹nsan›n arad›¤›, özlem duydu¤u, sevdi¤i herﬂeyin sadece cennette
oldu¤unu anlamas› için, Allah Kuran'da cennet nimetleri hakk›nda pek
çok bilgi vermiﬂtir. Kitab›n ilerleyen bölümlerinde Kuran ayetleri ve
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Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleri do¤rultusunda Rabbimiz'in bizler için haz›rlad›¤› bu eﬂsiz nimetleri anlataca¤›z.
Ayr›ca ‹ncil'den, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ile mutab›k olan sözlere de yer verece¤iz. Kuran ayetlerinde bizlere ‹ncil'in zaman içinde tahrif edildi¤i, bu nedenle içinde çeﬂitli yanl›ﬂ inan›ﬂlar› bar›nd›rd›¤› bildirilmektedir. Günümüzde mevcut olan ‹ncil'de hak
bölümler olabilece¤i gibi insanlar taraf›ndan eklenmiﬂ hatal› bilgiler de
bulunmaktad›r. Bu nedenle ‹ncil'de yer alan aç›klamalar› Kuran ayetleriyle ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleriyle uyumlu olduklar› ölçüde de¤erlendirmeye almak gerekmektedir.
Bu kitapta da bu ölçü göz önünde bulundurulmuﬂ ve ‹slami kaynaklara uygun olan ‹ncil aç›klamalar›na yer verilmiﬂtir. Bu kitapla
amaçlananlardan biri, insanlara as›l hayat›n dünyada de¤il cennette yaﬂanaca¤›n›, nefislerinin istek duydu¤u güzelliklerin dünyada de¤il cennette oldu¤unu hat›rlatmakt›r. Daha önce hiç düﬂünmemiﬂ olsalar dahi,
ruhlar›ndaki, mükemmeli¤e karﬂ› duyduklar› özlemi karﬂ›layabilecek
tek hayat›n cennette oldu¤unu kavramalar›na yard›mc› olmakt›r.
Di¤er bir amaç ise, insanlar›n, cennetin eﬂsiz güzelliklerini, sonsuza kadar sürecek olan zevklerini derinlemesine tefekkür edebilmelerini
sa¤lamakt›r. Zira hem Kuran ayetleri hem de Peygamberimiz (sav)'in
hadisleri, bizleri pek çok insan›n daha önce hiç düﬂünmemiﬂ olabilece¤i
cennet nimetlerinden haberdar etmektedir. Cennetteki ihtiﬂam›n, s›n›r-
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s›z nimetin ve yaﬂanacak olan güzel hayat›n anlaﬂ›lmas›, insanlar›n cennete olan özlemlerini ve bu hayat› kazanmak için harcayacaklar› çabay›
art›racakt›r. Allah'›n sonsuz rahmetine ve eﬂsiz nimetlerine lay›k olabilmek için büyük bir ﬂevk ve azimle hay›rlarda yar›ﬂmalar›na vesile olabilecektir.
Elbette ki kitap boyunca yap›lacak olan cennet tasvirleri, insan akl›n›n ve bilgisinin kavray›ﬂ›yla s›n›rl›d›r. Gerçekte Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle tarif etti¤i cennetin mükemmelli¤i ve güzelli¤i, insan›n dünyada kendisine verilen ak›lla kavrayabilece¤inden ve tefekkür edebilece¤inden çok daha üstün ve benzersizdir. ‹nsan cennete dair güzellikleri ancak dünya hayat›nda bildi¤i
nimetlerle k›yaslay›p, bunlarla özdeﬂleﬂtirerek anlayabilmektedir. Ancak Rabbimiz'in orada salih kullar› için haz›rlad›¤› nimetlerin güzelli¤i,
gerçek ﬂekliyle ancak ahirette kavran›p yaﬂanabilecektir. ‹nsan ruhunun
bunlardan alaca¤› zevk ancak orada tad›labilecektir. Bunun bir hikmeti
ise, Rabbimiz'in tüm bu nimetleri ve güzellikleri yaln›zca iman eden
kullar›na lutfetmiﬂ olmas›d›r. Allah inkar edenleri cennet nimetlerinden
mahrum k›lm›ﬂt›r. Ayetlerde, cennete giremeyen kimselerin ahirette
cennete karﬂ› duyacaklar› derin özlemden ve yaﬂayacaklar› büyük piﬂmanl›ktan bahsedilmektedir. Bu kimseler hasretle cenneti anacak, sonsuza kadar büyük bir piﬂmanl›kla cennete girmiﬂ olmay› dileyeceklerdir. Elbette ki onlar da dünya hayat›nda cennetin varl›¤›ndan, oradaki
güzelliklerden haberdar olmuﬂ ancak bu gerçe¤i göz ard› etmiﬂlerdir.
Nefislerindeki bu iste¤i dünya hayat›nda karﬂ›layabileceklerini düﬂünerek var güçleriyle dünyaya yönelmiﬂlerdir.
Umulur ki bu kitapta anlat›lanlar, böyle büyük bir yan›lg›ya kap›-
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lan insanlar›n gerçek hayat›n ahirette yaﬂanaca¤›n› anlamalar›na ve yaﬂamlar›n›, Rabbimiz'in r›zas›n› kazanarak geçirmelerine vesile olur.
‹man edenlerin ise cennete kavuﬂma özlemlerini, ﬂevk ve azimlerini art›rarak Allah'›n en sevdi¤i kullar›ndan olabilmek için hay›rlarda yar›ﬂmalar›n› sa¤lar.

ALLAH'IN CENNET EHL‹ ‹Ç‹N
HAZIRLADI⁄I N‹METLER
‹nsanlar var olmas›n› istedikleri, fakat dünya ﬂartlar›nda mümkün olmayan ﬂeyleri kimi zaman filmlere, romanlara konu yaparlar. Bu tür fikirleri fantastik, ütopik gibi s›fatlarla nitelendirerek gerçekd›ﬂ› olduklar›n› vurgularlar. Ço¤u insan bu hayal ürünü mükemmelliklerin gerçek
olmas›n› ister, bunlara özenir. Ancak dünya ﬂartlar›nda bunlar›n gerçek-
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leﬂmesinin olanaks›z oldu¤unu bilmek ve bu güzellikleri sadece hayal
etmek onlar›n ruhunda derin bir zevk oluﬂturmaz. Aksine yaﬂad›klar›
ortamdaki eksikliklerin biraz daha fark›na vararak dünyan›n gerçek yüzünü görmelerine, bu da kendi deyimleriyle "keyiflerinin kaçmas›na"
sebep olur. Elbette ki tarif etti¤imiz bu ruh hali iman etmeyen kiﬂiler için
söz konusudur.
Ahiretin varl›¤›na kesin bir bilgiyle iman eden müminler ise, hayal
gücünün s›n›rlar›n› zorlayan tüm ihtimallerin Allah'›n "ol" demesiyle
gerçekleﬂebilece¤ini, ahirette cennet nimeti olarak karﬂ›lar›na ç›kabilece¤ini bilirler. O halde insan, dünyada "olsa ne güzel olur" diye düﬂündü¤ü her güzellik ve nimete cennette kavuﬂabilmeyi umabilir. Bu umut
içindeki insan, istedi¤i herﬂeye kavuﬂabilece¤i cenneti hak edebilmek
için ciddi bir çaba göstermeye baﬂlar.
Bir hadiste Peygamberimiz (sav), Allah'›n salih kullar› için ahirette
"hiçbir gözün görmedi¤i, hiçbir kula¤›n duymad›¤› ve hiçbir beﬂerin kalbine
gelmeyen birtak›m nimetler" olaca¤›ndan bahsetmiﬂtir. [Ölüm-K›yametAhiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 306/497]
Allah cenneti tarif edip tan›tt›¤› ayetlerle insanlara dünyadakilerle k›yaslanmayacak bir nimet ufku açmaktad›r. "Orada diledikleri herﬂey onlar›nd›r; Kat›m›z'da daha fazlas› da var." (Kaf Suresi, 35) ayetiyle cennetteki bu nimet geniﬂli¤i haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) bir
hadisinde müminlere, kendilerini bekleyen cennet nimetleri hakk›nda ﬂu
ayeti hat›rlatm›ﬂt›r:
Art›k hiçbir nefis, yapt›klar›na karﬂ›l›k olmak üzere kendileri
için gözler ayd›nl›¤› olarak nelerin (say›s›z nimetlerin) sakland›¤›n› bilmez. (Secde Suresi, 17) [Tezkireti'l Kurtubi, s. 306/498]
Allah'›n cennette sunaca¤› nimetler düﬂünülürken unutulmamas›
gereken önemli bir nokta da insan akl›n›n çok s›n›rl› oldu¤udur. Bundan
dolay› kiﬂi, kendisine vaat edilen nimetlerin bollu¤unu, çeﬂitlili¤ini,
benzersiz güzelliklerini zihninde tam olarak canland›ramayabilir. Kuran'da ve hadislerde bildirilen nimetler, yap›lan tasvirler insanlara aç›klay›c› olmas› bak›m›ndan, dünyadaki güzelliklerin yer ald›¤› benzetmelerle tarif edilmektedir. Ancak bunlar cennette çok daha mükemmel hal-
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leriyle olacaklard›r. Çünkü Allah, sonsuz akl›n›n bir tecellisi olarak cenneti tüm kusurlardan ar›nd›r›lm›ﬂ mükemmel bir mekan olarak yaratm›ﬂt›r.
‹nsan›n s›n›rl› düﬂünme ufkunu ﬂöyle bir örnekle anlatabiliriz. ‹nsan, görme duyusuna sahip olmasa sadece tat alma, koklama, iﬂitme ve
dokunma duyular›yla yarat›lm›ﬂ olsa; göze hitap eden nimetler kendisine ne kadar tarif edilip anlat›lsa da bunlar› kavramas› mümkün olmazd›. Renkten, ayd›nl›ktan, estetikten, simetriden, ihtiﬂamdan bahsedildi¤inde bu kiﬂi tüm bunlar› anlayamayabilirdi. Ayn› ﬂekilde ﬂu anda bizim bilmedi¤imiz ama Allah'›n cennette var edece¤i ve bize yepyeni
ufuklar kazand›racak baﬂka duyular olabilir. Dolay›s›yla sadece beﬂ duyumuzla s›n›rl› oldu¤umuz bu dünyada ne tür nimetlerden habersiz oldu¤umuzu tam olarak kavramam›z da mümkün olmayabilir.
Görüﬂ, düﬂünce ve hayal ufkumuzdaki s›n›rl›l›¤›, penceresiz bir
evin içinden hiç d›ﬂar› ç›kmad›¤›n› varsayd›¤›m›z bir kimsenin durumuna da benzetebiliriz. Evin d›ﬂ›ndaki güzelliklerden -da¤lar›n, nehirlerin, a¤açlar›n görünümünden, birbirinden estetik çiçeklerden, sevimli
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hayvanlardan, berrak bir gökyüzünden, gün ›ﬂ›¤›n›n ayd›nl›¤›ndan...habersiz olan bu kiﬂi, nas›l bir nimet eksikli¤i içerisinde oldu¤unun da
fark›nda olmaz. Kald› ki bu k›yas dünyadaki güzellikler üzerinden yapt›¤›m›z bir k›yast›r. Dünyan›n nimet ve güzellikleri ise cennet nimetlerinin yan›nda son derece eksik ve kusurludur. Bu bak›mdan iman eden
bir kiﬂi cenneti de sahip oldu¤u s›n›rl› bilgiler dahilinde, dar bir görüﬂle de¤erlendirmekten kaç›nmal›, bu yan›lg›ya düﬂmemelidir. Çünkü insan, Rabbimiz'in bildirdikleri d›ﬂ›nda cennetle ilgili ayr›nt›lar›n, cennet
ehli için haz›rlanm›ﬂ sürprizlerin neler olabilece¤i hakk›nda yorum sahibi bile de¤ildir. Kuran'da bu duruma dikkat çekilen ayetlerden birinde Allah "Orada diledikleri herﬂey onlar›nd›r; Kat›m›z'da daha fazlas› da var." (Kaf Suresi, 35) buyurmaktad›r.
Bir rivayete göre ise Peygamberimiz (sav) cennet nimetlerini ﬂöyle
tarif etmiﬂtir:
Cennete koﬂan yok mu? Çünkü cennette akla hayale gelmeyen nimet vard›r. [Tezkireti'l Kurtubi, s. 306-307/499]
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CENNETTEK‹ ZENG‹NL‹K VE BOLLUK
Din ahlak›ndan uzak yaﬂayan toplumlarda zenginlik her devirde güç ve
itibar›n simgesi olmuﬂ ve insanlar›n yaﬂamlar› boyunca genellikle birinci dereceden hedefleri aras›nda yer alm›ﬂt›r. Bunun sebeplerinden biri,
iman etmeyen insanlar›n ço¤u zaman ancak zengin olduklar› takdirde
gerçek anlamda mutlu olabileceklerini düﬂünmeleridir. Bu kiﬂiler sahip
olduklar›n› ancak bu yolla güvence alt›na alabileceklerini, rahatl›¤›, huzuru ve hoﬂlar›na giden güzellikleri de bu ﬂekilde elde edebileceklerini
zannederler. Dolay›s›yla tüm ömürlerini mal-mülk edinme, para biriktirme ve isabetli yat›r›mlar yapma gayreti içinde geçirirler. Öte yandan,
bir gün bitece¤i, tükenece¤i endiﬂesi ile sahip olduklar› bu mallar›, eﬂyalar› kullanmaktan, paralar› harcamaktan olabildi¤ince kaç›n›r, servetlerinin kal›c› olmas› için her yöntemi uygularlar.
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Ancak dünya ﬂartlar›nda ne kadar u¤raﬂ›l›rsa u¤raﬂ›ls›n sahip olunan zenginlik insan›n ruhunda beklendi¤i gibi bir zevk oluﬂturmaz. Baz› alanlarda kiﬂiye konfor sa¤lasa da, kusurlarla, eksiklerle dolu dünya
ﬂartlar›nda yaﬂanan zenginlik de ancak buna uygun bir çizgidedir. Nitekim "dünya" kelimesi Arapça'daki "deniy" kelimesinden türemiﬂtir. Bu
kelime ise alçak, düﬂük, basit, de¤ersiz gibi anlamlara gelmektedir.
Allah'›n dünyay› bu ﬂekilde eksik, kusurlu ve geçici gibi s›fatlarla
yaratmas›n›n bir hikmeti de, insanlar›n cennetteki güzelliklerin de¤erini daha iyi takdir edebilmelerini sa¤lamak olabilir. Bunu ﬂöyle bir örnek
üzerinde düﬂünebiliriz: Çocuklu¤undan itibaren yoksulluk içinde yaﬂayan bir kiﬂi, son derece görkemli eﬂyalar›n oldu¤u, paha biçilmez güzellikte sanat eserlerinin yer ald›¤›, nadide yiyeceklerden oluﬂan ikramlar›n sunuldu¤u, de¤erli taﬂlarla bezenerek süslenmiﬂ bir mekana davet
edilse, karﬂ›laﬂt›¤› bu ortam›n güzelli¤inden çok etkilenecek, büyük bir
coﬂku duyacakt›r. Kuﬂkusuz kiﬂinin ald›¤› bu zevk ve duydu¤u heyecan
çocuklu¤undan itibaren bu ortamda yaﬂayan bir kiﬂiye nazaran çok daha fazla olacakt›r. Bizim dünyadaki konumumuz da bir anlamda bu
yokluk ve yoksulluk içindeki kiﬂinin durumuna benzetilebilir. Ancak
burada belirtmek gerekir ki, dünyadaki en zengin kiﬂi dahi, cennet koﬂullar› göz önünde bulunduruldu¤unda fakir bir kiﬂidir. Kald› ki insan
dünya ﬂartlar›nda bu zenginli¤e de gerçek anlamda hiçbir zaman sahip

20

Harun Yahya

olamaz. Çünkü dünyan›n en zengin kiﬂisi de olsa sonunda birkaç metre
beze sar›larak topra¤a gömülecek, böylece sahip oldu¤u herﬂeyi, tüm
servetini geride b›rakacakt›r. Allah bir ayette dünyadaki nimetlerin geçicili¤ini ﬂöyle bildirmektedir:
Dünya hayat›n›n örne¤i, ancak gökten indirdi¤imiz, onunla insanlar›n ve hayvanlar›n yedi¤i yeryüzünün bitkisi kar›ﬂm›ﬂ olan
bir su gibidir. Öyle ki yer, güzelli¤ini tak›n›p süslendi¤i ve ahalisi gerçekten ona güç yetirdiklerini sanm›ﬂlarken (iﬂte tam bu s›rada) gece veya gündüz ona emrimiz gelmiﬂtir de, dün sanki hiçbir zenginli¤i yokmuﬂ gibi, onu kökünden biçilip at›lm›ﬂ bir durumda k›lm›ﬂ›z. Düﬂünen bir topluluk için Biz ayetleri böyle birer birer aç›klar›z. (Yunus Suresi, 24)
Cennet ortam›nda sunulan zenginlik dünya ﬂartlar›n›n aksine insanlar›n gönüllerince yaﬂayacaklar›, hiçbir zaman bitme, tükenme endiﬂesi duymayacaklar› ebedi bir zenginliktir. Nitekim Kuran'da bildirilen
"Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün" (‹nsan
Suresi, 20) ayetiyle cennetteki bu zenginli¤e dikkat çekilmiﬂtir.
‹ncil'de de cennet özelli¤i olarak bolluk tarif edilmektedir:
Sizde olan› verin, size verilecektir. ‹yice bast›r›lm›ﬂ, silkelenmiﬂ ve taﬂm›ﬂ,
dolu bir ölçekle kuca¤›n›za boﬂalt›lacak. Hangi ölçekle verirseniz, ayn› ölçekle alacaks›n›z. (Luka, 6. bölüm, 38)
Cennetteki zenginlik, Allah'›n sonsuz güzellikteki sanat›n›n tecellilerini ve göz kamaﬂt›ran büyük bir ihtiﬂam› kapsayan, en üst estetik
özellikleri ve uyumu sunan bir zenginliktir. Ve tüm bu güzellikler müminlerin istek ve tutkular›na en çok hitap eden ﬂekliyle sunulmaktad›r.
Çünkü zenginlik ancak bu ﬂekilde güzelliklere dönüﬂtü¤ü takdirde insan›n ruhuna zevk veren bir anlam kazan›r.
‹lerleyen sayfalarda "Cennet Mekanlar›n›n Güzelli¤i" baﬂl›¤› alt›nda yer alan pek çok hadis, ayn› zamanda cennetteki zenginli¤i de vurgulamaktad›r. Çünkü bu mekanlar›n güzelli¤i, estetik olmalar›n›n yan›
s›ra süslemeler için kullan›lan malzemelerin çok de¤erli olmalar›ndan
da kaynaklanmaktad›r. Bir hadiste Peygamberimiz (sav), cennetin nelerden inﬂa edildi¤ini soran bir kiﬂiye ﬂöyle cevap vermiﬂtir:
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Gümüﬂ tu¤ladan ve alt›n tu¤ladan! Harc› da kokulu misk. Cennetin çak›llar› inci ve yakuttan, topra¤› da zâferand›r... [(Tirmizi),
Kütüb-i Sitte-14, s. 451/6]
Hat›rda tutulmas› gereken bir di¤er nokta ise; cennet ehli için vaat
edilen zenginli¤in s›n›r› olmayan, bitme, tükenme endiﬂesinin yaﬂanmad›¤› bollukta olmas›d›r.

Cennet Hazineleri:
Hadislerde bahsi geçen hazineler de cennetteki muhteﬂem zenginli¤i vurgular. Bu zenginli¤i düﬂünürken bunun çok kudretli, mülkünün
sonu olmayan Allah'›n bir eseri ve tecellisi oldu¤u, Rabbimiz'in kullar›ndan diledi¤ine bu nimetleri verdi¤i unutulmamal›d›r. Peygamber
Efendimiz (sav) bu gerçe¤i ﬂu sözleriyle hat›rlatm›ﬂt›r:
Sana, arﬂ›n alt›ndan, cennet hazinelerinden bir söze delalet edeyim
mi? ﬁöyle dersin: "La havle vela kuvvete ‹lla Billah" (Allah'tan
baﬂka ne men edecek ve ne de yapacak bir kuvvet vard›r.) O zaman
Allah buyurur ki: "Kulum teslim oldu ve selamet buldu." [Ramuz
el-Ehadis-1, s. 166/3]
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Dünyadaki zenginlik t›pk› insan›n sahip oldu¤u di¤er herﬂey gibi
geçici ve sonludur. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun bu varl›¤› birkaç on y›lla s›n›rl›d›r. Bundan daha fazlas›na herﬂeyden önce insan›n
kendi ömrü yetmez. Bu yüzden de iman etmeyen kimselerin dünyada
en büyük hedeflerinden birini oluﬂturan, onlar›n h›rsl› bir karaktere bürünmelerine neden olan zenginlik tutkusu çok k›sa sürer. ‹ncil'de de
dünya servetinin geçici oldu¤u, as›l kal›c› olan›n ise cennetteki hazineler oldu¤u ve bu nedenle iman edenlerin ahiret için çaba göstermeleri
gerekti¤i yaz›l›d›r:
Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve
ve pas onlar› yiyip bitirir, h›rs›zlar da girip çalarlar.
Bunun yerine kendinize gökte hazineler birikti-
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rin. Orada ne güve ne pas onlar› yiyip bitirir, ne de h›rs›zlar girip
çalar. Hazineniz neredeyse, yüre¤iniz de orada olacak. (Matta,
6. bölüm, 19-21)
Öte yandan söz konusu olan ne kadar büyük bir zenginlik olsa da gerekti¤inde buna bir de¤er biçebilmek, sonucu rakamlarla ifade edebilmek mümkündür. Oysa cennet
nimetleri paha biçilemez güzelli¤e ve niteliklere sahiptir. Ve
Allah'›n raz› oldu¤u kullar›na hesaps›z olarak sunulurlar.
Allah Kuran'da, "ﬁüphesiz bu, Bizim r›zk›m›zd›r, bitip tükenmesi de yok." (Sad Suresi, 54) ayetiyle cennet nimetlerinin
bu özelliklerini bildirmiﬂtir. Baﬂka bir ayette ise Allah, "Kesilipeksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler)." (Vak›a Suresi, 33)
buyurarak cennetteki yiyeceklerin de ayn› özelli¤e sahip olduklar›n› bildirir. Allah'›n bildirdi¤i gibi cennet nimetleri için
tükenme, eksilme, kaybolma söz konusu olmaz. Bu nimetler
cennet ehline sürekli olarak verilir. Cennet hazineleri kuﬂkusuz, Allah'›n iman eden kullar›na cennette sunaca¤› nimetlerdendir. Tüm mülkün sahibi Allah, cenneti için seçti¤i kullar›na bu hazineleri hesaps›zca, sonsuza kadar verecektir.

Harun Yahya

Cennetteki Mülkün Geniﬂli¤i:
Mülkün, zenginli¤in hesaps›zca bol
olmas› cennete has bir özelliktir. Peygamberimiz (sav) hadislerinde, cennetteki
mülkün çoklu¤u ile ilgili olarak ﬂöyle buyurmuﬂlard›r:
Ehli cennetin en aﬂa¤› dereceli olan›n›n cennetteki mülkünü temaﬂas›
(seyretmesi, gezmesi) iki bin sene
sürer ve bu mülkün en uzak k›sm›n›
en yak›n› gibi görür... [Ramuz elEhadis-1, s. 113/8]
E¤er cennette olan ﬂeylerden bir t›rnakl›k miktar görünseydi yer ile
gök aras›n› süse bo¤ard›. E¤er cennet ehlinden bir adam görünüp bileziklerini gösterseydi, Güneﬂ'in
y›ld›zlar›n ›ﬂ›klar›n› bast›rd›¤› gibi Güneﬂ'in ›ﬂ›¤›n› bast›r›rd›.
[(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyat›-5, s. 409/10096]
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Hadiste de dikkat çekildi¤i gibi cennetteki nimetlerin çok az bir k›sm› bile dünya ölçüleriyle k›yasland›¤›nda çok muazzam büyüklükleri
ifade etmektedir. Yukar›daki hadislerden birinde bileziklerin y›ld›zlardan daha parlak ›ﬂ›kl› olduklar› belirtilerek göz kamaﬂt›r›c›l›¤›na dikkat
çekilirken bir baﬂka hadiste ise cennet ehlinin tak›lar›n›n dirseklere kadar olmas›na dikkat çekilerek, yine buradaki bolluk vurgulanmaktad›r:
Ehli cennetin ziynetleri, abdest suyunun eriﬂti¤i abdest yerlerini
bulur. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 247/7]

K›ymetli Taﬂlar›n ve
Madenlerin Bollu¤u:
Allah, Kuran'da bildirdi¤i "Özenle iﬂlenmiﬂ
mücevher tahtlar üzerindedirler." (Vak›a Suresi,
15) ve "Adn Cennetleri (onlar›nd›r); oraya girerler,
orada alt›ndan bileziklerle ve incilerle süslenirler..."
(Fat›r Suresi, 33) ayetleriyle cennette çeﬂitli mücevherler
ve k›ymetli taﬂlar›n varl›¤›na dikkat çeker. Cennetle ilgili
olarak Kuran'da ve hadislerde bahsi geçen mücevherler, insanl›k tarihinde hep zenginlik ve ihtiﬂam›n sembolü olmuﬂtur.
Çok k›ymetli olan bu mücevherler nadir rastlanan güzelli¤e sahiptirler. Elmas, inci, yakut, alt›n, gümüﬂ gibi ziynetler tüm insanla-
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r›n ittifakla be¤endikleri, bunlarla süslenmiﬂ eﬂyalar› görmekten zevk
ald›klar› güzelliklerdir.
Cennet nimeti olarak inciden bahsedilen hadislerden birkaç› ﬂöyledir:
Cennetliklerin baﬂlar›nda taçlar vard›r. Taçtaki tek inci, meﬂr›k
(Do¤u) ile ma¤rib (Bat›) aras›n› ayd›nlat›r. [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 451/6]
... Kad›n›n boynundaki incilerin bir tanesi garble (Bat›) ﬂark(Do¤u)
aras›n› ayd›nlat›r... Baﬂ›nda bulunan taçlar›n en küçük incisi de
yine ﬂarkla garb aras›n› ayd›nlat›r. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 99/8]
‹nci cennetteki nimetlerin nadide de¤erlerini vurgulamak aç›s›ndan önemli bir örnektir. ‹ncinin ç›kar›labilmesi için, tehlikeli denizlerde derinlere çok say›da
dal›ﬂ yap›lmas› gerekir. Üstelik çok say›da toplanan istiridyenin az bir k›sm›nda bu de¤erli ziynete rastlan›r. Bu küçük taﬂ›n güzelli¤inin yan›nda
ona de¤er katan baﬂka bir özellik de yukar›da anlatt›¤›m›z gibi büyük zahmetler sonucunda elde edilmesidir.
Dünyada elde etmek için çok fazla zaman, emek ve
harcama gerektiren bu de¤erli taﬂ ahirette bol miktarlarda bu-
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lunacakt›r. Oldukça de¤erli, ender bulunan bir güzelli¤in bol olmas›, kuﬂkusuz insan›n ruhunda farkl› bir heyecan oluﬂturacakt›r. Ayr›ca ayetlerde bildirilen cennet nimetleri bizim hayalimizin çok ötesinde güzelliklere sahip olabilirler. Hadislerde de "do¤u ile bat› aras›n› ayd›nlatacak parlakl›kta bir inci"den bahsedilirken biz böyle bir bir incinin parlakl›¤›n›, çarp›c›l›¤›n› tam olarak hayalimizde canland›ramayabiliriz.

CENNET MEKANLARININ
GÜZELL‹⁄‹
Dünyan›n en güzel mekanlar› aras›nda saraylar, köﬂkler hep ilk s›ralarda yer al›r. Bu mekanlar›n gösteriﬂli
güzellikleri tarif edilirken de hep güzel bir manzaraya sahip olmalar›ndan, eﬂyalar›n›n çok de¤erli olmas›ndan, dekorasyonlar›n›n güzelli¤inden, sütunlar›n, alt›n yald›zl› tahtlar›n, mobilyalar›n ihtiﬂam›ndan bahsedilir.
Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i cennetle ilgili ayetlerde de insanlar›n hoﬂlar›na giden mekanlardan köﬂklerden, saraylardan, bahçelerden, ota¤lardans›kça bahsedilmektedir. Dünyada s›n›rl› say›da bulunan bu mekanlar, cennette kusursuz ve en görkemli halleriyle Allah'›n sevdi¤i kullar›n›n yaﬂad›¤› mekanlar olarak sonsuza kadar var olacaklard›r.
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Cennet mekanlar›ndaki zenginlik ve bollu¤un tarif edildi¤i hadislerden birkaç› ﬂöyledir:
Bir kerpici gümüﬂ, bir kerpici alt›n, harc› keskin kokulu misk,
döﬂemesi inci ve yakut, topra¤› ise za'feran olup, oraya giren
mutlu olur, umutsuz olmaz, ebedi olur, ölmez... [Büyük Hadis
Külliyat›-5, s. 408/10088]
... Cennetin çak›llar› inci ve yakuttan, topra¤› da zâferan
(safran)d›r ...
[(Tirmizi); Kütüb-i Sitte-14, s. 451/6]
Hadislerde cennet mekanlar›n›n her malzemesinin çok
de¤erli oldu¤una dikkat çekilmiﬂ ve çak›l gibi bolca bulunan taﬂ parçalar›n›n yerine de inci ve yakut olaca¤› bildirilmiﬂtir.
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Cennet Köﬂkleri:
Dünyadaki güzellikler dünya ﬂartlar›nda ne kadar mükemmel
olurlarsa olsunlar, yine de kaç›n›lmaz olarak pek çok kusurlar› bulunur.
Dolay›s›yla dünyadaki en güzel köﬂk bile cennet köﬂklerinin yan›nda
son derece gösteriﬂsiz kal›r. Herﬂeyden evvel zaman›n, dünyada sahip
olunan pek çok güzellik üzerinde bozucu ve y›prat›c› etkisi vard›r. Örne¤in herhangi bir köﬂk hiç kullan›lmasa bile, kendi haline b›rak›ld›¤›nda zaman içinde y›pran›r. ‹çindeki eﬂyalar eskir, nem ve rutubetin etkisiyle küflenir, çürümeye yüz tutar. Döﬂemelerdeki dayan›kl›l›k zamanla
azalmaya, kumaﬂlar›n renkleri solmaya baﬂlar. Ayr›ca eﬂyalar›n üzerlerini yo¤un bir toz tabakas› kaplar ve etraf› örümcek a¤lar› sarar. Böylece bu gösteriﬂli mekan zaman içinde yaﬂanamayacak hale gelir. Cennet mekanlar› ise tüm bu eksikliklerden, zaman›n y›prat›c› etkilerinden uzakt›rlar. Kuran'da cennet köﬂklerinden bahsedilirken bu köﬂklerin altlar›ndan ›rmaklar akt›¤›, yüksek
ve güvenli yerler olduklar› bildirilir:
‹man edip salih amellerde bulunanlar; onlar›, içinde ebedi kal›c›lar olarak, alt›ndan
›rmaklar akan cennetin yüksek köﬂklerine muhakkak yerleﬂtirece¤iz. (Salih) Amellerde bulunanlar›n ecri ne
güzeldir. (Ankebut Suresi, 58)
Bizim Kat›m›z'da sizi (Bize) yaklaﬂt›racak olan ne mallar›n›z, ne de evlatlar›n›zd›r; ancak iman edip salih
amellerde bulunanlar baﬂka. ‹ﬂte
onlar; onlar için yapt›klar›na karﬂ›l›k olmak üzere kat kat mükafaat
vard›r ve onlar yüksek köﬂklerinde
güven içindedirler. (Sebe Suresi, 37)
Peygamberimiz (sav)'in bir hadisinde ise cennet köﬂkleri ﬂöyle tarif
edilir:
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Gurfeler (cennet köﬂkleri) k›rm›z› yakut, yeﬂil zebercet (zümrüt) ve
beyaz incidendir. Onlarda hiçbir kusur ve ay›p yoktur. Cennet ehli
bunlara, sizin gökte, do¤u ve bat›daki parlak y›ld›zlara bakt›¤›n›z
gibi bakarlar... [Ramuz el-Ehadis-1, s. 225/6]
‹ncil'de de Allah'›n ahiret yurdunda haz›rlad›¤› mekanlardan ﬂöyle
söz edilir:
Biliyoruz ki, içinde yaﬂad›¤›m›z bu dünyasal çad›r y›k›l›rsa, göklerde
Allah'›n bize sa¤lad›¤› bir konut, elle yap›lmam›ﬂ ve sonsuza dek kalacak
evimiz vard›r. (Korintlilere ‹kinci Mektubu, 5. bölüm, 1)
Cennet tasvirlerindeki zenginli¤e dair tüm detaylar, her döneme
hitap eden, herkesin ittifakla be¤enece¤i güzelliklerdir. Zenginlik ve ihtiﬂam›n simgesi say›lan yakut, zümrüt, inci gibi mücevherler herkesin
sahip olmak isteyece¤i çok de¤erli ve nadide taﬂlard›r. Bu yüzden cennet köﬂklerinin bu taﬂlardan yap›lm›ﬂ olmas›, onlar›n paha biçilmez de¤erlerini vurgulamak aç›s›ndan son derece önemlidir.
Bunlardan k›rm›z› tonlar›nda saydam bir taﬂ olan yakut, yeryüzündeki dört de¤erli taﬂtan en nadir rastlanan›d›r. ‹nci ise parlak, sedefli
rengi, pürüzsüzlü¤ü ve yuvarlak ﬂekli ile fevkalade bir esteti¤e sahiptir.
Büyük zahmetler sonucunda elde edilen bu küçük parçan›n oluﬂumu da
son derece özeldir. ‹stiridye içindeki küçük bir kum tanesinin etraf›n›n
zaman içinde kalsiyum karbonatla kaplanmas› sonucunda böylesine
göz al›c› bir güzellik ortaya ç›kmaktad›r. Kuﬂkusuz cennetle ilgili yap›lan bu gibi benzetmeler, tarifler yine dünya koﬂullar›na göre verilen örneklerdir. Bu, insanlar›n ufkunun geniﬂlemesine, cenneti düﬂünmelerine vesile olmas› aç›s›ndan gereklidir. Ancak cennette bu güzellikler çok
daha mükemmel olacakt›r.
Cennetteki her detay en hoﬂa gidecek güzelliklerle yarat›lm›ﬂt›r.
Cennet köﬂkleri ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (sav) bir baﬂka hadisinde ﬂöyle buyurmaktad›r:
Cennette bir köﬂk vard›r. Etraf› burçlar (hisar, kule), otluk, sulak
yerlerle çevrilidir. Beﬂ bin de kap›s› vard›r... [Ramuz el-Ehadis-1, s.
125/5]
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Söz konusu köﬂklerin güzelli¤ine güzellik katan bir di¤er özellik ise
bu köﬂklerin son derece görkemli mekanlar içinde olmalar›d›r. Örne¤in
yukar›daki hadiste de tarif edildi¤i gibi baz› köﬂklerin yeﬂilliklerle çevrili olmas› ve su kenar›nda yer almalar› ayr› bir güzelliktir. Bu köﬂkler
deniz sahillerinde, okyanus kumsallar›nda, göl k›y›lar›nda, nehir yanlar›nda, ça¤layan bir ﬂelaleye karﬂ› ve bunlar gibi hayranl›k uyand›ran
yerlerde kurulmuﬂ olabilirler.
Ayr›ca hadislerde cennet köﬂkleri ile ilgili ﬂöyle bir özelli¤e daha
dikkat çekilmektedir:
Cennette öyle köﬂkler vard›r ki, içindeki d›ﬂ›ndakini, d›ﬂ›ndaki
içindekini görür... [Ramuz el-Ehadis-1, s. 125/9]
Cennette gurfeler vard›r. D›ﬂlar› içlerinden, içleri d›ﬂlar›ndan görünür. [Kütüb-i Sitte-14, s. 447/2]
Yukar›daki hadislerden anlad›¤›m›za göre cennetteki baz› köﬂkler,
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kiﬂilerin hem içeriyi hem d›ﬂar›y› görebilmelerini mümkün k›lan cam
veya baﬂka bir saydam malzemeden yarat›lm›ﬂ olabilirler. Zemin, duvarlar ve tavan›n bu ﬂekilde ﬂeffaf olmas› ise içinde oturan kiﬂilere ferahl›k ve zevk vermesi aç›s›ndan çok güzel bir özelliktir.
Bu hadisle iﬂaret edilen, cennette kiﬂilerin hem içeriyi hem de d›ﬂar›y› ayn› anda görebilmelerini mümkün k›lan ayr› bir görüﬂ ufkunun
varl›¤› da olabilir. Yani cennette dünyada yaﬂad›¤›m›zdan farkl› boyutlarda bir görüﬂe sahip olmak da mümkün olabilir. Çünkü insan kimi zaman bulundu¤u yerden baﬂka bir yerde olanlar› görmek isteyebilir.
Örne¤in gökyüzüne bakt›¤›m›zda istedi¤imiz zaman gezegenleri,
y›ld›zlar› hiçbir teknolojik alete ihtiyaç duymadan tüm detaylar›yla görebilmeyi isteriz. Ancak görüntümüz parlak noktalarla s›n›rl› kal›r. Bir
eﬂyaya bakt›¤›m›zda bunun atom seviyesindeki görünümünü de ç›plak
gözle görmemiz mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla görüﬂ alan›m›z, içinde
bulundu¤umuz mekanla ve gözümüzün görüﬂ ufku ile s›n›rl›d›r. ‹ﬂte
cennette gözün görüﬂ keskinli¤i, iste¤e göre bir bölgeye odaklan›p detaylar› görebilmesi, duvar benzeri hiçbir ﬂeyin görüﬂe engel teﬂkil etmemesi de söz konusu olabilir. Çünkü cennette herﬂey kiﬂinin iste¤ine göre yarat›lmaktad›r ve cennet ehlinin görmek istedi¤i hiçbir ﬂey gözlerinden gizli kalmayacakt›r. Allah bu gerçe¤i Kuran'da,."... orada
nefislerin arzu etti¤i ve gözlerin lezzet (zevk) ald›¤›
herﬂey var..." (Zuhruf Suresi, 71) ayetiyle müjdelemektedir.
Yine Peygamberimiz (sav)'in hadislerinden birinde de cennet
köﬂklerinin hiçbir destek ve
dayanak olmaks›z›n durduklar›ndan

bahse-

dilmektedir. Kuﬂkusuz bu durum

33

‹man›n Güzellikleri

da benzersiz ve heyecan verici bir güzelli¤e iﬂaret etmektedir:
Bir gün Resulullah, "Cennette öyle köﬂkler vard›r ki, ne kendisini
yukar›ya ba¤layacak çengelleri ve ne de alt›nda direkleri vard›r"
buyurdu. Bunu dinleyen Ashab, "Ey Allah'›n Resulü, o köﬂklerin
ehli oraya nas›l girecek?" diye sordu. Resulullah (a.s.m.), "Onlar
kuﬂlar misali uçarak girecekler" buyurdu. [Dünya Ötesi Yolculuk,
s. 294]

Cennetteki ﬁehirler:
Cennette "Reyyan" denilen bir nehir vard›r. Üzerinde mercandan
bir ﬂehir kurulmuﬂtur. Onun alt›n ve gümüﬂten yetmiﬂ bin kap›s›
bulunur. ‹ﬂte bu, hamil'i Kur'an'a mahsustur. [Ramuz el-Ehadis-2,
s. 326/4]
Yukar›daki hadiste Peygamberimiz (sav)'in dikkat çekti¤i alt›n ve
gümüﬂ, ihtiﬂam, zenginlik ve sanat›n simgesi olmuﬂ madenlerdir. Her
ikisi de parlak, dayan›kl›, kolay ﬂekil alan ve zor elde edilen metaller
olarak tarih boyunca çok önemli bir yere sahip olmuﬂlard›r. Alt›n yeryüzünde ton baﬂ›na 0.004 gram kadar bulunur. Alt›n madeni ocaklar›nda
ise alt›n oran› ton baﬂ›na 6-12 gram aras›nda de¤iﬂir. Dolay›s›yla alt›ndan bir kap elde etmek için tonlarca a¤›rl›ktaki kayan›n iﬂlemden geçi-
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rilmesi gerekir. Alt›n›n gerek zor elde edilmesi gerekse yeryüzünde di¤er madenlere göre daha az oranda bulunmas› de¤erini kat kat art›rmaktad›r. Parlak, dayan›kl›, kolay ﬂekil alan bu de¤erli maden insanlar›n zevklerine hitap etmede çok önemli bir yere sahiptir.
Bu da alt›n›n estetik ve sanat de¤eri son derece yüksek eserlerin
meydana getirilmesinde tercih edilmesini sa¤lar. Bize güzel gelen, zengin ve gösteriﬂli olan pek çok ﬂey ya alt›ndand›r ya da alt›nla süslenmiﬂtir. Ayr›ca alt›n, eﬂyalar›n süslemesinde, ciltçilik, hat, minyatür, tezhip
gibi pek çok sanat alan›nda da vazgeçilmez bir malzemedir. Bu bak›mdan hadislerde dikkat çekilen mekanlarda bol miktardaki alt›n kullan›m› da insanlar›n hoﬂuna giden, de¤erli bir nimetin iﬂaretidir. Dünya
ﬂartlar›nda insanlar alt›n›, en fazla külçeler halinde görürler. Nadiren de
birtak›m eﬂya ve aksesuarlara, belki bir sarayda alt›nla kaplanm›ﬂ sütunlara rastlarlar. Tüm bu sayd›klar›m›z, alt›n› yaln›zca küçük birtak›m
ziynet eﬂyalar›nda görmeye al›ﬂm›ﬂ olan insanlarda büyük bir hayranl›k
oluﬂturur. Durum böyle olunca som alt›ndan inﬂa edilmiﬂ bir gökdelenin veya bir köﬂkün, villan›n, yal›n›n hayalini bile kurmakta zorlan›rlar.
Bunun gerçek oldu¤unu düﬂünmek bile insan›n ruhuna büyük bir heyecan ve zevk verir. Aﬂa¤›daki hadiste ise cennetteki binalar›n tu¤lalar›n›n
alt›ndan ve gümüﬂten oldu¤u bildirilmektedir. Bu, zaten çok güzel olan
cennet evlerinin ihtiﬂam›n› daha da art›rmakta, onlar› daha görkemli hale getirmektedir:
Cennet binalar›n›n bir tu¤las› alt›n, bir tu¤las› gümüﬂ, harc› misk,
çak›l› inci ve yakut ve topra¤› da safrand›r... [Ramuz el-Ehadis-1,
s. 200/6]
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Nitekim aﬂa¤›daki hadiste de alt›n bir direkten bahsedilerek cennetteki zenginlik ve ihtiﬂam bir baﬂka yönden daha vurgulanmaktad›r:
Cennette alt›ndan bir direk ve üzerinde zebercedden (zümrüt cinsinden parlak, yeﬂil, k›ymetli bir taﬂ) ﬂehirler vard›r ki, onlar cennete y›ld›zlar gibi ›ﬂ›k verirler... [Ramuz el-Ehadis-1, s. 125/6]
Yukar›daki hadiste dikkat çekilen bir di¤er yön de ﬂehirlerin yüksekli¤i olabilir. Kuﬂkusuz dünya ﬂartlar›nda yüksek bir ﬂehir, manzaras› ve verece¤i ferahl›k aç›s›ndan tercih edilir. Bu ﬂehirlerin cennetteki
mükemmel manzaralar içinde oldu¤u düﬂünülürse, bu mekanlar›n insan›n ruhuna ne kadar çok zevk verece¤i daha iyi anlaﬂ›labilir. Hadislerdeki bu mekanlar –direkler üzerindeki ﬂehirler- Kuran'da bildirilen yüksek köﬂklerle ilgili ayetlerle paralellik içindedir:
Ancak Rablerinden korkup-sak›nanlar ise; onlara yüksek köﬂkler vard›r, onlar›n üstünde de yüksek köﬂkler bina edilmiﬂtir. Onlar›n alt›nda ›rmaklar akmaktad›r. (Bu,) Allah'›n va'didir. Allah,
va'dinden dönmez. (Zümer Suresi, 20)
ﬁehir hayat›n› düﬂündü¤ümüzde akl›m›za öncelikle pek çok konuda yaﬂanan sorunlar gelir. Trafik, sa¤l›k, ulaﬂ›m, hava kirlili¤i, alt yap›,
su, elektrik, telefon, güvenlik gibi daha pek çok konu insanlar›n ömürleri boyunca u¤raﬂt›klar› sorunlara dönüﬂmüﬂtür. Hatta insanlar›n daha
rahat, daha düzenli bir hayat sürmelerini sa¤lamak ve bu sorunlar› gidermek için birçok meslek dal› ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Halbuki cennet ﬂehirlerinde böyle bir durum asla söz konusu olmad›¤› gibi bu sorunlara sebep olan etkenler de ortadan kalkm›ﬂ olacakt›r.
Ayr›ca Allah'›n "... Orada ne (yak›c›) bir güneﬂ ve ne de dondurucu bir
so¤uk görürler." (‹nsan Suresi, 13) ayetinde bildirdi¤i gibi, cennette hava insan ruhunun ve bedeninin en zevk alaca¤› ve en rahat edece¤i ›s›da olacakt›r. Bu nedenle özel bir ›s›nma ya da serinleme sistemine de ihtiyaç duyulmayacakt›r. Benzer ﬂekilde ilerleyen bölümlerde yer verece¤imiz gibi cennette ulaﬂ›m zorlu¤u da olmayacakt›r. En do¤rusunu
Allah bilir.
Hadiste cennetteki binalardan bahsedilirken bunlar›n harc›n›n
misk, yani çok güzel kokulu bir madde olaca¤› tarif edilmektedir. Görüldü¤ü gibi Allah'›n cennette yaratt›¤› nimetler tüm duyular›m›za da
hitap edecek ﬂekilde yarat›lmaktad›r. Güzel koku insanlar için çok büyük bir nimettir. Gülün, karanfilin, zamba¤›n, sümbülün, leyla¤›n, akasya ve çam a¤açlar›n›n kokular› insanlar için çok büyük birer lütuftur.
Bunlar›n yan› s›ra birbirinden farkl› kokular da insan ruhunda çok hoﬂa
giden bir etki yarat›r. Cennetteki güzel kokular dünyadakilerle k›yaslanamayacak güzellikte olduklar› gibi insanlar›n hiç ummad›klar› ayr›nt›larda karﬂ›lar›na ç›kacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadisinde bildirdi¤i
gibi binalar›n harc›n›n misk olmas› bunun en güzel örneklerinden biridir. Kuﬂkusuz harc› misk olan güzel kokulu bir bina, Allah'›n cennette
müminler için haz›rlad›¤› güzelliklerinden sadece bir tanesidir.
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Cennet ‹çindeki Saraylar:
Bir hadiste cennetteki saraylardan ﬂöyle söz edilmektedir:
Cennetin içinde inciden bir saray vard›r. O saray›n içinde k›rm›z›
yakuttan yetmiﬂ konak vard›r. Her kona¤›n içinde yeﬂil zebercedden (zümrüt cinsinden parlak, yeﬂil, k›ymetli bir taﬂ) yetmiﬂ ev
vard›r. Her evin içinde yetmiﬂ taht, her taht üzerinde de her renkten
yetmiﬂ yatak vard›r. Her evin içinde yetmiﬂ sofra, her sofran›n üzerinde de yetmiﬂ çeﬂit yemek vard›r. Keza her evin içinde yetmiﬂ adet
hizmetçi vard›r... [Tezkireti'l Kurtubi, s. 323/554]
Bu konuyla ilgili bir baﬂka hadis ise ﬂöyledir:
Muhakkak ki cennet saraylar›ndan bir saray›n içinde yetmiﬂ menzil (yer, dünya, ev) bulunur. Her menzilde, içerisine girilmek üzere
yetmiﬂ kap›, her kap›n›n da di¤erinden girmekte olan kokudan
baﬂka cennet kokular›ndan
koku girer... [Tezkireti'l
Kurtubi,

s.

324/555]
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Hadislerde cennet saraylar›n›n en de¤erli taﬂlardan yap›ld›¤›na, en
güzel ve en rahat edilecek ﬂekilde dekore edildiklerine, içlerinde nimet
bollu¤u oldu¤una dikkat çekilmektedir. Dünya hayat›na raz› olmayan
ve bu hayat›n geçici süslerine aldanmayan müminler, ahirette her nimetin asl›, en mükemmeli ve kal›c› olan› ile nimetlendirilirler. Ahiret yurdunu isteyerek ciddi bir çaba göstermelerinden dolay›, gerçek zevk ve
neﬂeyi birbirinden güzel bu cennet mekanlar›nda sonsuza kadar yaﬂarlar. Buradaki ortam her türlü lüksü, ihtiﬂam›, zenginli¤i içermekle beraber, cennet ehlinin sürekli Allah'› and›klar› ve O'na gönülden ﬂükrettikleri asil ve temiz bir ortamd›r. Allah bir ayette cennet ehlinin ﬂükür ve
mutluluk içinde olduklar›n› ﬂöyle bildirmektedir:
(Onlar da) Dediler ki: "Bize olan va'dinde sad›k kalan ve bizi bu
yere mirasç› k›lan Allah'a hamd olsun ki, cennetten diledi¤imiz
yerde konaklayabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanlar›n ecri ne
güzeldir. (Zümer Suresi, 74)

Cennetteki Ota¤lar:
Cennet mekanlar›yla ilgili olarak çad›rlar da pek çok hadiste tasvir
edilmiﬂtir. Bu hadislerden birkaç› ﬂöyledir:
Muhakkak ki cennette (mümin için) içi boﬂalt›lm›ﬂ bir tek inciden
bir çad›r vard›r. Bu çad›r›n eni altm›ﬂ mil (yaklaﬂ›k 100 km) mesafe geniﬂli¤indedir. Bunun her köﬂesinde (mümine mahsus) birtak›m
ev halk› vard›r ki onlar baﬂkalar›n› (yani birbirlerini) göremezler.
(Ancak) Mümin onlar› dolaﬂ›p ziyaret eder. [Tezkireti'l Kurtubi, s.
325/560]
Cennette mü'minin yüksekli¤i altm›ﬂ mil (yaklaﬂ›k 100 km) olan
bir inci çad›r› vard›r. [Büyük Hadis Külliyat›-5, s. 408/10091]
Geniﬂli¤i de öyle (yani altm›ﬂ mildir). Orada mü'minin aileleri bulunacak. Mü'min onlar› bir bir dolaﬂacak... [(Buhari, Müslim ve
Tirmizi); Büyük Hadis Külliyat›-5, s. 408/10092]
Cennet ehlinden derecesi en düﬂük olan›n seksen bin hizmetçisi
vard›r. Onun için inciden, zebercedden (zümrüt benzeri k›ymetli bir
taﬂ) ve yakuttan bir çad›r kurulur. Bu çad›r, Câbiye'den San'a'ya
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kadar uzanan bir büyüklüktedir. [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyat›- 5, s. 412/10114]
Herﬂeyin en mükemmel haliyle yarat›ld›¤› cennette çad›rlar da olabilecek en üst konforla müminlerin zevkine, rahat›na, keyfine uygun ﬂekilde var olacaklard›r. Peygamberimiz (sav)'in bildirdi¤i gibi de¤erli
cevherlerden yap›lan bu çad›rlar ola¤anüstü bir geniﬂli¤e sahiptirler.
Hadislerde cennet ehlinden kiﬂilerin, çok geniﬂ ve yüksek olan inci tanelerinin içinde, aileleri ve yak›nlar› ile mükemmel bir hayat sürdükleri
haber verilmektedir. Kuﬂkusuz bu Rabbimiz'in benzersiz yaratma gücünün ve sanat›n›n bir tecellisidir. Dünya hayat›nda say›s›z eksik, kusur ve
acz içinde yaﬂayan insan›n böylesi bir güzelli¤i zihninde canland›rmas›
bile heyecan vericidir. Güzelli¤inin ve ihtiﬂam›n›n yan› s›ra zümrüt ve
yakuttan yap›lm›ﬂ olan cennet çad›rlar›n›n içinde bir kiﬂiye hizmet
edenlerin say›s› da dünyada Allah'›n r›zas›n›, rahmetini ve cennetini
umarak çal›ﬂ›p yorulan herkes için büyük bir müjdedir.

Cennetteki Çarﬂ›lar:
Çarﬂ›lar, pazarlar, insanlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamalar› için önlerine birçok seçenek sunan al›ﬂveriﬂ mekanlar›d›r. Bu al›ﬂveriﬂ merkezlerinde her yiyecek ve eﬂya farkl› çeﬂitleriyle, farkl› ambalajlarda yer al›r.
‹nsanlar iyi beslenme, farkl› tatlar› deneme, ﬂ›k ve güzel giyinme, iﬂlerini kolaylaﬂt›raca¤›n› düﬂündükleri araçlar› sat›n alma, be¤endikleri ve
rahat edeceklerini düﬂündükleri eﬂyalar› edinme hevesiyle bu yerlere
giderler. ‹ﬂte insanlar›n dünya ﬂartlar›nda hoﬂlar›na giden bu nimeti
Allah cennette de en güzeliyle yaratacakt›r. Cennetteki çarﬂ›lar say›s›z
çeﬂitlilikte nimetle, bolluk sevinci uyand›ran görüntüleriyle cennet ehlinin içlerindeki bu arzuya hitap edecektir. Üstelik cennette, dünyada bu
nimetin beraberinde olan pek çok imkans›zl›k da ortadan kalkm›ﬂ olacakt›r. Örne¤in dünyada insanlar al›ﬂ veriﬂ yerlerini dolaﬂmaktan zevk
almalar›na ra¤men bundan yorulurlar. Ço¤u insan›n buralar› rahat rahat dolaﬂabilecek kadar geniﬂ bir vakti de yoktur. Bunun d›ﬂ›nda al›ﬂveriﬂ yapma imkan›na sahip insanlar›n yan› s›ra bundan zevk almas›na
ra¤men diledi¤ini sat›n alma imkan›na sahip olmayan insanlar da var-
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d›r. ‹nsanlar fiyat›n› ödedikleri sürece bu çeﬂit bollu¤u içinden istedikleri ürünü seçebilirler. Ama e¤er bu imkana sahip de¤illerse sadece bu
mekanlar› gezmekle yetinmek durumundad›rlar. Oysa Peygamberimiz
(sav)'in hadislerde haber verdi¤ine göre cennet çarﬂ›lar›nda insanlar istedikleri herﬂeyden diledikleri kadar alabileceklerdir. Orada al›ﬂ veriﬂ
söz konusu olmayacak, herkes her be¤endi¤ine sahip olabilecektir. Bu
mekanlardaki nimet çeﬂitleri ise insanlar›n daha önce hiç görmedikleri ve hayalini bile kurmad›klar› türden nimetler olacakt›r.
Allah bol ihsan›yla herkese tüm be¤enip arzulad›klar›n›
verecek kimsenin hiçbirﬂeyi eksik olmayacakt›r.
Hadislerde bu durumdan ﬂöyle bahsedilir:
Muhakkak cennette bir çarﬂ› vard›r ki melekler oray› ziyaret ederler. Orada gözlerin
mislini görmedi¤i, kulaklar›n duymad›¤› ve kalplere gelmeyen nimetler var-
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d›r. Can›m›z›n istedi¤i herﬂey bize getirilir. Fakat orada sat›lan ve
sat›n al›nan hiçbir ﬂey yoktur. O çarﬂ›da cennet halk›n›n baz›s› di¤er baz›s› ile karﬂ›laﬂ›r. Yüksek menzil ve mevki sahibi döner de
mevki bak›m›ndan kendinden aﬂa¤› derece olan kimse ile karﬂ›laﬂ›r. Onlar›n içinde herhangi bir ﬂeyi eksik olan kimse yok ki karﬂ›laﬂt›¤›n›n üzerine gördü¤ü süs elbiselerinden dolay› rahats›z olsun.
Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir k›yafet bürünür. ﬁu
muhakkak ki cennette hiçbir kimsenin üzülmesi, kederlenmesi yoktur. [Tezkireti'l Kurtubi, s. 325-326/563]
ﬁüphesiz ki cennette bir çarﬂ› vard›r. Fakat orada hiçbir ﬂeyi sat›n
almak ve hiçbir ﬂeyi satmak yoktur. Ancak erkekler ve kad›nlar suret ve ﬂekilleri vard›r. Binaenaleyh orada hangi k›l›¤› istedi¤inde
ona girecektir. [Tezkireti'l Kurtubi, s. 326/564]
Hadiste ayr› bir nimet olarak erkek ve kad›n suretlerinin varl›¤›ndan da bahsedilmektedir. Diledi¤i zaman diledi¤i surette olabilmek, böylece birbirinden çok farkl› güzel görünümlere sahip olabilmek pek çok kimsenin
dünyada hayalini kurdu¤u bir fikirdir.
Her insan›n sa¤l›kl› ve kusursuz bir
yüz ve fizik güzelli¤ine sahip olma
özlemi vard›r. Saç rengi, göz rengi,
yüz hatlar›, cilt rengi, boyu, yap›s›
gibi daha pek çok fiziksel özellik
insanlara do¤uﬂtan verilmiﬂtir. Dün-
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yada tek çeﬂit güzellikten duyulan monotonluk hissinin cennette olmamas›, güzelli¤in kiﬂinin istedi¤i kadar, istedi¤i ﬂekilde de¤iﬂebilmesi de
insan ruhuna zevk verecek ayr› bir nimettir.
Bir baﬂka hadiste ise cennetteki çarﬂ›larda müminlerin oturacaklar›
güzel kokulu, rahat yerler bulundu¤u, cennet ehlinin buralarda tan›ﬂ›p
sohbet ettikleri, k›saca insan›n hoﬂuna gidecek bir sosyal yaﬂam›n varl›¤›na dikkat çekilir:
Muhakkak cennette öyle çarﬂ›lar var ki orada al›ﬂveriﬂ yoktur. Fakat cennet ahalisi oraya vard›¤› zaman taze ve parlak inci ve misk
toprak üzerine yaslanarak otururlar. Dünyada olduklar› gibi o
cennetlerde tan›ﬂ›rlar. Dünyada nas›l olduklar›n› ve Rablerine ibadetlerinin nas›l oldu¤unu, geceleri nas›l ihya ettiklerini, gündüzleri nas›l oruç tuttuklar›n›, dünyan›n zenginli¤i ile fakirli¤inin nas›l
oldu¤unu, ölümün nas›l oldu¤unu ve ... nas›l cennet ahalisinden
olduklar›n› konuﬂup müzakere (ve sohbet) ederler.
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 326/565]

43

‹man›n Güzellikleri

CENNETTEK‹ Y‹YECEKLER
Cennette insanlar›n nefislerinin hoﬂuna gidecek, canlar›n›n istedi¤i ve
arzulad›klar› son derece lezzetli pek çok yiyecek oldu¤u Kuran'da ve
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirilir. Özellikle dünyada da
makbul yiyecekler aras›nda olan et ve meyvenin her çeﬂidi cennet ehline bol bol sunulacakt›r. Allah ayetlerinde cennet ehline yap›lan bu ikramlar›n güzelli¤ini ﬂöyle haber verir:
Arzulay›p-seçecekleri meyveler, Canlar›n›n çekti¤i kuﬂ eti. (Vak›a Suresi, 20-21)
Yapt›klar›na bir karﬂ›l›k olmak üzere (onlara sunulur); (Vak›a Suresi, 24)
Hem Kuran ayetlerinde hem de hadislerde cennet ehline sunulan
baz› nimetlerin dünyadakilerle benzer oldu¤una dikkat çekilmektedir.
Allah bu gerçe¤i bir ayette ﬂöyle bildirmektedir:
(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanlar› müjdele. Gerçekten onlar için altlar›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. Kendilerine r›z›k olarak bu ürünlerden her yedirildi¤inde:
"Bu daha önce de r›z›kland›¤›m›zd›r" derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuﬂtur. Orada, onlar için tertemiz eﬂler vard›r ve onlar orada süresiz kalacaklard›r. (Bakara Suresi, 25)
Cennet nimeti olarak sunulan yiyeceklerin her biri hem estetik güzelli¤e sahiptirler hem de son derece lezzetli yiyeceklerdir. Bunlardan
özellikle meyveler görünüﬂleri, renkleri, kokular› ve kendilerine has tatlar› ile birbirlerinden güzeldirler.
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Örne¤in çilek pek çok kiﬂinin severek yedi¤i, kokusundan ve lezzetinden çok hoﬂland›¤›
bir meyvedir. Fakat tüm güzelli¤ine ra¤men çilek çok yendi¤i takdirde kimi bünyelerde alerjik tepkilere yol açabilir. Bu, dünya hayat›na
has bir eksikliktir.

Dünyada tüm nimetler gibi meyvelerin de pek çok aç›dan kusurlu yanlar› vard›r. Yetiﬂtirilmelerinden baﬂlayarak, sat›n al›nmalar›na, y›kanmalar›na, ay›klanmalar›na kadar pek çok zahmetli aﬂamadan geçerler. Verilen tüm emeklere ra¤men kimi zaman çürür, kimi zaman da tatlar› eksik olur. K›sacas› insanlar bir ﬂeyler yerken asl›nda pek çok eksikli¤in,
zorlu¤un da üstesinden gelmeye çal›ﬂ›rlar. Dünya hayat›na mahsus olarak yiyeceklerin hepsi belli bir kusur ile yarat›larak insanlar›n bu nimetlerin as›llar›na özlem duymalar›na sebep olurlar. Üstelik ne kadar sevilen bir yiyecek olursa olsun sürekli yendi¤i takdirde bu yiyecekten al›nan zevk ilk baﬂtaki kadar yo¤un olmaz.
Cennetteki yiyecek ve meyveler ise cennet ehlinin önüne kusursuz
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ve zahmetsiz olarak gelirler. Allah Kuran'da "(Meyvelerin) Gölgeleri
onlara pek yak›n ve devﬂirilmeleri kolaylaﬂt›r›ld›kça kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ." (‹nsan Suresi, 14) ayetiyle bu meyvelere ulaﬂman›n son derece kolay oldu¤unu bildirmiﬂtir. Cennette dal›ndan kopar›lan bu meyveler
toz, kir olmaks›z›n tertemizdir ve lezzetleri de mükemmeldir. Baﬂka
ayetlerde de Allah cennet meyveleri ile ilgili olarak ﬂöyle buyurur:
‹ﬂte, yapt›klar›n›z dolay›s›yla mirasç› k›l›nd›¤›n›z cennet budur.
Orda sizin için birçok meyveler vard›r; onlardan yiyeceksiniz.
(Zuhruf Suresi, 72-73)
Peygamberimiz (sav) ise bir hadiste cennete girecek müminlere
"Onu meyveleri aﬂa¤›ya sarkan yüksek cennete koyun!" denildi¤inden
bahsetmektedir. [Büyük Hadis Külliyat›-5, s. 413/10120]
Cennette yemek ihtiyaçtan de¤il, Allah'tan bir nimet ve ikram olarak zevk için yenmektedir. Orada iman edenler ac›kma, susama gibi
dünyaya dair acizliklerden ar›nd›r›lm›ﬂlard›r. Muharref ‹ncil'de de cennete lay›k olan kiﬂilerden bahsedilirken, "Art›k ac›kmayacak, art›k susamayacaklar..." ifadesi yer almaktad›r. (Yuhanna'ya Gelen Esinleme, 7. bölüm, 16)
Cennet nimetlerinin ayet ve hadislerde vurgulanan bir di¤er özelli¤i de çok bereketli olmalar›d›r. Allah ahiret yurdu için, orada r›zk›n he-
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saps›zca oldu¤unu ve tükenmenin söz konusu olmad›¤›n› Sad Suresi'ndeki ayetlerde ﬂöyle bildirmektedir:
‹ﬂte hesap günü size va'dedilen budur. ﬁüphesiz bu, Bizim r›zk›m›zd›r, bitip tükenmesi de yok. (Sad Suresi, 53-54)
‹ncil'de de yiyeceklerin tükenmeyece¤ine iﬂaret eden bir bilgi ﬂöyle
yer al›r:
Geçici olan yiyecek için de¤il, sonsuz yaﬂam boyunca kalan yiyecek için
çal›ﬂ›n... (Yuhanna, 6. bölüm, 27)

Meyvelerin Bollu¤u:
Meyveler vücudu zehirli etkilerden temizleyen, hastal›klara karﬂ›
vücuda direnç veren, vitamin ve mineral bak›m›ndan çok zengin, insana ferahl›k veren, sa¤l›k ve güzellik kazand›ran tertemiz yiyeceklerdir.
Bu cennet nimeti ile ilgili olarak bir hadisinde Peygamberimiz (sav) ﬂöyle buyurur:
Sidretü'l-Münteha a¤ac›n›n meyvesinden her bir meyve yar›l›nca
içinden yetmiﬂ iki renk ve çeﬂit yemek ç›kar ki orada öbürüne benzeyen hiçbir renk ve çeﬂit yoktur. [Tezkireti'l Kurtubi, s. 312/517]
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Peygamberimiz (sav) bu hadisinde cennetteki meyvelerin renklerine ve çeﬂitliliklerine dikkat çekmiﬂtir. Nimetlerin bu ﬂekilde birbirlerinden farkl› olmalar› insanlar›n çok hoﬂlar›na gidecek bir güzelliktir. Bir
ﬂeyin hep ayn› ﬂekilde, ayn› kokuda, lezzette ya da renkte olmas›ndansa her seferinde ilk defa görülüyormuﬂ gibi heyecan uyand›racak ﬂekilde de¤iﬂikliklerle yarat›lmas› çok büyük bir
sürprizdir. Ayn› zamanda bu, Allah'›n sonsuz yaratma gücünün ve sanat›n›n delillerinden sadece
bir tanesidir. Bu çeﬂitlilik cennette s›n›rs›z
olabilir. Cennetteki meyvelerin çeﬂitlili¤ine dikkat çekilen bir baﬂka hadis
ise ﬂöyledir:
Cennet ehlinin en aﬂa¤› derecede
olan›n›n baﬂ ucunda 10.000 hizmetçi, her hizmetçinin elinde
farkl› renkte alt›n ve gü-
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müﬂten iki sahan ve içlerinde ayr› ayr› meyveler vard›r. En son yedi¤ini de ilk iﬂtiha (açl›ktan gelen istek, haz) ile yer... [Ramuz elEhadis-1, s. 71/5]
Hadisten anlaﬂ›ld›¤› gibi cennetteki nimetler cennet ehlinin en
zevk alacaklar› ﬂekilde kendilerine sunulacakt›r. Kendilerine hizmet
amac›yla yarat›lm›ﬂ ve bu hizmeti zevkle ve özenle yapan hizmetkarlar›n alt›n ve gümüﬂ kaplarda sunduklar› çeﬂit çeﬂit meyveler cennet ehline Allah'tan bir a¤›rlamad›r. Allah bir ayette:
... Orada nefislerinizin arzulad›¤› herﬂey sizindir ve istedi¤iniz
herﬂey de sizindir. Çok ba¤›ﬂlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir
a¤›rlanma olarak. (Fussilet Suresi, 31-32)
Bunun yan› s›ra Peygamberimiz (sav) cennette bir meyve dal›ndan
kopar›ld›¤›nda bu meyvenin yerinde bir eksilme olmad›¤›n›, yerine yenisinin geldi¤ini haber vermiﬂtir:
... Cennetin meyvesindan kopar›nca, yerine yenisi biter. [Ramuz elEhadis-1, s. 98/9]
Baﬂka bir rivayette Peygamberimiz (sav)'in ﬂu sözlerine yer verilmektedir:
Bir köylü Arap, "Ey Allah'›n Resulü cennetin içinde meyve var m›d›r?" diye sordu. Resulullah:
"Evet Tuba denilen bir a¤aç vard›r" buyurdu. O zat:
"Ya Resulullah bizim arazimizdeki hangi a¤aç ona benzer?" dedi.
Resulullah:
"Senin arazindeki a¤açlardan hiçbir ﬂey ona benzemez. Fakat sen
hiç ﬁam'a geldin mi? Çünkü orada ceviz denilen bir a¤aç var ki bir
gövde üzerine biterek yukar›s› -yani dallar›- yay›l›r. ‹ﬂte bu a¤aç
Tuba a¤ac›na benzer" buyurdu. O zat:
"Ya Resulullah, o a¤ac›n dip gövdesinin kal›nl›¤› ne kadard›r?" dedi. Allah'›n Resulü:
"Senin ev halk›n›n develerinden beﬂ yaﬂ›na basan genç bir deve yola ç›ksa dibini dolaﬂ›p kuﬂatamaz da nihayet ihtiyarl›¤›ndan boynu k›r›l›r" buyurdu. Köylü Arap:
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"Cennette üzüm var m›?" diye tekrar sordu. Resulullah:
"Evet vard›r" buyurdu. O zat:
"O üzümün salk›m›n›n büyüklü¤ü ne kadard›r?" dedi. Resul-i Ekrem:
"Alaca kargan›n hiç durmadan bir ayl›k uçup gidece¤i mesafe kadar" buyurdu. O zat:
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"O üzümün taneleri(nin büyüklü¤ü) ne kadard›r?" dedi. Allah'›n
Resulü:
"Büyük kova gibidir" buyurdu. O zat:
"Ey Allah'›n Resulu, o üzüm tanesi beni ve ev halk›m› muhakkak
doyurur" dedi. Resulullah:
"Evet seni ve ev halk›n› ve akraban›n ekserisini doyurur… Cennetin hurmas› a¤ac›n dibinden dallar›na do¤ru intizaml› bir ﬂekilde
y›¤›l›p istif edilmiﬂtir. Meyveleri büyük testiler misalidir. Ne zaman bir meyve kopar›lsa yerine baﬂkas› gelir. Cennetin suyu çukur
olmayan yerlerden akar. Cennet üzümünün her bir salk›m› on iki
arﬂ›nd›r."
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 312-313/518]
Cennet meyveleri düﬂünülürken, dünyadakilerle s›n›rl› düﬂünülmemelidir. Peygamber Efendimiz (sav)'in yukar›daki hadisinde yaln›z
birkaç meyvenin farkl› yarat›l›ﬂ› örnek olarak verilmiﬂtir. Ancak cennet
istenen herﬂeyin en güzel ﬂekliyle var olaca¤›, akl›m›za gelmeyen fakat
çok hoﬂumuza gidecek daha pek çok nimeti içinde bar›nd›ran bir mekand›r.
Kuran'da cennet meyvelerinden bahsedilen ayetlerden birkaç› ﬂöyledir:
Yüklü dallar› bükülmüﬂ kiraz (a¤açlar›), üst üste dizili meyveleri sarkm›ﬂ muz a¤açlar›, (Vak›a Suresi, 28-29)
‹çlerinde (her türden) meyve, eﬂsiz-hurma ve eﬂsiz-nar vard›r.
(Rahman Suresi, 68)
Ve (daha) birçok meyveler aras›nda, kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler). (Vak›a Suresi, 32-33)
‹ﬂte onlar; onlar için bilinen bir r›z›k vard›r. Çeﬂitli-meyveler.
Onlar ikram görenlerdir. Nimetlerle donat›lm›ﬂ (naim) cennetlerde. (Saffat Suresi, 41-43)
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Cennetteki Yiyeceklerden Örnekler:
Hurma:
Bir hadiste hurma ile ilgili olarak ﬂöyle rivayet edilmiﬂtir:
Bir kiﬂi, "Ya Resulullah cennetin içinde hurma var m›d›r? Çünkü
ben hurmay› seviyorum" diye sordu. Resulullah:
"Evet vard›r. ... cennet hurmalar›n›n alt›ndan dallar› vard›r. Budaklar›n›n baﬂlar› alt›ndand›r. Alt›ndan budaklar› vard›r. Alemlerden herhangi bir kimsenin görmekte oldu¤u elbiselerin en güzeli
gibi yapraklar› vard›r. Alt›ndan hurma salk›mlar› vard›r. Hurma
salk›mlar›n›n çöpü de alt›ndand›r. Alt›ndan hurma tanesinin dibinde yap›ﬂ›k pul gibi ﬂeyler vard›r. Büyük küpler gibi meyveler var
ki (onlar) köpükten yumuﬂak, baldan tatl›d›r." [Tezkireti'l Kurtubi,
s. 315/522]
Hurman›n tarif edildi¤i bir baﬂka hadis de ﬂöyledir:
Cennetteki hurma a¤ac›n›n dallar› k›rm›z› alt›nd›r. Saplar› yeﬂil
zümrüttür. Yapraklar› ipek gibidir. Meyvesi kule gibi iri taneli,
kaymaktan yumuﬂak ve çekirdeksizdir. [Ramuz el-Ehadis-2, s.
451/4]
Dikkat edilecek olursa cennetteki her detay bizim tan›d›¤›m›z, bildi¤imiz en gözal›c› ve k›ymetli ﬂeylerle k›yas edilerek görünümleri ve
lezzetleri ile ne kadar de¤erli birer nimet olduklar› vurgulanmaktad›r.
Örne¤in cennetteki hurma a¤ac›n›n dallar› alt›na, yapraklar› çok
güzel ve de¤erli bir kumaﬂ olan ipe¤e benzetilmiﬂtir.
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Cennetteki hurma tanelerinin büyüklü¤üne dikkat çekilen bir baﬂka hadis ise ﬂöyledir:
Cennette hurma a¤açlar›n›n dallar› yeﬂil zümrüttür. Budaklar› k›rm›z› alt›nd›r. Yapraklar› cennet ahalisi için giyecek k›yafetleridir.
Onun bir k›sm› k›sa (iç) elbiseleri, bir k›sm› da içi astarl› d›ﬂ elbiseleridir. Cennet hurmas›n›n meyvesi büyük testiler ve kovalar gibidir. Sütten daha beyaz, baldan tatl›, köpükten yumuﬂakt›r. ‹çinde de çekirdek yoktur. [Tezkireti'l Kurtubi, s. 314]
Yukar›daki hadiste mücevherlerle tarif edilen hurman›n, görünümün yan› s›ra lezzetinin de Allah'›n dilemesiyle çok mükemmel olaca¤› vurgulanmaktad›r.

‹ncir:
Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (sav) incirle ilgili ﬂunlar› bildirmiﬂtir:
Peygamber Efendimiz (sav) bir tabak incir hediye
edilip ondan yedi ve sahabelerine: "Bundan yeyiniz. E¤er ben bir meyvenin cennetten indi¤ini
söylersem iﬂte cennetten inen meyve bu incirdir." buyurdu. (Ölüm-K›yamet-Ahiret
ve Ahirzaman Alametleri, s. 313)
‹ncir Kuran'da ismi geçen ve dikkat çekilen meyvelerden biridir. (Tin Suresi, 1) Meyveler aras›nda en yüksek mineral kaynaklar›ndan biri olan incir, enerji veren bir yiyecek olmas› bak›m›ndan da özel bir yere sahiptir.

Karpuz:
Peygamberimiz (sav)'in bir hadisinde karpuz hakk›nda ﬂöyle
söyledi¤i rivayet edilmiﬂtir:
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Karpuzdan faydalan›n›z ve ona ta'zim
(sayg›) ediniz. Çünkü onun suyu cennetten, tad› da cennet tad›ndand›r... karpuz
cennet (meyvelerin)dendir. (Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s.
313)

Muz:
Hadislerde geçen bir cennet meyvesi de
muzdur:
Dünyada cennet meyvesine benzeyen ﬂey
ancak muzdur. Çünkü Allah Teala (cennetin yemiﬂi hakk›nda), "Onun yemiﬂleri devaml›d›r", buyurmuﬂtur. Sen ise muzu, yaz ve k›ﬂ senenin her mevsiminde
bulabilmektesin. (Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 312-313)
Nitekim cennet tasvirlerinin yap›ld›¤›
ayetlerde, Allah bu meyveden ﬂöyle bahsetmektedir:
Yüklü dallar› bükülmüﬂ kiraz (a¤açlar›). Üst üste dizili meyveleri sarkm›ﬂ
muz a¤açlar›. Yay›l›p-uzanm›ﬂ gölgeler.
Durmaks›z›n akan su(lar). Ve (daha)
birçok meyveler aras›nda. Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler). (Vak›a Suresi, 28-33)
Muz kendine has aromas›yla, benzersiz
lezzeti ve say›s›z faydas›yla pek çok kiﬂinin
sevdi¤i bir nimettir. Fakat kuﬂkusuz cennetteki muz da di¤er tüm nimetler gibi, dünyadakinden çok daha kusursuz, çok daha lezzetli
ve güzel kokulu olacakt›r. En do¤rusunu
Allah bilir.
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Et:
Ayet ve hadislerde meyve d›ﬂ›nda bahsi geçen nimetlerden biri de
ettir. Allah bir ayetinde "Onlara, istek duyup-arzulad›klar› meyvelerden ve etten bol bol verdik." (Tur Suresi, 22) buyurarak etin bir cennet
nimeti oldu¤unu haber vermektedir.
Peygamberimiz (sav) de bir hadiste et hakk›nda ﬂöyle buyurmuﬂtur:
Cennet halk›n›n ekmek kat›¤›n›n en faziletlisi, en nefisi ettir.
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. [Tezkireti'l Kurtubi, s.
363/654]
Kuran'da ve hadislerde özellikle dikkat çekilen et çeﬂidi ise kuﬂ etidir. Kuran'da "canlar›n›n çekti¤i kuﬂ eti" ayetiyle haber verilen (Vak›a
Suresi, 21) kuﬂ eti bir hadiste ﬂöyle vurgulanm›ﬂt›r:
Cennette senin can›n kuﬂ isteyecek. Hemen k›zart›lm›ﬂ olarak önüne getirilip konacakt›r. [Büyük Hadis Külliyat›-5, s. 414/10123]
Et türleri aras›nda Kuran'da bahsi geçenlerden özellikle "b›ld›rc›n
eti" makbul bir yiyecektir. Bu nimet cennette bolca bulunacak, Müslümanlara en güzel ﬂekilde sunulacakt›r. (En do¤rusunu Allah bilir.)
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CENNETTE ‹NSAN GÜZELL‹⁄‹
Dünyadaki en büyük nimetlerden biri de insan güzelli¤idir. ‹nsan en
güzel evlere sahip olsa, en güzel yiyecekleri yese ve mükemmel yerlerde gezse de yapayaln›z oldu¤u sürece bunlardan

57

‹man›n Güzellikleri

ald›¤› zevk s›n›rl›
olacakt›r. Çünkü tüm
bu nimetler kiﬂinin çevresindeki

yak›nlar›

ve

dostlar› ile birlikte oldu¤u
takdirde bir anlam kazan›r.
Allah'›n ruhundan üfledi¤i bir
varl›k olan insan, kiﬂili¤i, takvas› ve
güzel ahlak› ile çok de¤erlidir. Bir de bu
özelliklerinin kusursuz bir fiziksel güzellikle biraraya gelmesi kuﬂkusuz herkesin sahip
olmak isteyece¤i büyük bir nimettir.
Cennetteki insan güzelli¤inin tarif edildi¤i hadislerden
biri ﬂöyledir:
Cennetteki huriler yakut ve mercan gibidirler. Adam onlardan birinin yüzüne bakar da, kendini onun yana¤›nda, aynada gördü¤ünden daha berrak görür. Onlar›n incilerinin en ednas› (en küçük, en
önemsiz) ﬂark ile garbi ›ﬂ›kland›r›r. [Ramuz el-Ehadis-2, s. 337/7]
Cennetteki hurilerin güzelli¤i yakut gibi nadide bir mücevhere,
mercan gibi özel bir görünüme sahip do¤al bir güzelli¤e benzetilmiﬂtir.
Ayr›ca bakan kiﬂinin kendisini aynadan daha net gördü¤ü benzetmesiyle ciltlerinin pürüzsüz güzellikte olmas›na ve yüzlerindeki berrakl›¤a,
ayd›nl›¤a dikkat çekilmiﬂtir.
Dünya ﬂartlar›nda cildin gerginli¤i, durulu¤u çok k›sa bir dönem
sürer. Küçük yaﬂlardaki cilt pürüzsüzlü¤ü ve güzelli¤i yaﬂ ilerledikçe
birtak›m cilt problemleri, y›pranma ve k›r›ﬂma ile bozulmaya u¤rar. Dolay›s›yla bu güzellik dünya ﬂartlar›nda kal›c› de¤ildir. Ancak Allah raz›
oldu¤u kullar›na cennette bu güzelliklerin kusursuzunu ve sonsuz olan›n› vaat eder. Peygamberimiz (sav) de bir hadiste cennetteki güzelli¤in
ve gençli¤in süreklili¤inden ﬂöyle söz eder:
Cennet ehlinin vücudu k›ls›z, yüzü sakals›z, gözleri sürmelidir,
gençlikleri zail olmaz (tükenmez), elbiseleri eskimez. [(Tirmizi),
Kütüb-i Sitte-14, s. 451/6]
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Cennet ehli cennete, otuz ya da otuz üç yaﬂ›nda sakals›z, k›ls›z ve
gözleri sürmeli olarak girecekler. [Büyük Hadis Külliyat›-5, s.
411/10109]
... Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazan›r,
ölümle karﬂ›laﬂmaz. Elbisesi eskimez, gençli¤i kaybolmaz. [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 451/6]
Hadislerde cennet ehlinin gözlerinin yarat›l›ﬂtan sürmeli oldu¤undan da bahsedilmektedir. Sürme, göz rengini ve ﬂeklini ön plana ç›karan
bir süstür. Dünya ﬂartlar›nda yapay olarak elde edilmeye çal›ﬂ›lan, fakat
yine de mükemmel olmayan bu güzellik, ahirette müminlerin do¤al hallerinde mevcut olacakt›r.
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Peygamber Efendimiz (sav)'in, cennetteki
insan güzelli¤i ile ilgili kendisine sorulan sorulara
ﬂöyle cevap verdi¤i rivayet olunmuﬂtur:
"Ya Resulullah! Allah Teala'n›n: '‹ri gözlü hurilerdir'
(Vak›a Suresi, 22) sözünü bana anlat" dedim.
"Onlar beyaz tenli, iri gözlü, kara kuﬂun kanatlar›
gibi sürmelidir" dedi.
"Ya Resulullah! Allah'›n: 'sanki o kad›nlar birer yakut ve mercand›r' (Rahman Suresi, 58) ayetini anlat"
dedim.
"Onlar el de¤memiﬂ sedefteki inci gibi güzeldirler" dedi.
"Ya Resulullah! Allah'›n: 'O cennetlerde iyi ahlakl› güzel kad›nlar vard›r' (Rahman Suresi, 70) ayetini anlat"
dedim.
"Onlar çok güzel huylu ve güzel yüzlüdürler" buyurdu.
"Ya Resulullah! Allah'›n: 'Onlar, toz konmam›ﬂ yumurta gibidirler' (Saffat Suresi, 49) ayetini anlat" dedim.
"Onlar yumurtan›n zar› gibi beyaz ve naziktirler" dedi.
"Ya Resulullah! Allah'›n: 'Kocalar›na sevimli ve birbirlerinin akran›d›rlar' (Vak›a Suresi, 37) ayetini söyle" dedim.
"Onlar dünyada ihtiyar, gözleri çapakl›, saçlar› a¤arm›ﬂ ve zay›f
olarak ölmüﬂken, Allah onlar› cennette bakire, kocalar›na sevimli,
aﬂ›k ve ba¤l›, birbirlerinin akran› k›lacak" buyurdu.
"Ya Resulullah! Dünya kad›nlar› m› üstündür, yoksa iri
gözlü huriler mi?" dedim.
"Elbisenin yüzü astar›ndan k›ymetli oldu¤u gibi, dünya kad›nlar› da hurilerden üstündürler" dedi.
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"Neden ya Resulullah?" dedim, ﬂöyle aç›klad›:
"Namazlar›, oruçlar› ve Allah'a ibadetleri sebebiyle Allah onlar›n
yüzlerini nurland›r›r, kendilerine ipek elbiseler giydirir. Onlar›n
tenleri beyaz, elbiseleri yeﬂil, ziynetleri sar›, buhurdanl›klar› (tütsülükleri) inci ve taraklar› alt›nd›r. Onlar ﬂöyle söylerler:
"Biz burada ebedi kalaca¤›z. Biz sevimli ve mutluyuz. Asla üzülüp
s›k›lmay›z. Baﬂka aleme göçmeden hep burada kalaca¤›z. Biz bu
halimizden memnunuz ve herﬂeye raz›y›z. Hiç kimseye k›zmaz ve
öfkelenmeyiz. Ne mutlu kendilerine eﬂ oldu¤umuz ve bize eﬂ olan
kimselere." [Gençlik ve Ölüm, s. 422-423]
Dikkat edilecek olursa Kuran'da (Rahman Suresi, 70) ve hadislerde
cennet kad›nlar›n›n güzel huylu olmalar›na da dikkat çekilmiﬂtir. Bir
baﬂka hadiste ise cennetteki insanlar›n ve bulunduklar› ortam›n güzelli¤i ﬂöyle tarif edilmiﬂtir:
Orada huylar› güzel, yüzleri güzel kad›nlar vard›r. (Rahman Suresi, 70)
Bir baﬂka hadiste ise cennetteki insan güzelli¤i ﬂöyle tarif edilmiﬂtir:
... Hurilerden her kad›n›n üzerinde yetmiﬂ kat elbise vard›r ki
birinin rengi di¤erinde yoktur. Keza kendisine di¤erinde bulunmayan yetmiﬂ çeﬂit renkli koku verilir. Hurilerden her ka-
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d›n için, inci ile süslenmiﬂ k›rm›z› yakuttan yetmiﬂ taht, her taht
üstünde yetmiﬂ döﬂek, her döﬂek üzerinde koltuk vard›r. Hurilerden
her kad›n için ihtiyac› ve hizmeti için yetmiﬂ bin hizmetçi k›z ve
yetmiﬂ bin hizmetçi erkek vard›r. Her hizmetçinin beraberinde,
içinde çeﬂitli yemek bulunan alt›ndan tepsiler vard›r ki müminlerden biri öbüründe önceki kapta bulamad›¤› tad›, lezzeti bulur...
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 333/591]
Pek çok hadiste ise cennet ehlinin özellikle yüz güzelli¤ine dikkat
çekilmiﬂ, hatta bu güzelliklerinin sürekli artt›¤› haber verilmiﬂtir:
Cennet ehlinin bir çarﬂ›s› vard›r. Her Cuma oraya gelirler. Derken
kuzey rüzgar› eser, elbiselerini ve yüzünü okﬂar. Bunun tesiriyle
hüsün (güzellik) ve cemalleri (yüz güzelli¤i) artar. Böylece ailelerine, daha da güzelleﬂmiﬂ olarak dönerler. Han›mlar›:
"Vallahi, bizden ayr›ld›ktan sonra sizin cemal ve güzelli¤iniz artm›ﬂ!" derler. Erkekler de:
"Sizler de Allah'a kasem (yemin) olsun, bizden sonra çok daha güzelleﬂmiﬂsiniz." derler. [(Müslim), Kütüb-i Sitte-14, s. 433/16]
Cennet ehli kad›nlar›n›n nurlu güzelliklerinden bir baﬂka hadiste
de ﬂöyle bahsedilir:
... E¤er cennet ehli kad›nlar›ndan bir kad›n yer ehline görünseydi,
dünyay› ve içindekileri ayd›nl›¤a bo¤ar ve ikisinin aras›n› da güzel koku ile doldururdu... [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyat›-5, s.
409/10095]
Ünlü ‹slam alimi Bediüzzaman Hazretleri ise kendisine hadislerde tarif edilen bu güzelli¤in nas›l oldu¤u soruldu¤unda ﬂöyle cevap vermiﬂtir:
Manas› pek güzeldir ve güzelli¤i pek ﬂirindir.
ﬁöyle ki: ﬁu çirkin, ölü, camid (donuk,
cans›z) ve ço¤u k›ﬂ›r (kabuk, d›ﬂ görünüﬂ) olan dünyada; hüsün (güzellik) ve cemal (yüz güzelli¤i), yaln›z göze gü-
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zel görünüp ülfete (al›ﬂkanl›k) mani olmazsa yeter. Halbuki güzel,
hayattar (canl›), revnakdar (göz al›c› güzellik), bütün k›ﬂ›rs›z (kabuksuz), lüb (öz) ve kabuksuz iç olan cennette; göz gibi bütün insan›n duygular›, latifeleri (hoﬂ sözleri) cins-i latif (yumuﬂak, hoﬂ)
olan hurilerden ve huriler gibi ve daha güzel, dünyadan gelme cennetteki nisa-› dünyeviyeden (dünya kad›nlar›ndan), ayr› ayr› hissi-i zevklerini, çeﬂit çeﬂit lezzetlerini almak isterler... Demek huriler cennetin aksam› (bölümleri) ziynetinden yetmiﬂ tarz›n›, bir tek
cinsten olmad›¤›ndan birbirini setretmeyecek (örtmeyecek, kapatmayacak) surette giydikleri gibi; kendi vücutlar›ndan ve nefis ve
cisimlerinden, belki yetmiﬂ mertebeden ziyade ayr› ayr› hüsün (güzellik) ve cemalin (yüz güzelli¤i) aksam›n› (bölümlerini) gösteriyorlar. [Sözler, s. 469-470]

Giyeceklerin Güzelli¤i ve Çeﬂitlili¤i:
Kaliteli kumaﬂlardan yap›lm›ﬂ rahat ve güzel k›yafetler giymek
herkesin hoﬂuna gider. Cennetteki çeﬂitli renk ve güzellikteki k›yafetler
de insan›n bu yöndeki zevkine hitap edecektir. Dünya ﬂartlar›nda k›yafetler ne kadar güzel olurlarsa olsunlar hep bir eksiklik söz konusudur.
Tüm giysiler zaman içinde eskir, renkleri solar, kiﬂide ilk giydi¤i zamanlardaki be¤eniyi uyand›rmamaya baﬂlar. Bir kiﬂinin dünyada çok say›da
giysiye sahip olmas› da bir önem taﬂ›maz, çünkü bu giyimlerden al›nan
zevk kiﬂinin ömrü ile s›n›rl›d›r. Ölümle birlikte di¤er tüm eﬂyalar gibi
bunlar da geride b›rak›l›r. Oysa cennet giysileri hem kusursuz güzellik
ve çeﬂitlilikte hem de sonsuza kadar kal›c›d›rlar. Peygamber Efendimiz
(sav)'in cennet giysilerinin bu özelliklerine dikkat çekti¤i bir hadisleri
ﬂöyledir:
... Orada muazzam köﬂkler, geniﬂ nehirler, bol ve olgun meyveler,
güzel ve dilber zevceler (kad›n, eﬂ), ebedi pek çok ve renkli güzel elbiseler vard›r. Oras› yüksek, güzel ve selim yurtlardan parlak hayat sürülen bir yerdir... [Ramuz el-Ehadis-1, s. 170/1]
Ayr›ca bu k›yafetler öylesine boldur ki, kimse bir eksiklik ve ihtiyaç
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hissetmeyecektir. Bir hadiste bu duruma ﬂöyle dikkat çekilmiﬂtir:
... Onlar›n içinde herhangi bir ﬂeyi eksik olan kimse yok ki karﬂ›laﬂt›¤›n›n üzerinde gördü¤ü süs elbiselerinden dolay› rahats›z olsun. Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir k›yafet bürünür... [Tezkireti'l Kurtubi, s. 325-326/563]
Cennet ehlinin giyecekleri de en rahat edecekleri ﬂekilde yarat›lm›ﬂt›r. Giyilen k›yafetler, cennetteki kusursuzluk ve güzellik içinde hiçbir rahats›zl›¤a sebep olmaz. Dünyaya ait eksiklikler -k›yafetin solmas›,
k›r›ﬂmas›, kirlenmesi, eskimesi vs.- de cennette yoktur. Ayr›ca cennette
k›yafetlerin kumaﬂlar›n›n dokunmas›, dikilmesi gibi haz›rl›k aﬂamalar›
da söz konusu de¤ildir. Cennette Allah'tan bir nimet olarak herﬂey her
zaman en mükemmel ﬂekliyle haz›rd›r. Cennetteki müminlerin k›yafetleri ile ilgili haber verilen di¤er detaylar ﬂöyledir
... Cennetin giyecekleri dokunmaz. Cennetin meyveleri yar›l›r da
ondan elbise ç›kar... [Tezkire-i Kurtubi-1, s. 21]
Cennette hurma a¤açlar›n›n dallar› yeﬂil zümrüttür. Budaklar› k›rm›z› alt›nd›r. Yapraklar› cennet ahalisi için giyecek k›yafetleridir.
Onun bir k›sm› k›sa (iç) elbiseleri, bir k›sm› da içi astarl› d›ﬂ elbiseleridir... [Tezkireti'l Kurtubi, s. 314]
... Üzerinde yetmiﬂ kat elbisesi olur. En aﬂa¤›s› Tuba
a¤ac›ndan yap›lm›ﬂ, gelincik çiçe¤i gibi...
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 99/8]
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Ayetlerde de cennetteki elbiselerin ipekten ve süslemeli olduklar›
ﬂöyle haber verilmiﬂtir:
Onlar›n üzerinde hafif ipek ve a¤›r iﬂlenmiﬂ atlastan yeﬂil elbiseler vard›r... (‹nsan Suresi, 21)
Hiç ﬂüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanlar› alt›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokar, orada alt›ndan bileziklerle ve incilerle süslenirler; oradaki elbiseleri
ipek(ten)dir. (Hac Suresi, 23)
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CENNETTEK‹ DO⁄A GÜZELL‹⁄‹
‹nsan›n ruhu estetikten, simetriden, güzellikten, temizlikten, düzenden,
renk uyumundan k›sacas› mükemmellikten zevk alacak ﬂekilde yarat›lm›ﬂt›r. Nitekim do¤adaki tüm renkler, görüntüler de insan›n ruhundaki
bu zevke hitap eden en yak›n uyum ve güzelli¤i yans›t›rlar.
‹nsanlar›n dinlenmek, rahat etmek için tercih ettikleri mekanlar da hep do¤al güzelliklerle iç içedirler. Yeﬂillik, ormanl›k, deniz
kenar› ya da nehir k›y›s› gibi yerlerde temiz hava, toprak ve su ile
yak›n olmak insanlara huzur ve mutluluk verir.
Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n, temiz havan›n do¤rudan girmedi¤i, do¤al güzelliklerden uzak ortamlar ise genellikle insanlar›n hoﬂuna gitmez.
‹nsan›n do¤al güzellik aray›ﬂ› içinde olmas›n›n sebeplerinden biri, Allah'›n insan› cennet güzelliklerinden zevk alacak ﬂekilde
yaratm›ﬂ olmas›d›r. ‹nsan fark›nda olsa da olmasa da asl›nda cennet nimetlerinin beklentisi içindedir. Ayetlerde cennetin do¤al
güzelliklerle iç içe olaca¤› ﬂöyle
haber verilmektedir:
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ﬁüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar
için alt›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. ‹ﬂte büyük 'kurtuluﬂ
ve mutluluk' budur. (Büruc Suresi, 11)
Çeﬂit çeﬂit 'inceliklere ve güzelliklere' (veya her türden s›k a¤açlara) sahiptirler. (Rahman Suresi, 48)

Cennet A¤açlar›:
A¤açl›k mekanlar insanlar›n, içinde bulunmaktan ruhen zevk ald›klar› yerlerdendir. ‹nsanlar her ne kadar binalar›n yo¤unlukta oldu¤u
ﬂehir merkezlerinde yaﬂasalar da, genellikle a¤açl›k, yeﬂillik mekanlarda bulunmak isterler. A¤açl›k bir yere ait bir görüntü izlemek ya da böyle bir foto¤rafa hatta tabloya bakmak dahi insanlar için bir zevktir. Dünyada pek çok faydas›yla yarat›lm›ﬂ olan a¤açlar, Rabbimiz'in insanlara
sundu¤u nimetlerdendir. Görkemli görünümleri, benzersiz türleri, çeﬂitli renkleri, serinletici gölgelikleri ile a¤açlar, insanlara zevk verecek
ﬂekilde yarat›lm›ﬂlard›r. Allah'›n "Boylar› birbiriyle yar›ﬂan ve içiçe girmiﬂ a¤açl› bahçeler" (Abese Suresi, 30) ayetiyle bildirdi¤i a¤açlar, ahirette cennete has üstün özellikleriyle yarat›lm›ﬂt›r. Solmadan, kurumadan, yapraklar› dökülmeden, ihtiﬂaml› görünümleri ile, a¤açlar da cennetteki kusursuzluk içinde yarat›lm›ﬂlard›r. Aﬂa¤›daki hadislerde ise
a¤açlar›n özellikle gölgesinden bir cennet nimeti olarak s›kça bahsedilir:
Cennette öyle bir a¤aç var ki bir süvari gölgesinde yetmiﬂ yahut da
yüz sene gider (de bitiremez). O huld -ebedilik- a¤ac›d›r... Cennette
bir a¤aç var ki, bir kimse dört yaﬂ›na girmiﬂ bir diﬂi deve yavrusuna yahut da beﬂ yaﬂ›na girmiﬂ olan bir diﬂi deveye binmiﬂ olsa da
sonra a¤ac›n dip taraf›ndaki gövdesini dönmeye baﬂlasa hareket
etti¤i yere ulaﬂmadan deve ihtiyarlayarak düﬂer... Onun
taze dallar› cennet surlar›n›n ötesindekilere ulaﬂmaktad›r. Cennetteki her ›rmak muhakkak
o a¤ac›n dibinden ç›kmaktad›r... [Tezkireti'l Kurtubi, s. 311/513]
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Cennette bir a¤aç vard›r ki, binekli bir kimse yüzy›l gölgesinde yürüse onu katedemez. ‹sterseniz ﬂu ayeti okuyun: "Daimi gölgededirler, ça¤lay›p duran su baﬂlar›ndad›rlar." [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 427/9]
Kuran'da "gölge içinde olmak"tan bir cennet nimeti olarak ﬂöyle
bahsedilir:
‹man edip salih amellerde bulunanlar›, alt›ndan ›rmaklar akan,
içinde ebedi kalacaklar› cennetlere sokaca¤›z. Onda onlar için
tertemiz k›l›nm›ﬂ eﬂler vard›r. Ve onlar›, 'ne s›cak-ne so¤uk, tam
karar›nda gölgeli¤e' sokaca¤›z. (Nisa Suresi, 57)
Takva sahiplerine vaat edilen cennet; onun alt›ndan ›rmaklar
akar, yemiﬂleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sak›nanlar›n (mutlu) sonudur, inkar edenlerin sonu ise ateﬂtir. (Rad Suresi, 35)
Kendileri ve eﬂleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerinde yaslanm›ﬂlard›r. (Yasin Suresi, 56)
ﬁüphesiz muttaki olanlar, gölgeliklerde ve p›nar-baﬂlar›ndad›r;
(Mürselat Suresi, 41)
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Orada tahtlar üzerinde yaslan›p-dayanm›ﬂlard›r. Orada ne (yak›c›) bir güneﬂ ve ne de dondurucu bir so¤uk görürler. (‹nsan Suresi, 13)
Muharref ‹ncil'de de cennetten bahsedilirken, Kuran'daki tariflerle
mutab›k "... Ne güneﬂ ne de kavurucu bir s›cakl›k onlar› çarpacak." ifadesi
yer almaktad›r. (Yuhanna'ya Gelen Esinleme, 7. bölüm, 16)
Cennetteki do¤al güzelliklerin tarif edildi¤i pek çok hadiste Tuba
a¤ac›ndan ve onun özelliklerinden bahsedilir. Bu a¤aç hakk›nda Peygamberimiz (sav)'in tarifleri ﬂöyledir:
... Tuba cennette bir a¤açt›r. Büyüklü¤ü yüz y›ll›k yer tutar. Ve cennet elbiseleri de onun tomurcuklar›ndan yap›l›r. [Ramuz el-Ehadis-2, s. 313/7]
Tuba a¤ac› benzersiz özelliklere ve görülmemiﬂ bir geniﬂli¤e sahiptir. Bunun yan› s›ra dünyadaki sebeplerin geçerli olmad›¤› cennet ortam›nda cennet elbiselerinin de bu a¤açtan yap›ld›¤› ifade edilmektedir.
Baﬂka hadislerde de Peygamberimiz (sav)'in cennetteki a¤açlarla ilgili tarifleri ise ﬂöyledir:
... Cennet a¤açlar›n›n dip gövdesi inci ve alt›n, yukar›s›
da meyvedir. [Tezkireti'l Kurtubi, s. 315/523]
Cennette hiçbir a¤aç yoktur ki gövdesi, alt›ndan
olmas›n. [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s.
427/10]
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Cennette Allah'›n benzersiz, sonsuz yaratmas›na ﬂahit olaca¤›m›z
için herﬂey mümkün olabilir. Örne¤in cennet a¤açlar›n›n meyveleri yakut, elmas, safir gibi de¤erli taﬂlar ﬂeklinde görünüp, ele al›nd›¤›nda yenecek hale geliyor olabilir.
Cennetteki a¤açlar›n mahiyetini soran bir sahabeye Peygamberimiz (sav)'in ﬂöyle söyledi¤i rivayet edilmiﬂtir:
Bu a¤açlar›n dallar› kurumaz, yapraklar› dökülmez, suyu kaybolmaz, meyvesi tükenmez. [‹lahi Dinlerde Cennet ‹nanc›, s. 54]

Cennetteki Irmaklar ve Denizler:
Su kaynaklar› bulunduklar› bölgeye bereket verir, oray› canland›r›p
temizlerler. Ayr›ca suya yak›n mekanlarda iklim de hem yaﬂamaya daha elveriﬂlidir, hem de insanlar›n hoﬂlar›na gidecek ›l›manl›ktad›r. ‹ﬂte
bu nedenle insanlar›n dinlenmek üzere seçtikleri mekanlar da deniz, göl
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ya da nehir kenarlar›na

yak›n

yerler olur. Nitekim Kuran'da takva
sahibi

olanlar›n

Allah'tan bir nimet
olarak "cennetlerde ve
p›nar baﬂlar›nda" (Hicr
Suresi, 45) olduklar› bildirilmiﬂtir.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde cennetteki nehirlerden s›kça bahsedilmektedir:
Cennet ›rmaklar›, misk da¤lar›n›n yahut da misk
tepelerinin alt›ndan ç›kar. [Tezkireti'l Kurtubi, s. 307/501]
Cennette, bal denizi, ﬂarap denizi, süt denizi ve su denizi bulunmaktad›r. Di¤er nehirler bunlardan ç›kacakt›r. [(Tirmizi), Büyük
Hadis Külliyat›-5, s.409/10097]
Hadiste cennette baldan, sütten, ﬂaraptan denizlerin olaca¤›ndan
bahsedilmektedir. Ancak burada bahsedilen süt, bal ve ﬂarap dünyadakinden çok farkl›, cennete has özellikleriyle yarat›lm›ﬂt›r. Cennette bunlar›n her biri tertemiz, lezzet ve rahatl›k veren içkilerdir. Örne¤in cennette sunulan ﬂarap, dünyadakilere benzememektedir. Cennet ehlini
sarhoﬂ etmeyecek, içenlerin ﬂuurunu buland›rmayacakt›r. Allah'›n cennet için haz›rlad›¤› içki, "Bembeyaz; içenlere lezzet (veren bir içki).
Onda ne bir gaile vard›r, ne de kendilerinden geçip, ak›llar› çelinir"
(Saffat Suresi, 46-47) ayetleriyle Kuran'da tarif edilmektedir.
Ayr›ca bu örnekler -süt, bal ve ﬂaraptan ›rmaklar- cennette Allah'›n
kendilerinden raz› oldu¤u kullar›n› bekleyen çok farkl› güzelliklerin
olabilece¤ine iﬂaret etmektedir. Süt çabuk bozulan bir besin olmas›na
ra¤men, cennette sütten deniz ve ›rmaklar›n olmas› oradaki nimetlerin
kusursuzlu¤una çarp›c› bir örnektir. Cennet ehli diledi¤i takdirde böyle
görüntülerin yarat›lmas› Allah için çok kolayd›r.
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Bu nimetler tarif edilirken ›rmak ve deniz ifadelerinin kullan›lmas›
da özellikle cennetteki bollu¤u vurgulamaktad›r. ‹nsanlar dünyada bu
nimetleri hep s›n›rl› miktarlarda görürler. Kavanozlarda, cam ﬂiﬂelerde
veya farkl› ambalajlarda sat›n ald›klar› bu ürünlerin cennette bir kaynak
ﬂeklinde karﬂ›lar›na ç›kmas›, bozulmadan, kirlenmeden, olabilecek en mükemmel lezzette kendilerine bol bol ikram edilmesi, heyecan verici bir nimet ve güzelliktir.
Kuran'da da bu ›rmaklar›n özelliklerinden detayl› olarak bahsedilmektedir:
Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (ﬂudur): ‹çinde bozulmayan sudan ›rmaklar, tad› de¤iﬂmeyen sütten ›rmaklar,
içenler için lezzet veren ﬂaraptan ›rmaklar ve
süzme baldan ›rmaklar vard›r ve orda onlar için
meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir
ma¤firet vard›r... (Muhammed Suresi, 15)
Ayette süt, bal, ﬂarap gibi birkaç nimet örnek olarak verilmiﬂtir. Ancak insan›n hoﬂuna giden herhangi
bir nimetin ›rmak ﬂeklinde akmas›, su gibi bol, temiz
olmas›, bozulmadan kalmas› da mümkün olabilir. Ayr›ca Allah cennette içkilerin kadehlerle sunuldu¤unu ve bu
içkilerden cennet ehlinin baﬂlar›n a¤r›mayaca¤›n›, kendilerinden geçip ak›llar›n›n çelinmeyece¤ini bildirir. Allah bir
baﬂka ayette "kaynaktan (doldurulmuﬂ) kadehlerle
çevrelerinde dolaﬂ›l›r" (Saffat Suresi, 45) ﬂeklinde buyurmaktad›r. Müminler için cennette
"sonu misk olan, kar›ﬂ›m› tesnimden, mühürlü, kat›ks›z bir ﬂarap"
(Mutaffifin Suresi, 2527)

haz›rlanm›ﬂt›r.
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(Tesnim: Cennetteki çeﬂmelerden birinin ad›d›r.)
Ayetlerde de belirtildi¤i gibi bu içecekler ayn› zamanda güzel kokular da içermektedir. Öte yandan cennette denizlerin alt›nda, nehirlerin dibinde bizim hayal edemedi¤imiz ola¤anüstü güzellikler olabilir.
Allah dileyenin nefes alma sorunu olmadan dalmas›n›, ç›plak gözle berrak bir görüntüyle deniz alt›ndaki güzellikleri görmesini mümkün k›labilir. Dünyada ancak belgeseller sayesinde haberdar olunan denizalt›
güzellikleri, cennette müminlerin kolayl›kla görebilece¤i ve çok zevk
alacaklar› ﬂekilde olabilir.

Cennet Topra¤›n›n Güzelli¤i:
Cennetteki topra¤›n güzelli¤i Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde
ﬂöyle ifade edilmiﬂtir:
Cennetin dikilecek a¤açlar›n› çok ekin. Zira onun suyu tatl›, topra¤› güzeldir... [Ramuz el-Ehadis-1, s. 72/14]
Cennet binalar›n›n bir tu¤las› alt›n, bir tu¤las› gümüﬂ, harc› misk,
çak›l› inci ve yakut ve topra¤› da safrand›r... [Ramuz el-Ehadis-1,
s. 200/6]
Hadiste cennetteki toprak safran isimli, k›ymetli bir bitkiden elde
edilen bir baharata benzetilmiﬂtir. Bu bitki vanilya benzeri aromas›, canl›, parlak alt›n sar›s› rengi ile baharatlar aras›nda son derece özel bir yere sahiptir. 1 kg safran elde etmek için 70.000 ile 250.000 aras› çiçek toplamak gerekmektedir. Günümüzde safran üretimi her geçen gün azalmaktad›r. Bunu etkileyen en önemli faktör ise bitkinin yetiﬂtirilmesindeki zorluktur. Çünkü safrandan 3-4 y›l gibi sürede ürün al›nmaktad›r.
Dünya ﬂartlar›nda yetiﬂtirilmesi çok zor ve zahmetli olan bu de¤erli bitkinin, cennette topra¤› oluﬂturacak kadar bol miktarda olmas› orada nimetin hesaps›zca olaca¤›na iﬂaret etmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Cennetteki Geniﬂlik:
Allah Teala cennet ehlini cennette iskan etti¤inde, geriye geniﬂ bir
mekan kal›r. Allah Teala oraya, her biri, yarat›ld›¤›ndan sona ere-
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ce¤i güne kadarki dünyadan daha büyük olan, üç yüz altm›ﬂ alemi
iskan eder. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 30/5]
Peygamber Efendimiz (sav)'in bu hadisinde dikkat çekti¤i gibi cennette geniﬂlik, ferahl›k vard›r. Kuran'da cehennem için tarif edilen dar
yerlerin, s›k›ﬂ›kl›¤›n tam tersine cennet geniﬂ mekanlardan oluﬂur. Çünkü insan›n ruhu, ufkunun aç›k olmas›ndan, ferah mekanlardan hoﬂlanacak ﬂekilde yarat›lm›ﬂt›r. Kuran'da cennetin geniﬂli¤inden ﬂöyle bahsedilmektedir:
Rabbiniz'den olan ma¤firet ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuﬂmak için) yar›ﬂ›n; o, muttakiler için haz›rlanm›ﬂt›r. (Al-i
‹mran Suresi, 133)

CENNETTEK‹ GÜZEL KOKULAR
Güzel koku Allah'›n insanlara sundu¤u çok büyük bir nimettir. Fakat dünyada en güzel kokunun bile etkisi çok k›sa süre devam eder.
Koku moleküllerinin havada da¤›lmas› ve burnun da bir süre sonra bu kokuya al›ﬂmas› bu nimetten al›nan zevki s›n›rl› hale getirir.
Dolay›s›yla kokunun güzelli¤i kadar etkisinin kal›c›l›¤› da önem taﬂ›r. Peygamber Efendimiz (sav) hadislerinde cennetteki kokular›n
güzelli¤ine ve etkisine ﬂöyle iﬂaret etmiﬂtir:
Ehli cennet kad›nlar›ndan bir kad›n yeryüzüne baksa, misk kokusundan yeryüzü dolar ve yüzünün nuru Güneﬂ ve Ay'›n ziyas›n›
bast›r›rd›. [Ramuz el-Ehadis-2, s. 355/5]
E¤er bir huri parmaklar›ndan birini dünyaya gösterse (yer-gök ehli) her can sahibi, onun kokusunu duyard›. [Ramuz el-Ehadis-2, s.
355/4]
Cennetin kokusu beﬂ yüz y›ll›k yerden duyulur. Cennetin bu kokusunu ahiret ameli ile dünyay› talep eden kimse duyamaz. [Ramuz
el-Ehadis-1, s. 292/3]
Peygamberimiz (sav) "... g›dalardan kokular›n en hoﬂu, en güzeli
has›l olur." hadisiyle de cennet yiyeceklerinin kokular›ndaki güzelli¤i
haber verir. [Kütüb-i Sitte-14, s. 448/3]
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Yiyeceklerin lezzetini almam›zda kokunun çok büyük pay› vard›r. Örne¤in piﬂen bir kakaolu kekin cazip bulunmas›n›n sebebi, etrafa yay›lan kakao ve vanilya kokusudur. Ayn› ﬂekilde ›zgarada piﬂen etten, portakaldan, domatesten, kahveden ya da bir baﬂka yiyecek ve içecekten
zevk almam›zdaki sebeplerden biri bu yiyecek ve içeceklerdeki kokudur. Koku duyumuz olmasayd› yediklerimizi birbirinden ay›rt etmemiz, her birinden ayr› ayr› lezzet almam›z da mümkün olmazd›. Bu bak›mdan kokunun, lezzete yönelik nimetlerden al›nan zevki tamamlay›c› bir yönü vard›r.
Cennetteki kokular›n güzelli¤inden bahsedilen di¤er bir hadis ise
ﬂöyledir:
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... Derken ﬂimal (kuzey) rüzgar› eser de
onlar› yüzlerine ve elbiselerine en güzel
koku nevilerini serper. [Tezkireti'l Kurtubi, s. 325/562]
Bir hadiste de kokusu ile dikkat çekilen bitkilerden ﬂöyle söz edilmektedir:
Muhakkak ki k›na (boyas› ve kokusu)
cennet kokular›n›n reisidir... Allah Teala
cenneti yaratt›¤› zaman onu (güzel) fesle¤en kokusu ile kuﬂatt›, fesle¤eni de k›na
(kokusu) ile çepeçevre kuﬂatt›... [Tezkireti'l
Kurtubi, s. 342/619]
Hadislerde bahsedilen fesle¤en güzel
kokusu ile bilinen bir bitkidir. Ancak bizim
bildi¤imiz, tan›d›¤›m›z kokular da cennette
çok daha farkl›, çok hoﬂumuza gidecek ﬂekildedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Ayr›ca cennet ortam›ndaki kokular insanlara zevk veren birer nimet olmalar› amac›yla
yarat›ld›klar›ndan dünyada s›kça muhatap oldu¤umuz rahats›z edici kokular›n hiçbiri orada
olmayacakt›r. Bu tür kokular insanlara dünyan›n eksikliklerini hat›rlatan, onlar›n cennet ortam›na özlem duymalar›na vesile olan dünyaya has
kusurlard›r. Cennette bu tür eksiklikler ortadan
kald›r›ld›¤› gibi insan ruhunun zevk alaca¤› hoﬂ
kokular her yan› kuﬂatacakt›r. Nitekim Peygamberimiz (sav) bir hadis-i ﬂeriflerinde cennet için; "...
Her taraf›ndan güzel kokular dalgalanmaktad›r..."
ﬂeklinde bildirmiﬂlerdir. [Ramuz el-Ehadis-1, s.170/1]
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CENNETTEK‹ SES
VE KOKULARDAK‹
GÜZELL‹K
Künyada Kuran ahlak›ndan uzak
yaﬂayan insanlar›n üzüntü, endiﬂe sebeplerinin baﬂ›nda kalp k›r›c›, aﬂa¤›lay›c›, vesvese veren, ümitsizli¤e sevk eden,
dürüst olmayan, olumsuz konuﬂmalarla
her an karﬂ› karﬂ›ya olmalar› yer al›r. Nitekim konuﬂmalardaki en ufak bir olumsuzluk dahi en güzel ortam› rahats›z edici hale getirebilir. Öte yandan yap›lan içten bir iltifat, söylenen onore edici, ﬂevklendirici, cesaret ve ümit verici bir söz, yap›lan samimi ve dürüst bir konuﬂma kimi
zaman kiﬂinin çevresindeki maddi nimetlerden çok daha önem taﬂ›r. Dünyada insanlar rahats›zl›k duyacaklar› konuﬂmalara
s›kl›kla rastlarlar. Oysa Allah cennette bunun olmad›¤›n›, müminlerin son derece rahat ortamlarda karﬂ›l›kl› sohbet ettiklerini
bizlere haber verir. Allah'›n sevdi¤i ve cennetine kabul etti¤i samimi kullar›yla sohbetin
yan› s›ra her türlü yalandan, boﬂ ve olumsuz
konuﬂmadan uzak olmak müminler için çok
büyük bir nimet olacakt›r. Allah bir ayette
bunun kullar› için çok büyük bir ba¤›ﬂ oldu¤unu bildirir:
‹çinde, ne 'boﬂ ve saçma bir söz' iﬂitirler,
ne bir yalan. Rabbinden bir karﬂ›l›k olmak
üzere yeterli bir ba¤›ﬂ(t›r bu). (Nebe Suresi,
35-36)
Peygamber Efendimiz (sav) de cennetteki konuﬂmalar›n güzelli¤ine ﬂöyle dikkat çekmiﬂtir:
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Ehli cennet öyle bir kimsedir ki: Allah onun iki kula¤›n› insanlar›n
kendisini hay›rl› senas› ile doldurur. Ve o da onu duyar. Ehli cehennem ise öyle bir kimsedir ki, Allah onun iki kula¤›n› insanlar›n
kendisini ﬂerli olarak zikirleri ile doldurur ve o da bunu duyar.
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 155/2]
Ayr›ca hadislerde müminlerin dünyadaki samimi sohbetlerinin
ahirette de devam etti¤i bildirilir. Cennette müminlerin kendi aralar›nda sohbet ederlerken dünya hayatlar›nda yapt›klar›n› an›msad›klar›ndan bir hadiste ﬂöyle bahsedilmektedir:
Ehli cennet, cennette karar k›ld›klar›nda kardeﬂlerden baz›lar› baz›lar›n› görmek isterler. Birinin sediri di¤erinin sedirine, berinin de
ötekinin sedirinin yan›na gider. Onlar buluﬂunca her ikisi de yaslan›r ve dünyada aralar›nda olan ﬂeyleri karﬂ›l›kl› konuﬂmaya
baﬂlarlar. Birisi ﬂöyle der: "Ey kardeﬂim, hat›rlar m›s›n biz dünyada falan mescitte iken Allah'a dua etmiﬂtik, ‹ﬂte Allah da bizi ba¤›ﬂlad›." [Ramuz el-Ehadis-1, s. 29/12]

Cennetteki Ses Güzelli¤i:
Cennette ses güzelli¤i de müminlere ayr› bir nimet olarak verilmektedir. Aﬂ›r› tiz bir ses, parazitli çalan bir müzik, gürültülü bir ortam,
çok yüksek sesle çal›ﬂan bir motorun sesi ya da bir siren sesi k›sa süre
devam etse bile içinde bulundu¤umuz ortam› rahats›z edici hale getirir.
Nitekim ç›¤l›k, hayk›r›ﬂ, ﬂiddetli a¤r› veya ac›n›n etkisiyle ç›kan sesler
de insanlara cehennemi düﬂündüren seslerdir. Peygamberimiz (sav)'in
hadislerde bildirdi¤ine göre cennette ise hem herkesin kendi sesi çok
güzel olacak, hem de kulaklar›na gelen her ses hoﬂlar›na gidecek ﬂekilde olacakt›r. En do¤rusunu Allah bilir. Hadis-i ﬂeriflerde cennetteki ses
güzelli¤ine ﬂöyle dikkat çekilmiﬂtir:
Cennette hurilerin toplanma yerleri vard›r. Seslerini yükseltecekler, yarat›klar onlar›n sesi kadar güzel bir sesi o ana kadar hiç duymam›ﬂ olacaklar... [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyat›, s. 409/10099]
Cennete giren her bir kimsenin baﬂ ve ayak ucunda iki huri durur ve
ins ve cinnin iﬂitti¤i en güzel sesle neﬂide (ﬂiir) okurlar... [Ramuz elEhadis-2, s. 384/7]
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CENNETTEK‹ SONSUZ YAﬁAM
VE GENÇL‹K
‹nsan ömrü dünyada ortalama olarak 6-7 tane 10 seneden oluﬂur.
Bu son derece k›sa bir süredir. Nitekim Kuran'da ahiret günü dünya hayatlar› hakk›nda yorum yapan kiﬂilerin ifadeleri de bu do¤rultudad›r.
Dedi ki: "Y›l say›s› olarak yeryüzünde ne kadar kald›n›z?" Dediler ki: "Bir gün ya da bir günün biraz› kadar kald›k, sayanlara
sor." (Müminun Suresi, 112-113)
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Oysa cennette insan ömrü süresizdir. Allah'›n "Orada, ilk ölümün
d›ﬂ›nda baﬂka ölüm tatmazlar..." (Duhan Suresi, 56) ayetinde bildirdi¤i
gibi kiﬂi hem ölümsüz olacak, hem de içinde bulundu¤u nimetler sonsuza dek devam edecektir. Sonsuz kelimesiyle kolayca ifade etti¤imiz
bu kavram üzerinde iyi düﬂünülmesi gerekir. Çünkü kastedilen yüz, bin
ya da milyon sene de¤il, sonu olmayan bir süredir. Dolay›s›yla cennette
kimsenin dünyada oldu¤u gibi zamanla ilgili bir hesab›, düﬂüncesi olmayacakt›r. Biten veya azalan bir ömür de olmayacakt›r. Allah bu
gerçe¤i bir ayette ﬂöyle bildirmektedir:
Mutlu olanlar da, art›k onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi d›ﬂ›nda gökler ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz kalacaklard›r. (Bu) kesintisi olmayan bir ihsand›r. (Hud Suresi, 108)
Bir baﬂka ayette ise Allah cennet ehli için "Çevrelerinde ölümsüzlü¤e ulaﬂm›ﬂ gençler dönüp dolaﬂ›r;"
(Vak›a Suresi, 17) buyurarak gençli¤in ve ölümsüzlü¤ün cennette bir nimet olarak yaﬂand›¤›na dikkat çeker.
Cennetteki sonsuz yaﬂam hadislerde ﬂöyle
haber verilir:
Ehli cehenneme deneydi ki: "Dünyadaki taﬂlar adedince cehennemde kalacaks›n›z"
buna ferahlan›rlard›. Cennet ehline de
denseydi ki, "Taﬂlar adedince kalacaks›n›z." hüzünlenirlerdi. Lakin onlara ebediyet mukadder (miktar› tayin ve
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takdir edilmiﬂ olan) k›l›nd›. [Ramuz el-Ehadis-2, s.358/6]
... Oraya giren kimseye nimetler ihtiyaç olmaks›z›n gelir. Orada
ebedi olarak yaﬂar. Ölmez, elbisesi eskimez ve gençli¤i de gitmez.
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 200/6]
... oraya giren mutlu olur, umutsuz olmaz, ebedi olur, ölmez. Ne
giydikleri eskir, ne de gençlikleri tükenir. [Büyük Hadis Külliyat›5, s.408/10088]
‹ncil'de ise sonsuz yaﬂam ile ilgili olarak ﬂöyle yaz›l›d›r:
Can›n› seven, onu yitirir. Ama bu dünyada can›n› gözden ç›karan, onu
sonsuz yaﬂam için koruyacakt›r. (Yuhanna, 12. bölüm, 25)
... kendinizi son derece kutsal olan iman›n›z›n temeli üzerinde geliﬂtirin...
sizi sonsuz yaﬂama kavuﬂturacak olan merhametini beklerken kendinizi
Allah'›n sevgisinde koruyun. Karars›z olan baz›lar›na merhamet edin. Baz›lar›n› ateﬂten çekip kurtar›n... Kurtar›c›m›z tek Allah, sizi düﬂmekten
al›koyacak, Kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak ç›karacak güçtedir... (Yahuda'n›n Mektubu, 20-24)
… aran›zda giysilerini lekelememiﬂ olan birkaç kiﬂi var ki, onlar beyazlar
içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna lay›kt›rlar. Galip gelen,
böylece beyaz giysiler giyecek. Böylesinin ad›n› yaﬂam kitab›ndan hiç silmeyece¤im... (Yuhanna'ya Gelen Esinleme, 3. bölüm, 4-5)
... Dünya kuruldu¤undan beri sizin için haz›rlanm›ﬂ olan egemenli¤i miras al›n... Bunlar sonsuz azaba u¤rayacak, do¤rular ise sonsuz yaﬂama kavuﬂacaklar. (Matta, 25. bölüm, 34-46)
Dünyada bir kimse ne kadar güzel, ne kadar zengin, ne kadar sa¤l›kl› olursa olsun ölüm kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla insan dünya ﬂartlar›nda herkesten çok varl›k içinde de olsa bu varl›klar›n son bulacak olmas› onlar› eksik hale
getirir. Dünyada nimetlerin geçici olmas›n›n bir
hikmeti de bu nimetlerin cennetteki as›llar›n› istememiz içindir. Dünyada gördü¤ümüz tüm güzellikler, tatt›¤›m›z tüm zevkler hem kusurlu hem de
geçicidir. Oysa cennette bu nimetler zamana ve
sebeplere ba¤l› olmadan yarat›lm›ﬂlard›r. Do-
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lay›s›yla cennette nimetler kesintisiz olarak var olacaklard›r. Ayetlerde
Allah cennette yaﬂanan bu süreklili¤i ﬂöyle müjdelemektedir:
Rableri onlara Kat›ndan bir rahmeti, bir hoﬂnutlu¤u ve onlar
için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.
Onda ebedi kal›c›d›rlar. ﬁüphesiz Allah, büyük mükafaat Kat›nda oland›r. (Tevbe Suresi, 21-22)
Onda ebedi olarak kal›c›d›rlar, ondan ayr›lmak istemezler. (Kehf
Suresi, 108)

Cennetteki Ebedi Gençlik:
Kuran ahlak›ndan uzak yaﬂayan kimseler, daha gençlik y›llar›ndan
itibaren yaﬂl›l›k korkusu içinde yaﬂarlar. Bir yandan yaﬂl›l›¤›n getirdi¤i
hastal›klar›, acizlikleri düﬂünür, di¤er yandan da bu durumda kendilerine bakacak birinin olup olmayaca¤› konusunda endiﬂeye kap›l›rlar. Bu
ve benzeri endiﬂeler taﬂ›yan çok say›da insan yaﬂl›l›k konusuna çok karamsar bakar.
‹nsan vücudunda 20'li yaﬂlardan itibaren hücrelerin yenilenme h›z›
azalmaya, cilt eski esnekli¤ini kaybetmeye baﬂlar. ‹lerleyen senelerde de
bu y›pranma gözle görülür hale gelir. Bu durum insanlarda ciddi bir
kayg› meydana getirir. Gençliklerinin ellerinden gitmesine seyirci kalmaktan dolay› üzüntü duyarlar. Elbette ki bu durum iman etmeyen
kimseler için geçerlidir. Çünkü müminler geçici dünya hayat›nda karﬂ›laﬂabilecekleri tüm eksiklikler, hastal›klar ve acizlikler için Allah'a tevekkül ederler. Bir ibadet olarak mümkün olan her sebebe sar›l›r, din ahlak›ndan uzak yaﬂayan insanlar›n aksine her türlü korku ve endiﬂeden
uzak bir hayat yaﬂarlar. Ayr›ca dünyadaki güzelliklerin özel olarak eksik ve kusurlu yarat›ld›klar›n›, as›l hayat›n ahiretteki sonsuz yaﬂam oldu¤unu bilerek cennete kavuﬂma çabas› ve umudu içinde yaﬂarlar.
Dünya hayat› gelip geçici bir yurttur. Allah tüm nimetlerin as›llar›n› ahirette yaratacak ve samimi kullar›na sunacakt›r. Cennette insanlar
hep genç, güzel, sa¤l›kl› ve dinç olacaklard›r.
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Kald› ki dünya ﬂartlar› içinde bir kimse ne kadar uzun yaﬂarsa yaﬂas›n, yaﬂlanma belirtileri ne kadar gecikirse geciksin veya ne kadar sa¤l›kl› olursa olsun ömrü bir gün mutlaka sona erecektir. Oysa hem Kuran
ayetlerinde hem de Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, cennet nimeti
olarak gençli¤in sonsuza kadar sürece¤i vurgulanm›ﬂt›r:
Cennete sürmeli ve sakals›z olarak Yusuf (a.s.) güzelli¤inde, Eyüp
(a.s.) muhabbetinde ve otuz yaﬂlar›nda gençler olarak girersiniz.
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 249/15]
‹nsanlar, düﬂük çocuktan ﬂeyhi faniye (yaﬂl›ya) kadar, otuz üç yaﬂ›ndaki o¤ullar olarak, Adem (a.s.) yarat›l›ﬂ›nda ve Yusuf (r.a.) güzelli¤inde, Eyüp (a.s.) ahlak›nda sürmeli ve süslü olarak haﬂrolur.
(Ve öyle cennete girerler.) [Ramuz el-Ehadis-2, s. 507/6]
Otuzlu yaﬂlar olgun bir kiﬂili¤in oturdu¤u, yüz ifadesi, konuﬂma,
hal ve tav›r olarak gençli¤in olabilecek en güzel dönemidir. Ancak unutmamak gerekir ki, cennetteki dinçlik ve gençlik de dünyadakinden çok
farkl›d›r. Çünkü dünya ﬂartlar›nda genç bir kiﬂi de pek çok acizlik içinde yaﬂar. Allah cennet ehlini ahirette her türlü eksiklikten, kusurdan
uzak yeni bir yarat›l›ﬂla yaratm›ﬂt›r. Allah bu cennet nimetini bir ayette
ﬂöyle bildirmiﬂtir:
Çevrelerinde (gençlikleri ve dinçlikleri) ebedi k›l›nm›ﬂ civanlar
dolaﬂ›r-durur; sen onlar› gördü¤ün zaman saç›lm›ﬂ birer inci san›rs›n. (‹nsan Suresi, 19)
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Cennet Ehlinin Yaﬂ›t Olmas›:
Cennet ehlinin yaﬂ›t olmas› Allah'tan büyük bir nimettir. Yaﬂ fark›
din ahlak›ndan uzak yaﬂayan insanlar aras›nda ço¤u zaman bir uyumsuzlu¤a ve iletiﬂimsizli¤e sebep olur. Ço¤u zaman birbirleriyle ayn› yaﬂta olan insanlar kendi aralar›nda daha rahat ettikleri için gruplaﬂma yoluna giderler. Elbette ki bu durum Müslümanlar için geçerli de¤ildir.
Müslümanlar hangi yaﬂta olurlarsa olsunlar birbirleriyle son derece iyi
anlaﬂ›r, kendilerinden küçük veya büyük her yaﬂtan insanla rahatça
dostluk kurabilirler. Cennette Müslümanlar›n birbirlerine yaﬂ›t olarak
yarat›lmalar› ise Allah'tan sunulan ayr› bir nimet ve güzelliktir. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde cennet ehlinin yaﬂlar›n›n ebediyen de¤iﬂmeyece¤ini haber verir:
Bir kimse cennetlik olarak ölünce, büyük veya küçük, yaﬂ› ne olursa olsun, otuz yaﬂ›nda bir kimse olarak cennete girer ve art›k bu
yaﬂ ebediyen de¤iﬂmez. Cehennemlikler için de durum böyledir.
[(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 450/5]
Kuran'da cennettekilerin yaﬂ›t olduklar›na dikkat çekilen di¤er
ayetler ise ﬂöyledir:
Onlar› hep bakireler olarak k›ld›k, eﬂlerine sevgiyle tutkun (ve)
hep yaﬂ›t, (Vak›a Suresi, 36-37)

CENNETTE ‹STENEN
HERﬁEY‹N OLMASI
vrende var olan herﬂey Allah'›n
sonsuz gücünü ve sonsuz akl›n› yans›t›r. Allah dünyada
imtihan›n bir gere¤i olarak herﬂeyi bir kanun
ile yaratmakta ve
tüm olup bitenleri
insan

akl›n›n

kavrayabilece-
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¤i makul sebep-sonuç iliﬂkileri içinde göstermektedir. Bundan dolay› insanlar bir meyve gördüklerinde bunun bir tohumdan geliﬂen a¤ac›n zaman içinde verdi¤i meyve oldu¤undan ﬂüphe duymazlar. Elbette ki
Allah'›n kanununa göre dünyada meyvenin sebebi budur, fakat unutmamak gerekir ki Allah diledi¤i takdirde tüm evreni sebeplerden ba¤›ms›z da yaratabilir. Allah diledi¤ini diledi¤i ﬂekilde ve zamanda, örneksiz olarak yaratan, hiçbirﬂeye ihtiyaç duymayand›r. Dolay›s›yla
Allah'›n yaratmas› için de hiçbir sebebe, araca, aﬂamaya ihtiyaç yoktur.
Dünyada herﬂeyin belli sebeplere, do¤a kanunlar›na ba¤l› olmas› insanlar› yan›ltmamal›d›r. Allah tüm bu sebeplerin Yarat›c›s› olarak bunlardan tamamen münezzehtir. Nitekim cennette sebeplere ba¤l› yarat›l›ﬂ
kalkaca¤› için a¤açtan kopan meyvenin yerine yenisi hemen geri gelecek, hiçbir eksilme olmayacakt›r. Sebepleri de sonuçlar› da yaratan
Allah't›r. Örne¤in bir a¤ac›n gölgesine bakt›¤›m›zda bu gölgenin sebebinin Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n yans›ma aç›s› oldu¤u bilgisine sahibizdir. Gölge
Güneﬂ'in bir sonucudur, fakat Güneﬂ'i gölgeye sebep k›lan Allah't›r. Bu
durum bir ayette ﬂöyle bildirilmektedir:
Rabbini görmedin mi, gölgeyi nas›l uzat›vermiﬂtir? E¤er dilemiﬂ
olsayd› onu durgun k›lard›. Sonra Biz Güneﬂ'i ona bir delil k›lm›ﬂ›zd›r. Sonra da onu tutup Kendimize a¤›r a¤›r çekmiﬂizdir.
(Furkan Suresi, 45-46)
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Dünyada bu ﬂekilde herﬂeyi sebep sonuç iliﬂkisi içinde yaratmas›
Allah'›n bir sanat›d›r ve Rabbimiz'in bu tecellileri sonsuzdur. Allah herﬂeyi istedi¤i anda, istedi¤i ﬂekilde yaratabilir veya diledi¤i her ﬂekle çevirebilir. Evreni yoktan var eden Allah, diledi¤i zaman da dünyada kavramaya çal›ﬂt›¤›m›z kanunlar› ve sebepleri kald›racakt›r. Salih Müslümanlar cennette ak›llar›na gelen, hoﬂlar›na giden herﬂeyi isteyebilecek,
istemeleriyle birlikte Allah'›n izniyle bunlara an›nda sahip olacaklard›r.
Gerek kendileri, gerekse çevreleri istedikleri ﬂekil ve surette olacak, her
istediklerini yap›p, en zevk alacaklar› nimetler içinde yaﬂayacaklard›r.
Üstelik bunlar›n hiçbiri bir ihtiyac› karﬂ›lamak, bir eksikli¤i gidermek,
bir kusuru örtmek amac›yla da olmayacak, sadece Allah'tan bir nimet ve
güzellik olarak cennet ehlinin zevk almalar› için olacakt›r. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Bu konuda hadislerde verilen örneklerden bir k›sm› ﬂöyledir:
Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselam'a: "Cennette at var
m›?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam da:
"Allah Teala Hazretleri seni cennete koydu¤u takdirde, k›z›l yakuttan bir at üzerinde orada dolaﬂmak isteyecek olsan, o seni istedi¤in
her yere uçuracakt›r." buyurdular. Bunun üzerine di¤er biri de:
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"Cennette deve var m›?" diye sordu. Ama buna Aleyhissalatu vesselam öncekine söyledi¤i gibi söylemedi. ﬁöyle buyurdular:
"E¤er Allah seni cennete koyarsa, orada can›n›n her çekti¤i, gözünün her hoﬂland›¤› ﬂey bulunacakt›r." [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14,
s. 431/14]
Hadiste bildirilen "can›n›n her çekti¤i, gözünün her hoﬂland›¤› ﬂey"
bizim dünyadaki ufkumuzla, hayal gücümüzle s›n›rl› de¤ildir. Kuran'da Allah "... orada nefislerin arzu etti¤i ve gözlerin lezzet (zevk) ald›¤› herﬂey var. Ve siz orada süresiz kalacaks›n›z" (Zuhruf Suresi, 71)
ayetiyle bu nimetlerin zenginli¤ine dikkat çekmiﬂtir. Bu konuyla ilgili
di¤er ayetler ise ﬂöyledir:
... Orada nefislerinizin arzulad›¤› herﬂey sizindir ve istedi¤iniz
herﬂey de sizindir. (Fussilet Suresi, 31)
... Onlar nefislerinin arzulad›¤› (say›s›z nimet) içinde ebedi kal›c›d›rlar. (Enbiya Suresi, 102)
Hepimizin dünyada isteyip de kimi zaman vakit ay›ramamaktan,
kimi zaman da risk taﬂ›mas›ndan ötürü yapamad›¤›m›z pek çok ﬂey
vard›r. Örne¤in çok h›zl› araba ya da motorsiklet kullanmak kimileri
için heyecan verici bir zevk olabilir; kimileri ise uzun saatler derin sula-
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ra dalmak ya da yüksek da¤larda kayak yapmak, paraﬂütle yüzlerce
metre yüksekten atlamak gibi tehlikeli sporlar yapmak isteyebilir. Ancak bunlar›n hepsi kiﬂinin hayat›n› risk alt›na sokan spor dallar›d›r.
Pek çok kiﬂi de profesyonel olarak müzik aleti çalabilmek, resim yapabilmek gibi özel yeteneklere sahip olmak isteyebilir. Bu gibi ﬂeyler yetene¤in yan› s›ra kimi durumlarda teknik bilgi ve uzun süren bir e¤itim
gerektirir. Cennette ise bir kimse diledi¤i herﬂeye sahip olabilece¤i için
istedi¤i anda hiçbir çaba sarf etmeden, yetenek gibi bir sebebe ba¤›ml›
olmaks›z›n böyle bir imkana sahip olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Bir hadiste cennetteki isteklerin s›n›rs›zl›¤› ﬂöyle vurgulanm›ﬂt›r:
Rableri de ﬂöyle buyuracak: "...Buras›, size bolca verece¤im bir yerdir. ‹steyin Benden ne isterseniz!"
Ondan hoﬂnutluk isteyecekler. O da ﬂöyle buyuracak: "Zaten sizi
buraya yerleﬂtiren Benim hoﬂnutlu¤umdur. Size daha bolca verece¤im, isteyin!"
Arzular› bitinceye dek durmadan isteyecekler.
Kuran ayetlerinde ve hadislerde, cennette Allah'›n dilemesi ile nefsin arzulad›¤› herﬂeyin mümkün olaca¤› bildirilmektedir. Dolay›s›yla
insanlar›n ancak hayal edebilecekleri ama dünyada mümkün olmayan
ﬂeyleri yaﬂamalar› da mümkün olabilir. Örne¤in at üzerinde uçmak
dünya ﬂartlar›nda imkan dahilinde de¤ildir, ancak hadislerde dikkat çekildi¤i gibi bu da Allah'›n dilemesiyle cennette mümkündür. Bir hadiste isteyen kiﬂinin uçabilece¤inden ﬂu ﬂekilde bahsedilmektedir:
E¤er nasip olur da cennete girersen, "K›z›l yakuttan bir beygire bi-
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neyim" dersen binersin. "Uçay›m dersen uçars›n." [Ramuz el-Ehadis-1, s. 149/5]
Bir baﬂka hadiste ise cennetteki nimet geniﬂli¤i hakk›nda Peygamberimiz (sav) ﬂöyle buyurur:
"Allah Teâla Hazretleri ferman etti ki: "Ben Azimu'ﬂ-ﬁân, salih
kullar›m için gözlerin görmedi¤i, kulaklar›n iﬂitmedi¤i ve insan›n
hayal ve hat›r›ndan hiç geçmeyen nimetler haz›rlad›m." [(Buhari,
Müslim, Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 4419/1]
Cennette ‹stenen ﬁeylerin An›nda Olmas›:
Dünyada güzel bir yemek isteyen bir kimsenin, bunun için emek ve
zaman harcamas› gerekecektir. Hiçbir giriﬂimde bulunmadan, daha akl›ndan geçirdi¤i anda bu yiyecekleri önünde haz›r olarak bulmas› ihtimali ise nefsinin çok hoﬂuna gidecek bir durumdur. Ne var ki bu, dünya ﬂartlar›nda mümkün de¤ildir. Ancak vaat edilen cennet ortam›nda
sat›n alma, emek ve zaman harcama gibi pek çok sebep ve aﬂama ortadan kalkarak nimetler insan›n en çok hoﬂuna gidecek ﬂekilde sunulur.
Bir hadiste bu durum ﬂöyle bir örnekle aktar›lm›ﬂt›r:
Cennette senin can›n kuﬂ isteyecek. Hemen k›zart›lm›ﬂ olarak önüne getirilip konacakt›r. [Büyük Hadis Külliyat›-5, s. 414/10123]
Bir rivayette Peygamberimiz (sav)'in ﬂöyle bir hadisi haber verilir:
... kuﬂun etinden yemek o kimsenin hat›r›na gelir ve bunun üzerine
hemen çeﬂitli et yemekleri halinde onun önüne var›r. Cennet ehli
ondan istedi¤i kadar yer. Doydu¤u zaman, kuﬂun kemikleri toplan›r. Sonra uçar, diledi¤i gibi cennette otlamaya baﬂlar. [Tezkire-i
Kurtubi-1, s. 58]
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Öte yandan cennet ortam›nda bir kimse ne isterse yapabilece¤i için
hadiste de bahsedildi¤i gibi diledi¤i takdirde çal›ﬂmaya ihtiyac› olmad›¤› halde zevk için tar›mla bile u¤raﬂmas› mümkündür:
Peygamberimiz (sav)'in çöl halk›ndan olan bir adamla konuﬂurken, sorular›na ﬂöyle cevap verdi¤i rivayet olunur:
Bir adam (cennette) ziraat yapmak için Rabbinden izin isteyecek.
Rabbi ona diyecek ki: "Sen arzulad›¤›n hal üzerine de¤il misin? O
da ﬂöyle diyecek: "Evet. Fakat ben ziraati seviyorum." diyecek.
Ona izin verilecek, hemen tohum ekecek bir anda ekin verecek, büyüyecek, harman› yap›l›p, da¤lar gibi mahsul y›¤›lacak... [(Buhari), Büyük Hadis Külliyat›-5, s. 413/10119]

‹stendi¤i Gibi Suret De¤iﬂtirebilme:
‹nsanlara yüzleri ve fizikleri ile ilgili tercih imkan› sunulsa kuﬂkusuz herkes kusursuz bir görünüﬂe sahip olmay› ister. Çünkü insan›n ruhu güzellikten zevk alacak ﬂekilde yarat›lm›ﬂt›r ve her zaman en kusursuz olan›, en mükemmeli arar. En ufak bir detaydaki kusur bile gözüne
çarpar, dikkatini çeker. Ne var ki insan arad›¤› kusursuz güzelli¤i dünyada tam olarak hiçbir zaman bulamaz. Bir kiﬂi dünyan›n en güzel insan› da olsa kaç›n›lmaz olarak yaﬂad›¤› acizlikler, hastal›klar ve en önemlisi ölümlü olmas› onun bu güzelli¤ine gölge düﬂürür. Çünkü imtihan›n
bir gere¤i olarak dünyada hemen herﬂey eksik ve kusurlarla birlikte yarat›lm›ﬂt›r. Bu eksik ve kusurlar›n insanlar›n ahirete yönelmeleri ve cennet hayat›n› özlemeleri aç›s›ndan çok büyük hay›r ve hikmetleri vard›r.
‹nsan›n hoﬂuna giden kusursuzlu¤un ve güzelli¤in gerçek yeri ise cennettir. Allah cennette kiﬂiyi kusursuz güzellikte ve onun en hoﬂuna gidecek surette yaratacakt›r. Üstelik bu güzellik tek bir suretle s›n›rl› de¤ildir. Allah cennetteki kullar›na istedikleri zaman istedikleri sureti seçebilecekleri bir imkan verecek, bu ﬂekilde cennet ehli her istedi¤inde
farkl› bir güzelli¤e sahip olabilecektir.
Peygamber Efendimiz (sav) müminlerin cennetteki çarﬂ›lardan be¤endikleri surete gireceklerini bir hadisinde ﬂöyle haber verir:
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Cennette bir çarﬂ› vard›r. Ancak orada ne al›ﬂ, ne de sat›ﬂ vard›r.
Sadece erkek ve kad›n suretleri vard›r. Erkek bunlardan bir suret
arzu ederse o surete girer. [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 434/17]

Dileyen Kiﬂinin Çocuk Sahibi Olmas›:
Bir kimse çocuk sahibi olmay› isterse, bu da yine cennete uygun bir
kolayl›k ve mükemmellik içinde gerçekleﬂir:
Mümin cennette çocuk arzu etti¤i zaman; onun hamli, do¤mas›,
yaﬂ› bir anda olur. [Tezkire-i Kurtubi-1, s. 55]
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Bundan baﬂka cennette çocuklar›n durumu ile ilgili hadislerde ﬂunlar bildirilmektedir:
Müminlerin çocuklar› cennette bir tepededir. Onlar, k›yamete kadar ‹brahim (a.s.) ile zevcesi Sara'n›n terbiyesi alt›ndad›rlar. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 73/2]

Gece Olmamas›:
Gece, dünya hayat›nda insanlar için bir dinlenme vakti olarak yarat›lm›ﬂt›r. Cennette uykuya ve dinlenmeye ihtiyaç kalmayaca¤› için, gecenin karanl›¤›na da ihtiyaç olmayacakt›r. Cennette gecenin olmad›¤› hadislerde ﬂöyle bildirilir:
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Cennette gece yoktur. O, ›ﬂ›k ve nurdan ibarettir... [Ramuz el-Ehadis-2, s. 366/4]

Uyku Olmamas›:
Uyku insan›n dünyada yaﬂad›¤› acizliklerden biridir. Tüm insanlar
uykuya ihtiyaç duyacak ﬂekilde yarat›lm›ﬂlard›r ve ne kadar isteseler de
buna karﬂ› direnemezler. Dahas› vücut uykusuz kald›¤›nda hastal›klara karﬂ› direnci düﬂer, kiﬂi yorgun bir görünüm al›r. Öte
yandan uykuya harcanan vakit de az›msanamayacak kadar uzundur. ‹nsan, yaklaﬂ›k olarak
ömrünün üçte birini uykuda geçirir. Bu ayn› zamanda
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dünyada zaten k›sa olan ömrünün çok büyük bir bölümünü bir nevi ölü
gibi geçirdi¤i anlam›na gelir. Nitekim Kuran'da "Allah, ölecekleri zaman canlar›n› al›r; ölmeyeni de uykusunda (bir tür ölüme sokar). Böylece, kendisi hakk›nda ölüm karar› verilmiﬂ olan›(n ruhunu) tutar,
öbürüsünü ise ad› konulmuﬂ bir ecele kadar sal›verir..." (Zümer Suresi, 42) ayetiyle uykunun bir tür ölüm oldu¤u haber verilmiﬂtir. Fakat
cennette uyku, yorgunluk gibi acizlikler yoktur. Allah "Onlara orada
onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz..." (Hicr Suresi, 48) ayetiyle bu gerçe¤i kullar›na bildirmiﬂtir. Bir hadiste ise cennette uykunun olmad›¤›
ﬂöyle aç›klanm›ﬂt›r:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e: "Cennet ehli uyur mu?"
diye sordular. ﬁöyle buyurdu: "Uyku, ölümün kardeﬂidir. Cennet
ehli uyumazlar." [Büyük Hadis Külliyat›-5, s.414/10125]

Anlaﬂmazl›k Olmamas›:
Cennet ehlinin en önemli özelliklerinden biri de
ahlaklar›n›n çok güzel olmas›d›r. Bir hadiste cennetteki
müminlerin huylar›n›n güzelli¤ine ﬂöyle dikkat çekilmiﬂtir:
Ben, cennet bahçelerinde, cennetin üstünde ve cennetin alt
taraf›nda birer köﬂke ﬂu kimse için kefilim ki, o hakl› oldu¤u halde mücadeleyi terk eder, ﬂaka için de olsa, yalan› söy-
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lemez ve insanlar(a örnek olmas›) için ahlak›n› güzelleﬂtirir. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 152/6]
Vicdan›n› kullanan, Allah'tan korkup sak›nan kiﬂilerin bulundu¤u
bir ortamda herkes rahat eder. Güzel ahlak›n yaﬂanmad›¤› bir yerde ise
çekiﬂme, k›skançl›k, kavga, k›zg›nl›k, kin, alay, al›nganl›k vard›r. Kuran
ahlak›ndan uzak yaﬂayan kimseler, bu kötü ahlak özelliklerinden ötürü,
kendi elleriyle cehennemi hat›rlatan bir ortam oluﬂtururlar.
Huzurlu, mutlu, güven dolu bir ortam içinde dostça, kardeﬂçe, hoﬂgörü ile yaﬂayabilecekken, dünyevi h›rslar›n peﬂinde, kendi istek ve tutkular›na kap›larak çok büyük bir nimet kayb›na u¤ram›ﬂ olurlar. Müslümanlar için ise dünyada sab›rl›, itidalli, ak›ll›, makul, dengeli, affedici, ﬂefkatli, sevgi dolu, güzel ahlakl› olman›n derin bir imani zevki vard›r. Bir mümin bu güzel özellikleri kendinde gördü¤ünde ayr› bir haz
al›r, baﬂka müminlerde gördü¤ünde bunlardan da ayr› bir zevk al›r.
Sonsuza kadar sürecek olan bu hoﬂnutluk, zevk ve güzellikler cennette
de artarak sürer. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinden birinde cennetteki bu ortam ﬂöyle tarif edilir:
... Kalpleri, tek bir kimsenin kalbi gibidir. Aralar›nda ihtilaf, husumet yoktur... [Kütüb-i Sitte-14, s.
449/3]
Benzer baﬂka bir hadiste de cennet ehlinin ahlak›ndan ﬂöyle bahsedilmektedir:
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Onlar›n ahlak› bir tek kiﬂinin ahlak› üzeredir. [Tezkireti'l Kurtubi,
s. 329/579]
Nitekim Allah Kuran'da cennetine lay›k gördü¤ü mümin kullar›
için "Onlar›n gö¤üslerinde kinden (ne varsa tümünü) s›y›r›p-çektik,
kardeﬂler olarak tahtlar üzerinde karﬂ› karﬂ›yad›rlar." (Hicr Suresi, 47)
buyurarak, onlar›n yaﬂad›klar› candan ve samimi dostlu¤a dikkat çeker.

Üzüntü, S›k›nt› Gibi
Olumsuzluklar›n Olmamas›:
Üzüntü, s›k›nt› gibi insanlara azap veren ruh halleri, din ahlak›ndan uzak yaﬂayan kimselerde s›kça görülür. Allah'›n herﬂeyi bir kader
üzerine, hay›rla yaratt›¤›n› göz ard› eden bu kimseler aksilik, zorluk gibi görünen olaylar karﬂ›s›nda korku ve pani¤e kap›l›rlar. Allah'a tevekkül etmedikleri için s›k›nt›ya düﬂer, hay›flan›r, hatta sa¤l›klar›na zarar
verecek derecede büyük bir üzüntü yaﬂarlar. Oysa insan kendisi için neyin hay›r neyin ﬂer olaca¤›n› bilemez, ancak Allah bilir. Bir ayette bu
gerçek ﬂöyle bildirilir:
... Olur ki hoﬂunuza gitmeyen bir ﬂey, sizin için hay›rl›d›r ve olur
ki, sevdi¤iniz ﬂey de sizin için bir ﬂerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. (Bakara Suresi, 216)
Dünyada zorluk, s›k›nt› gibi görünen bir durum ahirette kiﬂinin
cennetine vesile olacak bir güzelli¤e dönüﬂebilir. Bunun bilincinde olan
müminler, dünyada karﬂ›laﬂt›klar› s›k›nt› ve zorluk gibi görünen olumsuzluklar› imanlar›n›n gücü ile kendilerinden uzaklaﬂt›r›rlar. Allah'a
teslim olman›n, yaratt›¤› herﬂeyden raz› olman›n rahatl›¤› ve huzuru
içinde, karﬂ›laﬂt›klar› her olay› Allah'›n yaratt›¤› bir güzellik olarak de¤erlendirirler. Bu yüzden cennet umudu taﬂ›yan müminler dünyevi
hiçbir ﬂeyi olumsuzluk olarak de¤erlendirmezler. Cennette
ise Allah'›n rahmetiyle, sonsuza kadar üzüntü, s›k›nt›, endiﬂe gibi duygulardan uzak yaﬂayacaklard›r. Hadislerde cennetteki bu nimet
ﬂöyle haber verilir:

96

Harun Yahya

... Her kayg›n›n da arkas› kesilecektir. Cehennem ehlinin kayg›s›
müstesna... [Ramuz el-Ehadis-2, s. 342/15]
... onlar ﬂöyle diyecekler: "Biz ebedileriz, asla helak olmay›z, biz
mutlu kiﬂileriz, asla kederlenmeyiz... [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyat›-5, s. 409/10099]
... Orada hiçbir dert ve tehlike yoktur... [Ramuz el-Ehadis-1, s.
170/1]
‹ncil'de ise bu konu ﬂöyle yer al›r:
... "Beyaz kaftan giyinmiﬂ olan bu kiﬂiler kimlerdir, nereden geldiler?"... Bana dedi ki, "Bunlar, o büyük
s›k›nt›dan geçip gelenlerdir... Bunun için,
Allah'›n taht›n›n önünde duruyorlar... Taht
üzerinde oturan, çad›r›n› onlar›n üzerine gerecektir... Allah onlar›n gözlerinden bütün yaﬂlar› silecektir."
(Yuhanna'ya Gelen Esinleme,
7. bölüm, 13-17)
Allah Kuran'da müminlerin bu huzurlu
ruh hallerini ﬂöyle
bildirmektedir:
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Allah'›n Kendi fazl›ndan onlara verdikleriyle sevinç içindedirler.
Onlara arkalar›ndan henüz ulaﬂmayanlara müjdelemeyi isterler
ki onlara hiçbir korku yoktur, mahzun da olacak de¤illerdir. (Ali ‹mran Suresi, 170)
Derler ki: "Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun;
ﬂüphesiz Rabbimiz, gerçekten ba¤›ﬂlayand›r, ﬂükrü kabul edendir." (Fat›r Suresi, 34)
Art›k Allah, onlar› böyle bir günün ﬂerrinden korumuﬂ ve onlara
par›lt›l› bir ayd›nl›k ve bir sevinç vermiﬂtir. (‹nsan Suresi, 11)
Nimetin par›lt›l›-sevincini sen onlar›n yüzlerinde tan›rs›n. (Mutaffifin Suresi, 24)
Daha önce de belirtti¤imiz gibi dünyada var olan hemen herﬂey
imtihan›n bir gere¤i olarak özellikle eksik ve kusurlu yarat›lm›ﬂt›r.
Müminler dünyada karﬂ›laﬂt›klar› tüm zorluk ve s›k›nt›lara güzel bir
sab›r gösterir, Allah'a tevekkül ederler. Peygamberimiz (sav) hadislerinde kiﬂinin ancak cennete girdi¤inde gerçek anlamda rahata
kavuﬂtu¤unu haber vermiﬂtir:
Ancak cennete giren rahata kavuﬂur. [Ramuz el-Ehadis-1, s.
138/13]
Bir baﬂka hadisinde ise Peygamberimiz (sav)
cennetteki bu huzurlu ortam› ﬂöyle tarif eder:
Cennet ebedi bir ikamet halinde par›ldayan bir nur, yayg›n bir ko-
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ku, çok iyi inﬂa edilmiﬂ bir köﬂk, akan bir ›rmak, olgun bir meyve,
yeﬂillik, neﬂe, serinlik, tazelik mahallidir. [Ölümden Sonra Diriliﬂ,
s.47]

CENNET EHL‹'N‹N ALLAH'A
YAKINLI⁄I
Cennettekilerin Allah'›n Yüce Zat›'n›n
Tecellisini Görebilmeleri
ﬁimdiye kadar de¤indi¤imiz tüm bu nimetlerin yan› s›ra, Allah'a olan
yak›nl›klar›, cennet ehlinin sahip olduklar› en büyük ve en önemli nimet
olacakt›r. Peygamber Efendimiz (sav)'in pek çok hadisinde, cennetteki
müminlerin Allah'tan bir lütuf olarak O'nun Zat›'n›n bir tecellisini görebileceklerinden bahsedilir:
Cennet ehli cennete girdi¤i zaman, Allah Tebareke ve Teala ﬂöyle
buyuracak: "Size ilave olarak yapmam› istedi¤iniz baﬂka bir ﬂey
var m›d›r?"
"Sen bizim yüzlerimizi bembeyaz yapmad›n m›? Cehennemden
kurtar›p bizi cennete sokmad›n m›; (Bundan daha iyi ve fazla ne
olabilir ki?)" diyecekler.
Bunun üzerine perde kald›r›lacak, kendilerine Rableri Tealay› görmekten daha sevimli bir ﬂey verilmedi¤ini anlayacaklar. [Büyük
Hadis Külliyat›-5, s. 415/10130]
"Ey Allah'›n Resulü! Rabbimiz'i görecek miyiz?"
"Bulutsuz berrak bir mehtap gecesinde Ay'› görmek için itiﬂip kak›ﬂ›r m›s›n›z?"
"Hay›r."
"Bulutsuz bir günde Güneﬂ'i görmek için birbirinizi itip kakarak
birbirinize zahmet verir misiniz?"
"Hay›r."
"‹ﬂte Rabbinizi de öyle zahmetsiz ve s›k›nt›s›z, apaç›k göreceksi-
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niz."… [(Buhari, Müslim, Tirmizi), Büyük Hadis Külliyat›-5, s.
416/10133]
Bir rivayete göre ise Peygamberimiz (sav)'in bu konu ile ilgili sözleri ﬂöyledir:
Cennet ehli cennete girdiklerinde amellerinin derecelerine göre oraya yerleﬂecekler. Sonra onlara dünya günlerinden Cuma günü kadar bir süre Rablerini ziyaret etmelerine izin verilecek. Onlara
Allah'›n Arﬂ'› gösterilecek. Onlara cennet bahçelerinden bir bahçede gözükecektir. Onlara, nur minberleri, inci minberleri, yakut
minberleri, zeberced (zümrüt cinsinden parlak, yeﬂil, k›ymetli bir
taﬂ) minberleri, alt›n minberleri ve gümüﬂ minberleri kurulacak. En
aﬂa¤› dereceli kiﬂileri bile -ki içlerinde aﬂa¤› dereceli kimse yokturmisk y›¤›n› üzerinde oturacak. Kürsi sahiplerinin onlardan daha
üstün meclisleri bulundu¤unu görmezler... O mecliste Allah'›n yan›nda bulunup, O'na muhatap olmayacak hiç kimse olmayacakt›r… [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyat›-5, s.
409-410/10100]
… Adn Cenneti'nde, cennetliklerle Rablerini
görmeleri aras›nda Allah'›n vechindeki
(yüzündeki) r›dâu'l-kibriyadan (bü-
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yüklük perdesinden) baﬂka bir ﬂey yoktur. [(Buhari, Müslim, Tirmizi), Cennet 3, 2530]
Cennet ehlinin Allah'›n huzurunda olmaktan ötürü duyduklar›
mutluluk ise bir hadiste ﬂu sözlerle vurgulanm›ﬂt›r:
Cennet ehli Allah'›n huzuruna iki defa girer... Onlardan her biri o
mecliste, amellerine göre, inci, yakut, zümrüt, alt›n ve gümüﬂten
minberler üzerinde otururlar. Gözleri hiçbir zaman bu kadar ayd›n
olmam›ﬂt›r... Bunun tekrar›na kavuﬂmak ümidi ile ertesi günü bekler halde yerlerine dönerler. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 120/3]

Allah'›n Hoﬂnutlu¤unu Kazanm›ﬂ Olmalar›:
Allah cennette kendisinden raz› oldu¤u kullar› için s›n›rs›z nimet
sunmaktad›r. Ancak iman eden müminler için herﬂeyin üzerinde olan,
Allah'›n hoﬂnutlu¤unu kazanabilmiﬂ olmalar›d›r. Müminler dünyada
mallar›n›, canlar›n›, sahip olduklar› tüm imkanlar› Allah'a yak›nlaﬂabilmek ve O'nun r›zas›n› kazanabilmek için ortaya koymuﬂ, tüm hayatlar›n› O'na adam›ﬂlard›r. Cennette ise hayatlar›n›n bu amac›na ulaﬂman›n
tarifsiz mutlulu¤unu yaﬂarlar. Bir ayette Allah'›n hoﬂnutlu¤unu kazanman›n ne kadar büyük bir nimet oldu¤undan ﬂöyle bahsedilir:
Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kad›nlara içinde ebedi kalmak üzere, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiﬂtir. Allah'tan olan hoﬂnutluk ise en
büyüktür. ‹ﬂte büyük kurtuluﬂ ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 72)
Kuran'da müminlerin cennette her yönden hoﬂnut olacaklar› ise ﬂu
ayetlerle bildirilir:
Ey mutmain (tatmin bulmuﬂ) nefis, Rabbine, hoﬂnut edici ve hoﬂnut edilmiﬂ olarak dön. Art›k kullar›m›n aras›na gir. Cennetime
gir. (Fecr Suresi, 27-30)
Rableri Kat›nda onlar›n ödülleri, içinde ebedi kal›c›lar olmak
üzere alt›ndan ›rmaklar akan Adn Cennetleridir. Allah, onlardan
raz› olmuﬂtur, kendileri de O'ndan raz› (hoﬂnut, memnun) kal-
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m›ﬂlard›r. ‹ﬂte bu, Rabbinden 'içi titreyerek korku duyan kimse'
içindir. (Beyyine Suresi, 8)
Bir hadiste cennet ehlinin Allah'tan raz› olduklar›ndan ﬂöyle bahsedilir:
"Ey Rabbimiz, buyur! Emrine âmâdeyiz! Hay›r Senin elindedir!"
derler. Rab Teâla:
"Raz› oldunuz mu?" diye sorar. Onlar:
"Ey Rabbimiz! Raz› olmamak ne haddimize! Sen bize mahlûkat›ndan bir baﬂkas›na vermedi¤in nimetler verdin!" derler. [(Buhari,
Müslim, Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 456-457/13]

Cehennemden Kurtulmuﬂ
Olman›n Sevinci:
Kuﬂkusuz cennet nimetlerinin her biri ayr› ayr› çok mübarek ve de¤erlidir. Özellikle cehennemin varl›¤›, cennet ehlinin bu nimetlerden ald›klar› zevki kat kat art›r›r. Çünkü ahirette cennet ve cehennem d›ﬂ›nda
insanlar›n gidece¤i baﬂka bir yer yoktur. Dolay›s›yla Allah'›n cennetine kabul etmedi¤i bir kiﬂinin gidece¤i yer cehennemdir.
Allah dünyada insanlara iyi ile kötüyü, güzel
ve çirkini, olumlu ile olumsuzu ayn› anda göstermektedir. Bu da iman edenlerin k›yas yapmalar›na ve güzellikten ald›klar› zevkin artmas›na vesile olmaktad›r. Cennette de
Allah, istedikleri takdirde cennet ehline,
cehennemdekilerin durumunu göstererek, onlar›n cennetten ald›klar› zevki art›rabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Nitekim cennet ehlinin cehennem
azab›ndan Allah'›n rahmetiyle kurtulmuﬂ olmalar›ndan duyduklar› sevinç bir hadiste ﬂöyle haber verilir:
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Cennet ehlinden herkes cehennemdeki yerini görür de "Ya Allah bana hidayet vermeseydi?" der ve bu ona ﬂükür olur... [Ramuz el-Ehadis-2, s. 342/1]
Müminlerin içinde bulunduklar› bu büyük rahmeti ve nimeti haber
veren bir di¤er hadis ﬂöyledir:
... Cennete girip, cehennemden kurtulmak, nimetin tamam›ndand›r.
[Ramuz el-Ehadis-2, s. 449/6]
Cennet ehlinin bu sevinçleri Kuran'da ﬂöyle haber verilir:
... Derler ki: "Bizi buna ulaﬂt›ran Allah'a hamd olsun. E¤er Allah
bize hidayet vermeseydi biz do¤ruya ermeyecektik. Andolsun,
Rabbimiz'in elçileri hak ile geldiler." Onlara: "‹ﬂte bu, yapt›klar›n›za karﬂ›l›k olarak mirasç› k›l›nd›¤›n›z cennettir" diye seslenilecek. (A'raf Suresi, 43)
Ayr›ca müminlerin istediklerinde cehennem ehlinin ibretlik durumunu, dünyada yapt›klar›na nas›l bir karﬂ›l›k ald›klar›n› görmeleri de
mümkündür. Allah Kuran'da cennet ehlinin cehennem ehli ile konuﬂmalar›n› ﬂöyle bildirir:
Onlar cennetlerdedirler; birbirlerine sorarlar. Suçlu-günahkarlar›; "Sizi ﬂu cehenneme sürükleyip-iten nedir?" Onlar: "Biz namaz
k›lanlardan de¤ildik" dediler. "Yoksula yedirmezdik. (Bat›la
ve tutkulara) Dal›p gidenlerle biz de dalar giderdik.
Din (hesap ve ceza) gününü yalan say›yorduk.
Sonunda yakîn (kesin bir gerçek olan ölüm)
gelip bize çatt›." (Müddessir Suresi,
40-47)
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CENNET ALLAH'IN
ADALET‹N‹N B‹R TECELL‹S‹D‹R
Herkesin Dünyada Yapt›klar›n›n
Karﬂ›l›¤›n› Almas›:
Bir ayetinde, Allah "O, amel (davran›ﬂ ve eylem) bak›m›ndan hanginizin daha iyi (ve güzel) olaca¤›n› denemek için ölümü ve hayat› yaratt›..." (Mülk Suresi, 2) buyurarak insan›n yarat›l›ﬂ›ndaki amac› bildirmektedir. Baﬂka bir ayetinde de bu amac›n bilincinde olmayan, boﬂ ve amaçs›z bir hayat yaﬂama gayesinde olan insanlar› "Bizim, sizi boﬂ bir amaç
u¤runa yaratt›¤›m›z› ve gerçekten Bize döndürülüp getirilmeyece¤inizi mi sanm›ﬂt›n›z?" (Müminun Suresi, 115) ﬂeklinde sorgulad›¤›n› bildirir. ‹nsan dünyada bulundu¤u süre boyunca Kuran'a uymakla, her
düﬂüncesinde ve tavr›nda Allah'›n r›zas›n› aramakla, vicdan›n› kullanmakla, güzel ahlak› yaﬂamakla, salih amellerde bulunmakla sorumludur. Bu aç›k gerçe¤e ra¤men yarat›l›ﬂ amac›ndan uzak yaﬂayan insanlar
kendilerine bambaﬂka amaçlar edinirler. Oysa insan›n yapt›¤› herﬂey,
söyledi¤i her söz, hatta akl›ndan geçen tüm düﬂünceler, ahirette karﬂ›s›na ç›kmak üzere amel defterine yaz›lmaktad›r. Allah'›n Kuran'da "...
yapt›klar›n›zdan muhakkak sorumlu tutulacaks›n›z" (Nahl Suresi, 93)
ve "Yapmakta olduklar› dolay›s›yla her biri için dereceler vard›r..."
(Enam Suresi, 132) ayetleriyle bildirdi¤i gibi insanlar her yapt›klar›n›n
karﬂ›l›¤›n› mutlaka ahirette alacaklard›r. Bu gerçek bir hadiste ﬂöyle haber verilmektedir:
Piﬂman olan kimse, Allah'›n rahmetini gözler. Kendini be¤enen de
Allah'›n gazab›n› bekler. Herkes Allah'›n huzuruna, ölümünden önce yapt›¤› amel ile gelir. Ve muhakkak ki amellerin sahipleri hatimelerine göre hüküm giyerler... Kim zerre kadar hay›r yaparsa onu
görür. Kim de zerre kadar ﬂer yaparsa onu görür. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 237/15]
Kuran'da bu konunun haber verildi¤i ayetlerden birkaç› ﬂöyledir:
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Ki melekler, güzellikle canlar›n› ald›klar›nda: "Selam size" derler.
"Yapt›klar›n›za karﬂ›l›k olmak üzere
cennete girin." (Nahl Suresi, 32)
Her bir nefsin hay›rdan yapt›klar›n›
haz›r buldu¤u ve her ne kötülük iﬂlediyse onunla kendisi aras›nda
uzak bir mesafe olmas›n› istedi¤i o
günü (düﬂünün)... (Al-i ‹mran Suresi, 30)
Sizin

yan›n›zda

olan

tükenir,

Allah'›n Kat›nda olan ise kal›c›d›r.
Sabredenlerin karﬂ›l›¤›n› yapt›klar›n›n en güzeliyle Biz muhakkak verece¤iz. Erkek olsun, kad›n
olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç ﬂüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaﬂat›r›z ve onlar›n karﬂ›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak
veririz. (Nahl Suresi, 96-97)
‹ncil'de de herkesin yapt›¤›n›n
karﬂ›l›¤›n› alaca¤› yaz›l›d›r:
Allah, "herkese, yapt›klar›n›n karﬂ›l›¤›n› verecektir." Durmadan iyilik ederek yücelik, sayg›nl›k ve ölümsüzlü¤ü arayanlara sonsuz yaﬂam› verecek. Ama bencil olanlar›n, gerçe¤e uymay›p haks›zl›¤›n peﬂinden gidenlerin üzerine gazap ve öfke ya¤d›racak. (Pavlus'un
Romal›lara Mektubu, 2. bölüm, 6-8)
Allah yerde ve gökte olup biten herﬂeyi görür, her konuﬂmay›, f›s›lt›y› duyar ve
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bütün insanlar›n yapt›klar›ndan haberdard›r. Hiçbir ﬂey O'ndan gizli
kalmaz. Allah'›n bize ﬂah damar›m›zdan daha yak›n oldu¤unu, her konuﬂmam›z›, içimizden geçen herﬂeyi bildi¤ini, bakt›¤›m›z gördü¤ümüz
herﬂeyi Allah'›n her an her aç›dan gördü¤ünü iyi kavramak gerekir.
Çünkü Allah ahiret günü insanlar›n "hiç hesaba katmad›klar› ﬂeyler"i
(Zümer Suresi, 47) de aç›¤a ç›karacakt›r. ‹nsanlar›n kalabal›kta ya da
yaln›zken yapt›klar› herﬂeyin, a¤›zlar›ndan ç›kan her sözün, zihinlerinden geçen her düﬂüncenin, belki de içlerinde gizli kalaca¤›n› sand›klar›
herﬂeyin ahirette bir karﬂ›l›¤› vard›r. Bu, Allah'›n sonsuz adaletinin bir
tecellisidir. Bu gerçe¤i bildiren ayetlerden biri ﬂöyledir:
Her biri için yapt›klar›n›zdan dolay› dereceler vard›r; öyle ki
amelleri kendilerine eksiksizce ödensin ve onlar zulme de
u¤rat›lmazlar. (Ahkaf Suresi, 19)

Cennetin Derece Derece Olmas›:
Kuran'da bildirilen "Allah Kat›nda onlar
derece derecedir..." (Al-i ‹mran Suresi, 163)
ayetinden de anlaﬂ›laca¤› gibi cennete
girecek kimseler de yine takvalar›n›n
derecesine göre karﬂ›l›k görürler. Bu
durumdan bir hadiste ﬂöyle bahsedilmektedir:
... Cenneti de amellere göre taksim
ederler. (Çok ameli olan çok pay al›r.)
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 198/17]
Elbette ki bir kimse cennetin hangi
derecesinde olursa olsun bundan kesinlikle
raz› olacakt›r, çünkü Allah cennetteki tüm kullar›na hoﬂnutluk vaat etmiﬂtir. Rabbimiz samimi
kullar›n›n Kendisi'nden raz› olarak cennete gireceklerini bildirir. (Beyyine Suresi, 8) Fakat nas›l ki dünyada
ayn› nimetten herkes farkl› zevk ve lezzet al›yorsa benzer ﬂekilde ahirette de nimetlerden al›nan zevkin derece-
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si farkl› olabilir. En do¤rusunu Allah bilir. Örne¤in herkes güzel bir
manzaraya bakt›¤›nda gördüklerinden zevk al›r, fakat içlerinde Allah'a
en yak›n olan, Allah'›n kadrini daha iyi takdir edebilen kiﬂiler, bu güzellikten daha çok zevk alabilirler. Allah yüksek derecelere lay›k olacak
kullar›n›n özelliklerini bir ayetinde ﬂöyle bildirmektedir:
‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla cehd edenlerin (çaba sarfedenlerin) Allah Kat›nda büyük
dereceleri vard›r. ‹ﬂte 'kurtuluﬂa ve mutlulu¤a' erenler bunlard›r.
(Tevbe Suresi, 20)
Hadislerde ise cennetteki derecelere ﬂöyle dikkat çekilmiﬂtir:
Cennette yüz derece vard›r. Bir tanesi bütün alemleri içine al›r.
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 125/8]
Cennet yüz derecedir. Doksan dokuzu ak›l ehline mahsustur. Geriye kalan biri ise di¤er ahaliye. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 200/11]
Cennet ehli gurfelerde (cennet köﬂkü) kalanlar› (ehl-i guraf) görürler. T›pk›, ufukta do¤udan bat›ya giden inci gibi parlak y›ld›zlar›
gördü¤ünüz gibi. Aralar›ndaki fazilet fark›, (gurfe ehlini) böyle yukar›da gösterir. [Buhari, Müslim, Cennet 11, 2831]
Yine hadislerde bildirildi¤ine göre bu derecelerden en yüksek mertebeyi Firdevs Cenneti oluﬂturur:
Cennet yüz derecedir. Müteakip iki derecenin aras›, yer ile gök aras› gibidir. Firdevs en yükse¤i olup, cennetin orta yerine düﬂer. Ve
onun üstü Arﬂ› Rahmand›r. Cennetin ›rmaklar› buradan kaynar.
Allah'tan istedi¤inizde Firdevs Cenneti'ni dileyin. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 200/4]
Ayr›ca hadislerde Adn Cenneti'nden de bahsedilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde Adn Cenneti ile ilgili olarak ﬂunlar›
bildirmektedir:
Firdevs Cennetleri dörttür: ‹kisinin ziynetleri, kap-kacaklar› ve
içindekiler alt›ndand›r. ‹kisinin ise ziynetleri, kapkacaklar› ve
içindekiler gümüﬂtendir. (Adn) Cenneti'ndekilerle Allah'›n vechi
(yüzü) aras›nda ancak bir Riday›-Kibriya (büyüklük perdesi) var-
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d›r. Ve bu nehirler (süt, bal, ﬂarap ve su nehirleri) Adn Cennetinden
kaynar sonra di¤erlerine da¤›l›r. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 272/4]
Peygamberimiz (sav) bir baﬂka hadisinde ise Adn Cenneti'nin ihtiﬂam›n› ﬂöyle tarif eder:
... Bir kerpici beyaz inciden, bir kerpici k›rm›z› yakuttan, bir kerpici de yeﬂil zeberceddendir (zümrüt cinsinden parlak, k›ymetli bir
taﬂtand›r). Çamuru halis misk, çak›llar› lü'lü (parlak, k›ymetli),
otlar› zaferand›r. [Dünya Ötesi Yolculuk, s. 295]
Cennetin her derecesindeki kiﬂi kendine göre zevk
alacakt›r. Ancak cennet ehlinden bir kiﬂi, bir üst derecedeki kiﬂinin ald›¤› zevkten dolay› kendinde bir
eksiklik hissetmeyecektir. Kuran'da Allah
müminlerin cennette "hoﬂnut edilmiﬂ"
(Fecr Suresi, 28) olduklar›n›, Allah'tan
"raz›" (Beyyine Suresi, 8) olduklar›n›
ve orada "mahzun" olmayacaklar›n› (Al-i ‹mran Suresi, 170) bildirmektedir. Nitekim cennet
ehlinin her derecesinin ne
kadar fazla nimetle dolu oldu¤u bir hadiste
ﬂöyle tarif edilmektedir:

Harun Yahya

Cennet ehlinin en aﬂa¤› derecesinde bulunan kiﬂinin seksen bin hizmetçisi, yetmiﬂ iki eﬂi olacakt›r. Ayr›ca onun için inci, zeberced
(zümrüt cinsinden parlak, yeﬂil, k›ymetli bir taﬂ) ve yakuttan yap›lm›ﬂ bir çad›r dikilecek ve bunun uzunlu¤u Cabiye (ﬁam topraklar›nda bir ﬂehir ad›) ile San'a (Yemen'de bir ﬂehir ad›) aras› kadar
olacakt›r. [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyat›-5, s. 412/10114]
Aﬂa¤›daki hadiste cennet mertebeleri ile ilgili olarak ﬂöyle bildirilmiﬂtir:
Cennet ehlinin en aﬂa¤› derecesinde olan kiﬂi cennetlerine, han›mlar›na, nimetlerine, hizmetçilerine ve yataklar›na
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bakar. Bin senelik yoldan görüp bunlar› seyredebilecek. Allah Kat›nda olanlar›n en k›ymetlileri ise, sabah akﬂam Allah'›n cemalini
görebilendir. [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyat›-5, s. 412/10115]
‹slam alimlerinden Bediüzzaman Said-i Nursi ise cennetle
ilgili tefekkürlerinden birinde, insan›n ancak 'iman›' sayesinde cennetteki yüksek dereceleri umabilece¤ine dikkat çekmiﬂtir:
... ‹nsan, nur-u iman ile (iman nuruyla) ala-y› illiyyine (Cennetteki en yüksek dereceye) ç›kar; cennete lay›k bir k›ymet al›r. [Gençlik ve Ölüm, s. 435]
Samimi bir Müslüman›n çabas› daima
Allah Kat›nda cennetin en üst mertebesine lay›k olabilmek olmal›d›r. Kamil iman sahibi
olmak ve Allah'a yak›nl›kta daima en
fazlas›n› istemek Allah'›n r›zas›na uygun olan›d›r.

Harun Yahya

CENNET EHL‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
Pek çok ayet, namaz, oruç, zekat gibi belli baﬂl› ibadetlerin yan› s›ra güzel ahlaka iliﬂkindir. Allah insanlara hem kendilerinin güzel ahlakl› yaﬂamalar›n›, hem de di¤er insanlara bunu tavsiye etmelerini emreder.
Allah'›n emir ve tavsiyelerine uyuldu¤u ve herkesin güzel ahlak sahibi
oldu¤u topluluklarda cennet hayat›ndakine benzer bir ruh hali yaﬂan›r.
Müslümanlar Allah'›n muhlis kullar›d›r. Her düﬂüncelerinde, tav›rlar›nda ve konuﬂmalar›nda Allah'›n r›zas›n› gözetir ve O'ndan korkup
sak›narak hareket ederler. ﬁeytan›n telkin etti¤i gizli aç›k hiçbir olumsuzlu¤a asla izin vermeyen, akl› ve vicdan› temiz kiﬂilerdir. Ahirete de
bu temiz vicdanla giderler.
Allah, "Hani o, Rabbine ar›nm›ﬂ (selim) bir kalp ile gelmiﬂti."
(Saffat Suresi, 84) ayetiyle Müslümanlar›n ruhlar›ndaki bu temizli¤i bildirirken, "‹çlerinde ebedi kalacaklar› alt›ndan ›rmaklar akan Adn
Cennetleri de (onlar›nd›r). Ve iﬂte bu, ar›nm›ﬂ olan›n karﬂ›l›¤›d›r." (Taha Suresi, 76) ayetiyle cennetini bu kullar›na vaat etmiﬂtir.
Samimi Müslümanlar h›rs, kin, k›skançl›k gibi kötü ahlak özelliklerinden ar›nm›ﬂ, kalplerini Allah'a ba¤lam›ﬂ ﬂekilde yaﬂarlar. Allah'›n
"Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'›n zikriyle mutmain olanlard›r..." (Rad Suresi, 28) ayetiyle bildirdi¤i kiﬂilerdir ve "‹man edip salih
amellerde bulunanlar ve 'Rablerine kalbleri tatmin bulmuﬂ olarak
ba¤lananlar', iﬂte bunlar da cennetin halk›d›rlar. Onda süresiz kalacaklard›r." (Hud Suresi, 23) ayetinde bildirdi¤i gibi cennetle müjdelenmektedirler. Baﬂka ayetlerde de Allah, "Ey mutmain (tatmin bulmuﬂ)
nefis, Rabbine, hoﬂnut edici ve hoﬂnut edilmiﬂ olarak dön. Art›k kullar›m›n aras›na gir. Cennetime gir." (Fecr Suresi, 27-30) buyurmakta ve
dünyada ar›narak nefsi mutmain bulmuﬂ kullar›n› cennetine ça¤›rmaktad›r.
Allah'›n raz› oldu¤u bu özelliklere sahip olan iman sahiplerinin düﬂünceleri ve fiilleri imanlar›n›n derinli¤ini yans›t›r. Allah sevgisi ve korkusuyla hareket ettikleri için her halleri güzeldir. Sahip olduklar› bu güzellik Allah'a samimi olarak kulluk etmelerinden kaynaklanan bir nurdur. Bu kiﬂiler Allah'›n "... Onlar›, rüku edenler, secde edenler olarak
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görürsün; onlar, Allah'tan bir fazl (lütuf ve ihsan) ve hoﬂnutluk aray›p-isterler. Belirtileri, secde izinden yüzlerindedir. ‹ﬂte onlar›n Tevrat'taki vas›flar› budur: ‹ncil'deki vas›flar› ise: Sanki bir ekin; filizini
ç›karm›ﬂ, derken onu kuvvetlendirmiﬂ, derken kal›nlaﬂm›ﬂ, sonra
saplar› üzerinde do¤rulup-boy atm›ﬂ (ki bu,) ekicilerin hoﬂuna
gider..." (Fetih Suresi, 29) ayetinde bildirdi¤i gibi yüzlerindeki secde izinden tan›n›rlar.
Bak›ﬂlar›, Allah'›n lütfuyla son derece güzel ve
anlaml›d›r. Konuﬂmalar› Allah'›n r›zas›na uygundur ve sözleri daima güzeldir. Allah'›n, "Görmedin mi ki, Allah nas›l bir örnek vermiﬂtir:
Güzel bir söz, güzel bir a¤aç gibidir ki,
onun kökü sabit, dal› ise göktedir. Rabbinin izniyle her zaman yemiﬂini verir..."
(‹brahim Suresi, 24-25) ayetlerinde bildirdi¤i gibi sarf ettikleri sözler hep güzel sonuçlar do¤urur. ‹taatli, yumuﬂak baﬂl›,
uyumlu, candan, samimi ve s›cak bir tav›r içindedirler. Bu nedenle de güzel bir
hayat içinde, dostlu¤u, sevgiyi en fazlas›yla yaﬂayan insanlard›r. Onlara dünyada bu nimet ve güzellikleri yaﬂatan
Allah't›r. Ahirette ise Allah bu nimetlerin
sonsuzunu verecektir.
Peygamberimiz (sav) de pek çok hadisinde cennete giren kiﬂilerin güzel ahlaklar›na dikkat çekmiﬂtir. Bunlardan biri
ﬂöyledir:
... Cennete girmelerini en çok sa¤layan ﬂeyler nelerdir? Allah korkusu
ve güzel ahlakt›r... [Ramuz elEhadis-1, s.12/8]
Peygamberimiz (sav) bir hadiste
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cennete lay›k olabilmek için hat›rda tutulmas› gereken konular› da ﬂöyle bildirmiﬂtir:
... Allah'tan haya, kabirlerde çürümeyi unutmamak, içinizi ve ondakileri unutmamak, baﬂ› ve baﬂtakileri unutmaman›zd›r. Kim
ahiret ikram›n› isterse, dünya ziynetini terk etsin. ‹ﬂte o vakit kul
"Allah'tan hakk›yla haya etmiﬂ" olur. O vakit Allah'›n dostlu¤una nail olmuﬂ olur. [Ramuz el-Ehadis-2, s. 343/2]
Güzel ahlak özellikleri olarak Peygamberimiz
(sav) "adaletli"; "merhametli", "sab›rl›"; "cömert";
"nazif" (temiz); "iffetli, namuslu" ve "dilde do¤ru"
olmay› hadislerinde s›kça hat›rlatm›ﬂt›r.
Ayr›ca Peygamberimiz (sav) cenneti kazanabilmek için "gizli ve aﬂikarede (aç›k) hay›rhahl›k"ta bulunmay›; "sözü hoﬂ söyleme"yi; "geniﬂlikte de darl›kta da Allah'a
hamd" etmeyi; "sadaka ver"meyi; " Allah'a
bir ﬂeyi ortak koﬂmama"y›; "ilim peﬂinde olma"y›; "Allah'tan kork"may›; elçiye "itaat" etmeyi; "kibir"den sak›nmay›; "fakir oldu¤u
halde iffetini muhafaza edip dilencilik ve
yüzsüzlü¤e düﬂme"meyi; "dosdo¤ru tacir"
olmay›; Allah'tan "mutmain ol"may› ve
"Allah için, dini için hay›rhahl›kta bulun"may› hat›rlatm›ﬂt›r.
Peygamberimiz (sav)'in dikkat çekti¤i
tüm bu konular Kuran'da Allah'›n hoﬂnutlu¤unu, sevgisini kazanmak için sahip
olunmas› gereken mümin özellikleri olarak
bildirilir.
‹ncil'de ise cennete lay›k olanlar›n
özelliklerinden ﬂöyle bahsedilir:
... Göklerin egemenli¤i onlar›nd›r... Onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuﬂak huylu
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olanlara! Onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu do¤rulu¤a ac›k›p
susayanlara! Onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüre¤i temiz olanlara! Onlar Allah'›
görecekler. Ne mutlu bar›ﬂ› sa¤layanlara!... Ne mutlu do¤ruluk u¤runa
zulüm görenlere! Göklerin egemenli¤i onlar›nd›r. Sevinin, sevinçle coﬂun!
Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür... (Matta, 5. bölüm, 2-12)
Baﬂka ‹ncil pasajlar›nda ise cennete girecek olanlar›n özellikleri
ﬂöyle ifade edilir:
‹sa yola ç›karken, biri koﬂarak yan›na geldi. Önünde diz çöküp ona, "‹yi
ö¤retmenim, sonsuz yaﬂama kavuﬂmak için ne yapmal›y›m?" diye sordu.
‹sa ona, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "‹yi olan tek biri var, O da
Allah't›r. O'nun buyruklar›n› biliyorsun: `Adam öldürme, zina etme, h›rs›zl›k yapma, yalan yere tan›kl›k etme, kimsenin hakk›n› yeme, annene babana sayg› göster.'" Adam, "Ö¤retmenim, bunlar›n hepsini gençli¤imden
beri yerine getiriyorum" dedi. Ona sevgiyle bakan ‹sa, "Bir tek eksi¤in
var" dedi. "Git neyin varsa sat, paras›n› yoksullara ver; böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle." (Markos, 10. bölüm, 17-21)
... Birbirinizi kardeﬂçe sevin. ﬁefkatli ve alçakgönüllü olun. Kötülü¤e kötülükle, sövgüye sövgüyle de¤il, tersine kutsamayla karﬂ›l›k verin. Çünkü
kutsanmay› miras almak üzere ça¤r›ld›n›z. ﬁöyle ki, "Yaﬂam› sevmek ve
iyi günler görmek isteyen, dilini kötülükten, dudaklar›n› da hileli sözlerden uzak tutsun. Kötülükten sak›ns›n ve iyilik etsin. Esenli¤i aray›p onun
ard›nca gitsin. (Petrus'un Birinci Mektubu, 3. bölüm, 8-11)
... Do¤rulu¤un, Allah yolunun, iman›n, sevginin, sabr›n ve uysall›¤›n ard›ndan koﬂ. ‹man u¤runda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaﬂama s›ms›k› sar›l. Bunun için ça¤r›ld›n ve birçok tan›k önünde yüce inanc› aç›kça
benimsedin. ﬁimdiki ça¤da zengin olanlara gururlanmamalar›n›, gelip geçici zenginli¤e ümit ba¤lamamalar›n› buyur. Zevk almam›z için bize herﬂeyi bol bol veren Allah'a ümit ba¤las›nlar. Onlara, iyilik yapmalar›n›, iyilikten yana zengin olmalar›n›, cömert ve paylaﬂmaya istekli olmalar›n› buyur. Böylelikle gerçek yaﬂama kavuﬂmak üzere gelecek için kendilerine sa¤lam temel olacak bir hazine biriktirmiﬂ olurlar. (Pavlus'un Timoteyus'a
Birinci Mektubu, 6. bölüm, 11-19)
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CENNET NEﬁES‹N‹ YAﬁAMAK
Müslümanlar için dünyada en önemli nimetlerden biri ahirette cenneti kazanmay› umabilmeleridir. Allah dünyay› Müslümanlar›n cennete özlem duyacaklar› ﬂekilde yaratm›ﬂt›r. Allah'›n ve ahiretin varl›¤›na
iman eden herkes, dünyada var olan nimet ve güzellikler karﬂ›s›nda hep
cenneti hat›rlayacak, bu nimetlerin geçici oldu¤unu bilerek cennetteki
as›llar›n› isteyecektir. Nitekim böyle bir kimsenin cennete kavuﬂma iste¤i ve bundan duydu¤u heyecan, tav›rlar›ndan, konuﬂmalar›ndan, din
ahlak›n› yaﬂama konusundaki samimi çabas›ndan hissedilecektir.
Müminler cennete kavuﬂma umudu taﬂ›malar›ndan dolay› sürekli
bir heyecan içindedirler. Heyecan ve ﬂevklerinin yan› s›ra Rabbimiz'in
benzersiz nimetlerine mirasç› k›laca¤› kiﬂilere vaat edilen cennetle sevinç ve neﬂe içindedirler.
‹ncil'de cennet sevincinden ﬂöyle bahsedilir:
O gün sevinin, coﬂkuyla z›play›n! Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür...
(Luka, 6. bölüm, 23)
‹ncil'in bir baﬂka yerinde ise çok az kiﬂinin cennete lay›k olaca¤›ndan söz edilir:
Biri ona... "Kurtulanlar›n say›s› az m› olacak?" ‹sa oradakilere ﬂöyle dedi:
"Dar kap›dan girmeye gayret edin. Size ﬂunu söyleyeyim, çok kiﬂi içeri
girmek isteyecek, ama giremeyecek. (Luka, 13. bölüm, 23-24)
‹man›n kazand›rd›¤› ak›l ve vicdanla, cenneti gere¤i gibi düﬂünebilen bir kimse, manevi derinli¤i ölçüsünde de bu nimetin fark›nda olarak
yaﬂayacakt›r. Cennetin önemine, hiçbir ﬂeyle k›yas olmayacak de¤erine
dikkat çekilen hadislerden bir k›sm› ﬂöyledir:
Cennetten bir kamç›l›k yer dünya ve içindekilerden hay›rl›d›r. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 132/9]
Cennette, yay kadar bir yer, Güneﬂ'in üzerine do¤du¤u veya batt›¤› ﬂeyden (dünyadan) daha hay›rl›d›r. [(Buhari, Müslim, Tirmizi),
Kütüb-i Sitte-14, s. 429/2]
Bölüm boyunca Kuran ayetlerinden ve hadislerden tariflerle de¤indi¤imiz gibi, cennete ait herﬂey dünyadakilerle k›yas olmayacak kadar
mükemmeldir. Cennetteki bu üstünlük, kusursuzluk insan›n dünya hayat› boyunca aray›ﬂ› içinde olup, yaﬂayamad›¤› bir güzelliktir. Dolay›s›yla cennete özlem duymak ve ona lay›k olabilme umudunu hissedebilmek ve Rabbimiz'in cennet vaadinin neﬂesini yaﬂamak ayr›ca çok büyük bir nimettir.
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SONUÇ
Kitap boyunca anlatt›¤›m›z tüm bu
güzellikler hepimize bir an sonras› kadar
yak›nd›r. Ölümle her an son bulabilecek olan
dünya hayat›, ahiretteki sonsuz hayat›n baﬂlang›c›d›r. Dolay›s›yla her an her saniye ahirete geçilebilece¤ini unutmamak, cehenneme gitme ihtimalinden korkmak ve bu nedenle cennetteki sonsuz
nimete kavuﬂmak için haz›rl›k içinde olmak herkes için çok önemlidir.
Fakat ﬂeytan, insana, Allah'›n cennette vaat etti¤i güzellikleri, sonsuz
yaﬂam› unutturmak, düﬂündürmemek ister. Aksine kusur ve eksikliklerle
dolu olan dünya nimetlerine raz› olmay›, bunlarla birkaç on sene yaﬂamay›
yak›n bir yarar olarak gösterir. Halbuki ﬂeytana karﬂ› tam aksi bir tav›rla
cennetin çok yak›n oldu¤u gerçe¤ini hat›rda tutarak samimi bir gayret içinde olmak gerekir.
Bütün samimi Müslümanlar sonsuz merhamet, sonsuz rahmet, sonsuz
ak›l ve güç sahibi olan, kullar›n› seven, onlar› koruyup kollayan, dünyada
ve ahirette onlar›n iyili¤ini isteyen, onlara dünyada güzel ve ﬂerefli bir hayat, ahirette de cenneti isteyen Allah'›n güvencesindedirler. Dolay›s›yla bu
sevinç dolu nimeti Müslümanlar hiçbir zaman unutmamal› ve birbirlerine
bu yak›n nimetin müjdecisi olmal›d›rlar. Nitekim Allah Kuran'da müminlerin bu konuda müjdeleﬂmelerini buyurmaktad›r:
...(Bu,) Tevrat'ta, ‹ncil'de ve Kur'an'da O'nun üzerine gerçek olan bir
vaaddir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir?
ﬁu halde yapt›¤›n›z bu al›ﬂveriﬂten dolay› sevinip-müjdeleﬂiniz. ‹ﬂte 'büyük kurtuluﬂ ve mutluluk' budur. (Tevbe
Suresi, 111)
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‹kinci Bölüm:
GÖZARDI ED‹LEN
KURAN HÜKÜMLER‹
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G‹R‹ﬁ
Bir k›s›m insanlar dine inand›klar› ve neredeyse hemen her gün
Kuran'› okuduklar› halde Kuran'da yer alan ayetlerin baz›lar›n› rahatl›kla gözard› edebilmektedirler. Kimileri bu hataya bilinçsizce düﬂerken,
kimileri de bu hükümleri, kendi ürettikleri Kuran d›ﬂ› bir mant›¤›n etkisiyle bile bile önemsememektedirler. Tüm bunlar› yaparken Kuran hükümlerini bile bile gözard› etmenin Allah Kat›nda kendilerine nas›l bir
sorumluluk yükleyece¤ini ve kendilerini Allah'›n r›zas›ndan nas›l uzaklaﬂt›raca¤›n› ise hiç düﬂünmemektedirler. Oysaki Kuran ayetlerinde
Allah'›n hükümlerini dikkate almayan kimselerin ahirette azapla karﬂ›laﬂabilecekleri önemle hat›rlat›lan bir konudur.
Bu zihniyete sahip olan kimseler Kuran d›ﬂ› bir mant›¤a dayanarak
Allah'›n hükümleri aras›nda bir önem ve öncelik s›ralamas› yapm›ﬂlard›r. Hatta kimi hükümleri de tamamen hayatlar›ndan ç›kararak bir kenara b›rakm›ﬂlard›r. Bu çarp›k din anlay›ﬂ›, yüzy›llar›n birikimi olan bir
gelenekler dizisi ﬂeklinde, nesilden nesile aktar›larak günümüze dek
ulaﬂm›ﬂt›r. Bu yayg›n dine göre, öncelikli görülen hükümler ihmal edilince vicdani bir rahats›zl›k duyulabilir. Ancak Kuran'da yer almas›na
ra¤men, ayn› derecede önem verilmeyen emir ve yasaklar ihmal edilince kiﬂi hiçbir rahats›zl›k hissetmez. Kuran'da farz oldu¤u aç›kça bildirilen birçok konu, "yaparsan sevapt›r, yapmazsan da bir ﬂey olmaz" mant›¤›yla de¤erlendirilir. Sak›n›lmas› gereken yasaklar ise, "Allah affeder"
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mant›¤›yla rahatl›kla çi¤nenir.
Oysa Kuran'›n hiçbir ayetinde böyle bir ölçüden bahsedilmemektedir. Namaz, oruç gibi ibadetler nas›l Allah'›n kesin emirleriyse, Kuran'da bildirilen di¤er emir ve yasaklar da ayn› ﬂekilde tüm müminlerin
uymalar› gereken kesin hükümlerdir.
Bu konuyu ﬂöyle bir örnekle aç›klayabiliriz. Bir kimse toplumun
ahlaki bask›s›n›n da etkisiyle zina veya h›rs›zl›k gibi Kuran'da yasaklanan tav›rlardan sak›n›yor olabilir. Ancak bu kiﬂi vicdan› rahat bir ﬂekilde, baﬂkalar› hakk›nda dedikodu yapabiliyor, müminlere iftira atabiliyor, yapmayaca¤› bir ﬂeyi söylüyor, Allah'›n ayetlerini inkar eden insanlarla dostluk kurabiliyorsa ya da ihtiyac›ndan arta kalan› infak etmiyor,
Kuran'da bildirilen vakitlerde Allah'› tesbih edip hamd etmiyor, bu ve
benzeri emirlere uyup, Kuran'da tarif edilen yasaklardan tav›rlardan sak›nmay› kendince önemsiz görüyorsa, bu kimsenin Kuran'da anlat›lan
‹slam dinini ve mümin karakterini tam olarak yaﬂad›¤› söylenemez. Bu
kiﬂi her ne kadar Müslüman oldu¤unu söylese de, asl›nda toplumun çeﬂitli örf ve adetlerinden derlenmiﬂ, aras›na biraz da ‹slami motifler kat›lm›ﬂ bir "gelenekler dinine" tabidir. Bu kimselerin düﬂtükleri en büyük
hata ise Kuran'da bildirilen hükümlerden birkaç›n› yerine getiriyor olmalar›ndan dolay› kendilerini yeterli görmeleridir. Yanl›ﬂ bir zihniyete
sahip olabileceklerine ihtimal dahi vermedikleri için gerçek Müslümanlardan olduklar› konusunda kendilerinden son derece emindirler. Elbette ki Allah Kat›nda Rabbimiz'in r›zas› hedeflenerek yap›lan her bir ibadetin karﬂ›l›¤› vard›r. Ancak gözard› edilerek bir kenara b›rak›lanlar›n
da büyük sorumlulu¤u vard›r. Namaz›n› k›lan, orucunu tutan bir kimse e¤er tüm bunlar› samimiyetle yap›yor ise Allah'›n izni ile ahirette
yapt›klar›n›n karﬂ›l›¤›n› alacakt›r. Ama bilgisizlik ya da cahillik söz konusu olmad›¤› halde Kuran'daki di¤er hükümleri bile bile önemsemiyor
ve yerine getirmiyorsa, bu durumda yapt›¤› ibadetlerinin de boﬂa gitme
ihtimali olabilir. ‹ﬂte bu nedenledir ki tüm müminler Kuran ayetleri ile
bu tehlikeye karﬂ› uyar›lm›ﬂ ve atalar›ndan kalan, geleneklerle ﬂekille-
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nen ve cahilce yorumlara dayanan bu çarp›k anlay›ﬂ› terk etmeye davet
edilmiﬂlerdir.
Ancak Kuran'da, "Ne zaman onlara: "Allah'›n indirdiklerine
uyun" denilse, onlar: "Hay›r, biz, atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz
ﬂeye (gelene¤e) uyar›z" derler. (Peki) Ya atalar›n›n akl› bir ﬂeye ermez
ve do¤ru yolu da bulamam›ﬂ idiyseler?" (Bakara Suresi, 170) ayetiyle
de bildirildi¤i gibi kimi insanlar bu konuda uyar›ld›klar› ve do¤ru kendilerine gösterildi¤i halde yine de yaﬂad›klar› bu geleneksel din anlay›ﬂ›nda ›srarc› davranabilmektedirler. ‹ﬂte bizim bu kitap ile "gözard› edilen Kuran hükümleri" konusuna de¤inmekteki amac›m›z da, içerisinde
bulundu¤u bu durumu fark etmemiﬂ, ahiretteki karﬂ›l›¤›n› düﬂünmemiﬂ, bilinçli ya da bilinçsizce bu zihniyete sahip olan tüm insanlara Kuran'›n tüm hükümlerini bir kez daha hat›rlatarak, onlar› gerçek ‹slam dinini eksiksizce yaﬂamaya davet etmektir. Çünkü insanlar›n Kuran'dan
bir bütün olarak sorumlu olduklar› ayetlerde bildirilmiﬂtir. Kendini
gündelik hayat›n ak›ﬂ›na kapt›rarak Kuran'›n yüzlerce ayetini terk eden,
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‹slam'› yaln›zca namaz k›lmak ve oruç tutmaktan ibaret gören bir kiﬂi
ahirette, "benim bu ayetlerden haberim yoktu" diyemez. Yaﬂam› boyunca Kuran'da emredilen konular› ö¤renmemiﬂ olmas›na ya da bunlar› bildi¤i halde gözard› etmesine hiçbir mazeret gösteremez. Böyle bir kiﬂinin
durumu ayette, "Yoksa siz, Kitab›n bir bölümüne inan›p da bir bölümünü inkâr m› ediyorsunuz? Art›k sizden böyle yapanlar›n dünya
hayat›ndaki cezas› aﬂa¤›l›k olmaktan baﬂka de¤ildir; k›yamet gününde de azab›n en ﬂiddetli olan›na u¤rat›lacaklard›r. Allah, yapt›klar›n›zdan gafil de¤ildir" (Bakara Suresi, 85) ifadesinde hitap edilen kiﬂilerin durumundan farkl› olmayabilir.
‹ﬂte bu nedenle ilerleyen sayfalarda, toplumun genelinde s›kça gözard› edilen Kuran hükümlerinden bir bölümünü ele alacak ve böylece
inananlar› Kuran'› tüm ayetleriyle yaﬂamaya ve ayetlerde bahsedilen bu
zorlu azaptan sak›nmaya ça¤›raca¤›z.
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ALLAH'I ANMADA GEVﬁEKL‹K
GÖSTERMEMEK
Kendileri Allah'› unutmuﬂ, böylece O da onlara kendi nefislerini
unutturmuﬂ olanlar gibi olmay›n. ‹ﬂte onlar, fas›k olanlar›n ta
kendileridir. (Haﬂr Suresi, 19)
‹nsan›n, Allah'› anmada gösterdi¤i gevﬂeklik O'na olan yak›nl›¤›n›
azalt›r. Din ahlak›n› yaﬂamayan insanlar Allah'› hiç anmad›klar›, günlerce ak›llar›na bile getirmedikleri için helal-haram demeden günah›n her
türlüsünü iﬂlemeyi, Allah'›n emirlerine riayet etmemeyi bir yaﬂam biçimi haline getirmiﬂlerdir.

Harun Yahya

Müminler ise gerek sözleriyle gerekse zihinlerinden geçirdikleri
düﬂünceleriyle hayatlar›n›n her an›nda Allah'› an›p zikretmelidirler. ‹nsan›n kimi zaman gafletle Allah'› akl›ndan ç›karmas›, imanl› bir kiﬂinin
dahi bilerek ya da bilmeyerek çeﬂitli hata ve günahlar› iﬂlemesine sebep
olabilir. Çünkü Allah'tan gafil olarak geçirilen bir süre içinde, insan›n
olaylar› do¤ru alg›lay›p de¤erlendirmesinde, iyiyi kötüden ay›rt etmesinde, hareket, davran›ﬂ ve konuﬂmalar›nda Kuran'›n s›n›rlar›n› gözetecek bir bilinci korumas›nda önemli aksakl›klar meydana gelir.
Kuran d›ﬂ› her türlü tav›r bozuklu¤unun alt›nda yatan neden
Allah'› anmada gösterilen gevﬂekliktir. Allah'›n hükümlerine karﬂ› duyarl›l›¤›n› yitiren kiﬂi bazen öyle olmayacak hatalar yapar ki, sonradan
durumunu düzeltince, bunlar› nas›l yapt›¤›na kendisi de ﬂaﬂ›r›r. Bu tür
olmad›k hatalar, Allah'› unutman›n önemini hat›rlatan uyar› ve iﬂaretlerdir. Gafletin süresi ve derecesi artt›kça yap›lan yanl›ﬂlar›n say›s› ve
büyüklü¤ü de artar. Allah'› anma konusunda gösterilen gafletin s›kl›¤›
ve süreklili¤i ise kiﬂinin iman› için büyük bir tehdittir.
Oysa, Allah'› her an ak›lda tutmak, O'nun ayetlerini tefekkür etmek
insan›n akl›n›n ve ﬂuurunun sürekli aç›k olmas›n› sa¤lar. Böyle olunca
da, kiﬂi Kuran'›n emirlerine ve yasaklar›na uymada büyük titizlik gösterir. Allah'› sürekli zikreden bir insan kendi aczini daha iyi idrak eder,
hiçbir konuda kendine ait bir güce ve iradeye sahip olmad›¤›n› daha iyi
fark eder. Bunun sonucu olarak, Allah'a sürekli dua eder ve talep içerisinde olur. Yaln›zca Allah'tan ister, her konuda Allah'a baﬂvurur, kendini tamamen Allah'a teslim eder. Hiçbir konuda kendine müstakil ve ba¤›ms›z bir kiﬂilik verip, büyüklenmez. Hareketleri, davran›ﬂlar›, konuﬂmalar› Allah'›n korumas› alt›nda olur. Böylece Allah ona her an nas›l, ne
ﬂekilde davranmas› gerekti¤ini, en do¤ru hareketi, en güzel sözü ilham
eder. Ona, "insanlar aras›nda yürüyece¤i bir nur verir." (Hadid Suresi,
28) Güzel bir ahlaka kavuﬂmas›n› sa¤lar.
Bunun tersine insan Allah'› anmaktan uzaklaﬂt›kça, kendi baﬂ›na,
yapayaln›z ve yard›mc›s›z kal›r. Do¤ru düﬂünebilme, do¤ru karar verebilme yetene¤ini kaybeder. Yapt›¤› iﬂler baﬂar›s›z olmaya, ters gitmeye
baﬂlar. Çünkü Allah'›n yard›m›, deste¤i olmadan hiç kimse hiçbir soru-
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nun üstesinden gelemez. Hiçbir sorunu Allah'tan ba¤›ms›z olarak kendi gücü ve iradesi ile çözemez. Kuran'da övülen, takva sahibi bir mümin
haline gelemez. Çünkü o daha baﬂta Allah'› unutarak en büyük hatay›
yapm›ﬂ ve gafillerden olmuﬂ olur.
Bir mümin için Allah'› anmak önemli bir ibadettir. ‹man eden bir insan günlük hayat›n karmaﬂas› içinde Allah'› geçici de olsa akl›ndan ç›karmaz, Allah ile olan manevi ba¤lant›s›n› bir an bile koparmaz. Aksi takdirde yukar›da sayd›¤›m›z s›k›nt›larla karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤›n›n bilincindedir.
Kuran'da bu konuya, Allah'›n Hz. Musa'ya olan hat›rlatmas›nda da dikkat çekilmiﬂtir:
Sen ve kardeﬂin ayetlerimle gidin ve Beni zikretmede gevﬂek davranmay›n. (Taha Suresi, 42)
Allah, Firavun'a giderek onu hak dine davet edecek olan Hz.
Musa ve kardeﬂi Hz. Harun'a Kendisi'ni zikretmede gevﬂek davranmamalar›n› hat›rlatm›ﬂt›r. Zira yukar›da da anlat›ld›¤› gibi onlar› Firavun'un karﬂ›s›nda as›l baﬂar›l› k›lacak olan Allah't›r.
Bunun yan›nda Allah'› az anmak münaf›klar›n bir özelli¤idir. Bu duruma Kuran'da ﬂöyle dikkat çekilir:
Gerçek ﬂu ki, münaf›klar (sözde), Allah'› aldatmaktad›rlar.
Oysa O, onlar› aldatand›r. Namaza kalkt›klar› zaman, isteksizce kalkarlar. ‹nsanlara gösteriﬂ yaparlar ve Allah'› ancak çok az anarlar. (Nisa Suresi,142)
Allah'› anman›n üstünlü¤ü baz› ayetlerde ﬂöyle bildirilir:
... Allah'› zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür.
Allah, yapt›klar›n›z› bilir. (Ankebut Suresi, 45)
Öyleyse (yaln›zca) Beni an›n, Ben de sizi anay›m; ve (yaln›zca) Bana ﬂükredin ve (sak›n) nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152)

124

Harun Yahya

ELÇ‹YE ‹ÇTEN B‹R SAYGI BESLEMEK
Allah'›n seçmiﬂ oldu¤u elçilere içten bir sayg› beslemenin ve onlara
kay›ts›z ﬂarts›z itaat etmenin farz oldu¤unu Kuran'dan ö¤renmekteyiz.
Bu devirde elçiye itaat ise ancak onun sünnetine tam manas›yla uyularak yerine getirilebilir. Sünnete tam ve bilinçli bir tabiyet ise, ayetlerde

‹man›n Güzellikleri

elçiye verilen önem ve de¤eri anlay›p kalbe yerleﬂtirmekle gerçekleﬂebilir. ‹ﬂte bu nedenle, elçiyle ilgili hükümleri her devirde yaﬂayan müminlerin bilip ö¤renmeleri gerekmektedir. Aﬂa¤›da, müminlerin elçiye
karﬂ› göstermeleri gereken tav›r ve davran›ﬂlar› belirleyen Kuran hükümlerini ele alaca¤›z.

- Elçinin nefsini kendi nefsine tercih etmek,
onu savunup desteklemek
Kuran'a bakt›¤›m›zda, Allah'›n seçti¤i elçilerin di¤er müminlere
göre çok özel ve ayr›cal›kl› bir konuma sahip olduklar›n› görürüz. Elçiler, Allah'›n yeryüzündeki halifesi, ‹slam ahlak›n›n en büyük temsilcisi, müminlerin de lideri konumundad›rlar. Elçiler Allah'›n, kullar› aras›nda kendisinden en çok raz› oldu¤u, O'ndan en çok sak›n›p-korkan,
O'na itaat ve teslimiyette en önde giden, her konuda müminlere örnek
olan, en üstün ahlakl› insanlard›r. Allah elçilerine özel bir önem vermekte ve onlar› pek çok ayetle koruma alt›na almaktad›r.
Allah elçilerini makamca herkesten üstün k›lm›ﬂt›r. Bu nedenle elçiler mümin topluluklar› aras›nda en öncelikli ve en merkezi konuma
sahiptirler. Bu yüzden, mümin her zaman ve her konuda elçinin nefsini kendi nefsine tercih etmelidir. Bu konu Kuran'da ﬂöyle haber verilmektedir:
Medine halk›na ve çevresindeki bedevilere, Allah'›n elçisinden
geri kalmalar›, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yak›ﬂmaz... (Tevbe Suresi, 120)
Peygamber, müminler için kendi nefislerinden daha evlad›r...
(Ahzab Suresi, 6)
Elçilerin sahip olduklar› bu özel konumdan dolay›, Kuran'›n pek
çok ayetinde müminlere elçileri savunup desteklemeleri emredilmiﬂtir:
... Ona (elçiye) inananlar, destek olup savunanlar, yard›m edenler
ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iﬂte kurtuluﬂa erenler bunlard›r. (Araf Suresi, 157)
ﬁüphesiz, Biz seni bir ﬂahit, bir müjde verici ve bir uyar›c› olarak
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gönderdik ki Allah'a ve Resûlü'ne iman etmeniz, O'nu savunupdesteklemeniz, O'nu en içten bir sayg›yla-yüceltmeniz ve sabah
akﬂam O'nu (Allah'›) tesbih etmeniz için. (Fetih Suresi, 8-9)
ﬁüphesiz, Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman
edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam
verin. (Ahzap Suresi, 56)
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- Elçinin önüne geçmemek
Kuran'da haber verildi¤i üzere elçiler ak›l, zeka, anlay›ﬂ,
kavray›ﬂ ve di¤er birçok özellikleri bak›m›ndan di¤er müminlerden daha üstün bir yarat›l›ﬂa sahiptirler. Allah'›n birçok s›fat› elçilerin üzerinde daha yo¤un tecelli eder, mümin alametlerini üzerinde en çok taﬂ›yan kiﬂiler Allah'›n seçti¤i elçilerdir.
Bu durumda müminin de kendi konumunu bilmesi ve
elçinin bu apaç›k üstünlü¤ü karﬂ›s›nda sayg›l›,
itidalli, teslimiyetli ve destekleyici bir
ahlak içinde olmas› gere-

kir. Ayette bu durum, 'müminlerin elçinin huzurunda öne geçmekten
sak›nmalar›' ﬂeklinde ifade edilir:
Ey iman edenler, Allah'›n Resûlü'nün huzurunda öne geçmeyin
ve Allah'tan sak›n›n. ﬁüphesiz Allah, iﬂitendir, bilendir. (Hucurat
Suresi, 1)
Allah'›n Resulünün huzurunda öne geçmek, onun karﬂ›s›nda kendi akl›n› ön plana ç›karan bir üslup kullanmak, bilmiﬂlik yapmak, sözünü kesmek gibi çok çeﬂitli ﬂekillerde olabilir. Bir müminin bu tür hare-
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ketleri kas›tl› yapmas› zaten düﬂünülemez. Ancak
bir an gaflete dal›p, boﬂ bulunup Allah'›n belirledi¤i s›n›rlar› aﬂmaktan da ﬂiddetle kaç›nmas› gerekir.

- Elçinin yan›nda sesini yükseltmek
Elçilerin, müminler aras›nda, Kuran ayetleriyle belirlenmiﬂ özel
ve ayr›cal›kl› bir konumlar›n›n oldu¤una önceki sat›rlarda da de¤inmiﬂtik. Gerçekten de ayetlerde, müminlerin birbirlerine karﬂ› göstermeleri gereken davran›ﬂlar›n yan› s›ra, elçilere yönelik tutum ve davran›ﬂlar› konusunda konuﬂurken kullanacaklar› ses tonuna var›ncaya dek her ayr›nt› özel olarak tarif edilmiﬂtir. Ayetlerde tan›mlanan bu tutum ve davran›ﬂlarda, içli ve üstün bir sayg› anlay›ﬂ›n›n esas al›nd›¤›n› görürüz:
Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinize ba¤›rd›¤›n›z
gibi, ona sözle ba¤›r›p-söylemeyin; yoksa siz ﬂuurunda de¤ilken, amelleriniz boﬂa gider. (Hucurat Suresi, 2)
Allah müminlerin Allah'›n elçisiyle konuﬂurken
seslerini birbirlerine oldu¤u gibi yükseltmemelerini hat›rlatm›ﬂt›r. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise bu
tavr›n, bir edep veya görgü kural› olman›n çok ötesinde,
Allah'›n kesin bir emri olmas›d›r. Zira, aksine bir davran›ﬂ›n
amelleri boﬂa götürecek bir tav›r olmas› konunun önemini aç›kça ortaya koymaktad›r. Bunu Kuran'›n aç›k bir hükmü olarak
de¤il de, herhangi bir ahlak kural› olarak görmek, "yap›l›rsa güzel olur, yap›lmazsa da biraz ay›p olur" ﬂeklinde bir anlay›ﬂ›
sürdürmek, Allah'›n ayetlerini gözard› etmek anlam›na
gelir. Oysa elçiye gösterilen sayg› Allah'a gösterilmiﬂ
demektir. Ayn› ﬂekilde e¤er tam tersi bir ahlak gösterilirse bu da Allah'a karﬂ› gösterilmiﬂ bir tav›r
olur. Elçiye karﬂ› kas›tl› olarak sayg›da kusur etmek ise Allah'›n raz› olmayaca¤› bir tav›rd›r.
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Ancak, sayg›s›zl›k kast› olmadan, cahillik,
düﬂüncesizlik, hatal› bir samimiyet anlay›ﬂ› sonucu elçinin huzurunda sesini yükselten bir kiﬂinin, mümin de olsa, di¤er müminlere k›yasla daha düﬂük bir ak›l ve ﬂuur seviyesine ve daha duyars›z bir karaktere sahip oldu¤u ise aç›kt›r. Allah'›n konuya verdi¤i önem, buna riayet edenlerin övüldü¤ü ve müjdelendi¤i bir sonraki
ayetle de gayet iyi anlaﬂ›l›r:
ﬁüphesiz, Allah'›n resulünün yan›nda seslerini alçak tutanlar; iﬂte onlar, Allah kalplerini takva için imtihan etmiﬂtir. Onlar için
bir ma¤firet ve büyük bir ecir vard›r. (Hucurat Suresi, 3)
Benzer ﬂekilde, elçiye, herhangi bir kiﬂiye oldu¤u gibi d›ﬂardan seslenilmesinin ak›ls›zl›k alameti oldu¤una da ayette ﬂöyle dikkat çekilmiﬂtir:
ﬁüphesiz, hücrelerin ard›ndan sana seslenenler de, onlar›n ço¤u
akl›n› kullanm›yor. (Hucurat Suresi, 4)

- Ça¤›r›lmadan ve izinsiz elçinin evine girmek
Allah insanlar›, elçiye maddi-manevi s›k›nt› ve eziyet verebilecek
her türlü davran›ﬂtan menetmiﬂtir. Kas›tl› olmamakla birlikte, di¤er müminler aras›nda do¤al karﬂ›lanan davran›ﬂlar› elçinin huzurunda yapmak kimi zaman s›k›nt› verebilecek düﬂüncesizce bir hareket olabilir.
Ayette bildirilen, ça¤r›lmadan ya da habersiz bir ﬂekilde elçiyi ziyaret etmek, teklif edilmedi¤i halde orada iken yemek vaktini beklemek, yemekten sonra uzun söze dalmak gibi düﬂüncesiz hareketler de Allah'›n
Kuran'da men etti¤i tav›rlard›r:
Ey iman edenler (rastgele) peygamberin evlerine girmeyin, (Bir
baﬂka iﬂ için girmiﬂseniz ille de) yemek vaktini beklemeyin.
(Ama yeme¤e) ça¤r›ld›¤›n›z zaman girin, yeme¤i yiyince da¤›l›n ve (uzun) söze dalmay›n. Gerçekten bu, peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktad›r; oysa Allah,
hak(k› aç›klamak)tan utanmaz... (Ahzab Suresi, 53)
Elçiye bu ve benzeri konularda eziyet vermek ya da yük
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olmak ﬂöyle dursun, müminin her zaman elçiye elinden gelen en büyük
deste¤i ve kolayl›¤› sa¤lamas›, onun yükünü hafifletmesi gerekir. Bu,
müminin, Kuran'da belirtilen en önemli görevleri aras›ndad›r.

- Müslüman olmakla veya yap›lan hizmetlerle
elçiyi minnet alt›nda b›rakmaya çal›ﬂmak
Allah, dinin menfaatleri do¤rultusunda birçok kimseyi dine hizmet
ettirebilir, görevlendirebilir. Ancak bu kiﬂiler mümin olabilece¤i gibi, inkar eden kiﬂiler de olabilirler. Nitekim Hz. Süleyman'a ﬂeytanlar›n hizmetçi k›l›nd›¤› Kuran'da bildirilen bir gerçektir. Mümin olsun, inkarc›
olsun herkes birer vesiledir. Yegane güç ve irade sahibi olan yaln›zca
Allah't›r. Ve Allah dünyadaki imtihan ortam›n›n bir gere¤i olarak ‹slam'›, bu tür sebepler yaratarak güçlendirecek ve hakim k›lacakt›r.
Allah ayetinde, bu gerçeklerden habersiz olup da Müslüman olduklar›ndan ötürü kendilerini bulunmaz birer nimet olarak gören, Müslüman olmalar›n› ‹slam için, elçi için büyük bir kazanç, bir lütuf gibi
gösterenlerden bahseder:
Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki: "Müslümanl›¤›n›z› bana karﬂ› minnet (konusu) etmeyin. Tam tersine,
sizi imana yöneltti¤i için Allah size minnet etmektedir. E¤er do¤ru sözlüler iseniz (bunu böyle kabullenmeniz gerekir." (Hucurat
Suresi, 17)
Ayette de belirtildi¤i gibi, iﬂin asl› bu kimselerin düﬂündüklerinin tam
tersinedir; ‹slam'a giren bir kiﬂi ‹slam'› ﬂereflendirmez, tersine ‹slam ona ﬂeref
verir.
Allah Kuran'›n çeﬂitli ayetlerinde, be¤endi¤i ahlak› yaﬂamaya yanaﬂmad›klar› takdirde ‹slam'›n hizmetinde olan insanlar›, kendilerinden
çok daha hay›rl› kiﬂilerle de¤iﬂtirebilece¤inden bahseder. Bu tür zihniyete sahip kimselerin bu ayetlerin hükmüne girmekten korkmalar›, bu
uyar›y› herkesten fazla üzerlerine almalar› gereklidir. Samimi bir iman
ve halis bir niyetle, Allah'›n r›zas›ndan baﬂka bir ﬂey gözetmeden ‹slam'a hizmet eden kiﬂinin ecrini ise Allah muhakkak verecektir.
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- Elçinin sözlerine kalpte burkuntu
duymadan itaat etmek
Mümin, Allah'›n ve elçisinin emirlerini gönülden boyun e¤erek uygular; onun sözlerine itaat ederken kalbinde en küçük bir s›k›nt› ya da
burkuntu duymaz. Allah'›n ve elçisinin hükmetti¤i herﬂeyin en do¤ru,
en güzel ve en hay›rl› oldu¤unu bilir. Kimi zaman ﬂeytan elçinin söyledi¤inden daha farkl› birﬂey yapmas›n› emretse de, mümin en hay›rl› yolun elçinin gösterdi¤i yol oldu¤unu bilerek hareket eder. Bu içten ve teslimiyetli yaklaﬂ›m ise tamamen müminin iman›ndan kaynaklan›r.
Aksi bir durum, yani görünüﬂte bir itaat olup da, kalpte tam bir teslimiyetin bulunmamas› ise, ayetlerde belirtildi¤ine göre o kiﬂinin gerçekte iman etmemiﬂ oldu¤unun bir kan›t›d›r:
Hay›r öyle de¤il; Rabbine andolsun, aralar›nda çekiﬂtikleri ﬂeylerde seni hakem k›l›p sonra senin verdi¤in hükme, içlerinde
hiçbir s›k›nt› duymaks›z›n, tam bir teslimiyetle teslim olmad›kça, iman etmiﬂ olmazlar. (Nisa Suresi, 65)
Bir kiﬂi ‹slam'›n ve müminlerin gücünden çekindi¤i için görünürde
itaatli bir tav›r gösterebilir, söylenen ﬂeyleri eksiksiz olarak yerine getirebilir. Ancak o kiﬂi, kalbi tam anlam›yla tatmin bulmuﬂ olarak itaat etmedi¤i sürece gerçekten iman etmiﬂ say›lmaz. Çünkü böyle bir davran›ﬂ, o kiﬂinin kalbinde Allah ve elçisi hakk›nda hala birtak›m ﬂüphe ve
kuruntular bulundu¤unu gösterir. ‹çten ya da di¤er bir deyimle "bat›ni"
bir itaate sahip olmamas›, yaln›zca fiziksel bir teslimiyet gösteriyor olmas›, kiﬂinin yapt›¤› iﬂlerin de boﬂa gitmesine sebep olabilir. Görünüﬂte
itaat etmiﬂtir ama ahirette bunlardan dolay› karﬂ›l›k görmeyebilir. Bu
yüzden mümin, kendi dünyevi ç›karlar›na ters düﬂse bile, Allah'›n elçisinden gelen bir hükmü içten bir sevinç ve neﬂe ile karﬂ›lamal›, iman›n›n ve teslimiyetinin lezzetini kalbinde hissetmelidir. Hak olan bir ﬂey
karﬂ›s›nda üzülüp s›k›nt›ya düﬂmek, burkuntu duymak imanla ba¤daﬂan tav›rlar de¤ildir.
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D‹N‹N B‹R HÜKMÜNÜ YER‹NE GET‹RMEY‹
T‹CARET VEYA E⁄LENCEYE TERC‹H ETMEMEK
Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve ‹slam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir e¤lence gördükleri zaman, (hemen)
ona sökün ettiler ve seni ayakta b›rakt›lar. De ki: "Allah'›n Kat›nda bulunan, e¤lenceden ve ticaretten daha hay›rl›d›r. Allah, r›z›k
verenlerin en hay›rl›s›d›r." (Cuma Suresi, 11)
Bu ayette din ile, kendi dünyevi menfaatleri aras›nda tercih yapan
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insanlardan bahsedilmektedir. Genelde cahiliye toplumlar›n›n din ahlak›n› yaﬂamaktan kaç›nmas›n›n ortak birkaç sebebi vard›r. Ayette bu sebeplerin en önemli iki tanesine dikkat çekilmektedir. Ticaret ve e¤lence.
Ticarete dikkat çekilmesinin sebebi, maddi menfaatin insanlar›n en
büyük zaaflar›ndan biri olmas›d›r. Nitekim insanlar›n bir k›sm›, maddi
menfaatleri u¤runa ço¤u zaman dinin birçok hükmünü gözard› ederler.
Bu kimi zaman namaz gibi ﬂekli bir ibadette, kimi zaman ahlaki bir davran›ﬂta kimi zaman da dinin baﬂka bir hükmünde kendini gösterir. ‹nsanlar›n servet art›r›m› konusunda bu derece h›rsl› olmalar›n›n sebebi,
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zenginli¤in var olan bütün problemleri çözme gibi büyülü bir gücü oldu¤u inanc›d›r. ‹nsanlar elde edemedikleri ve özlemini duyduklar› her
türlü imkana, zenginlik sayesinde kavuﬂacaklar›na inan›rlar. Bunlar
aras›nda mutluluk, iç huzuru, güvenlik hatta ölümsüzlük vard›r. Zengin olmalar›n›n ölümlerini bile geciktirece¤ini ve dünyada onlar› daha
kal›c› yapaca¤›n› zannederler. Bu nedenle cahiliye insanlar› büyük bir
h›rs ve tutkuyla, bütün vakit ve imkanlar›yla ticarete yönelirler. Ancak
hiçbir zaman bu hedeflerine zenginlikle ulaﬂamazlar. Nitekim bu güne
kadar hiçbir insan›n mülkü onun ölümünü veya yaﬂlanmas›n› engelleyememiﬂtir. Çünkü bir insana fayda veya yarar verme gücüne sahip olan tek güç, mülkün
gerçek sahibi olan Allah't›r. Ayr›ca zenginlikle
elde edilmek istenen iç huzurunun, güvenli¤in ve mutlulu¤un tek ﬂart› vicdanl› bir hayat
sürmektir. Vicdana uygun olan tek hayat modeli ise Kuran'da tarif edilen modeldir.
Ayette dinin gereklerinin gözard› edilme
sebebi olarak dikkat çekilen ikinci nokta ise
e¤lencedir. E¤lenmek de insanlar için büyük
bir tutkudur. E¤lencenin bu derece büyük bir
tutku olmas›n›n sebebi de, insanlar›n bunu bir
kurtuluﬂ ve baz› gerçeklerden bir kaç›ﬂ olarak
görmeleridir. Vicdan azab›n›n ruhlar›na verdi¤i s›k›nt› ve azab› ülke ülke gezerek veya bol
bol insanla tan›ﬂarak üzerlerinden atabileceklerine inan›rlar.
Halbuki insanlar›n dinin gereklerini gözard› ederek, ticaret ve e¤lenceyle ulaﬂmak istedikleri hedefler, ancak din ahlak›n› yaﬂad›klar› zaman elde edebilecekleri hedeflerdir.
Kalpler Allah'›n elindedir ve Allah kalplere
mutlulu¤u ancak Kendi dinine uyuldu¤unda
verece¤ini vadetmiﬂtir. (Rad Suresi, 28)
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Ayn› zamanda ayette hat›rlat›lan çok önemli bir konu daha vard›r:
Allah Kat›nda kazan›lacak olan, e¤lenceden de ticaretten de daha hay›rl›d›r. Dünyan›n en güzel evleri, arabalar›, manzaralar›, k›yafetleri, sanat
eserleri veya mücevherleri cennetteki zenginli¤in yan›nda son derece
köhne ve basit kalacakt›r. Dünyan›n e¤lencesi ise her zaman eksik, yar›m ve kusurludur. Ancak e¤lencenin, coﬂkunun ve mutlulu¤un gerçek
yeri Allah'›n bir ﬂölen yeri olarak tarif etti¤i cennettir.
Bu nedenle Müslümanlar hiçbir zaman dinin herhangi bir hükmünü ticaret veya e¤lence için gözard› etmez ve ertelemezler. Allah Kuran'da müminlerin bu özelliklerini ﬂöyle bildirmiﬂtir:
(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne al›ﬂ-veriﬂ onlar› Allah'› zikretmekten, dosdo¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat› vermekten 'tutkuya kapt›r›p al›koymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin ink›laba u¤rayaca¤› (dehﬂetten allak bullak olaca¤›) günden korkarlar. (Nur
Suresi, 37)
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YAPMAYACA⁄I ﬁEY‹ SÖYLEMEMEK
Yapmayacaklar› ﬂeyleri söylemeleri, Kuran'› yaﬂamayan, Kuran ahlak›ndan habersiz olan insanlar›n ortak karakter özelliklerindendir.
Bu kimseler kendilerini olduklar›ndan üstün ve önemli göstermek,
hava atmak gibi gayelerle yapmayacaklar› ﬂeyleri söyler, alt›ndan kalkamayacaklar› iﬂlerden bahsederler. Geçici ç›kar ve menfaatler elde etmek
için asl›nda yapmaya hiç niyetlerinin olmad›¤› ﬂeyleri vaat ederler. Bu
samimiyetsiz davran›ﬂ, toplum içinde fazla yad›rganmayan ve önemsenmeyen, al›ﬂ›lm›ﬂ bir tutumdur. Oysaki insanlar›n yapmayacaklar›
ﬂeyleri söylemeleri Allah Kat›nda sevilmeyen ve suç olarak nitelendirilen bir davran›ﬂt›r:
Ey iman edenler, yapmayaca¤›n›z ﬂeyi neden söylersiniz? Yapmayaca¤›n›z ﬂeyi söylemeniz, Allah Kat›nda bir gazab (konusu olmas›) bak›m›ndan büyüdü (büyük bir suç teﬂkil etti). (Saff Suresi, 2-3)
Bu davran›ﬂ, yalanc›l›k, ikiyüzlülük ve samimiyetsizlik gibi, ayetlerde k›nanm›ﬂ birçok kötü özelli¤i de içinde bar›nd›rmaktad›r. Kuran'da bildirilen güzel ahlak› en mükemmel ﬂekilde yaﬂamay› kendilerine ilke edinen müminler, Allah Kat›nda be¤enilmeyen bu tav›rdan titizlikle kaç›n›rlar.

KAYBED‹LENLERE ÜZÜLMEMEK VE
KAZANILANLARLA ﬁIMARMAMAK
Müslümanlar›n Allah'a ve O'nun dinine olan ba¤l›l›klar›, hiçbir ﬂart
gözetmeksizin tam bir sadakat içerir. Bu nedenle Müslüman›n din ahlak›n› yaﬂamaktaki ﬂevki, morali, gücü, kararl›l›¤›, koﬂullar›n de¤iﬂmesiyle birlikte de¤iﬂiklik göstermez. Bu önemli bir Kuran ahlak›d›r. Bu konuyu aç›klarken Kuran'da, Müslüman›n iki temel özelli¤i üzerinde durulmaktad›r. Birincisi Müslüman›n hiçbir güç koﬂulda sars›lmamas› ve zorluklardan dolay› moralinin bozulmamas›d›r. ‹kincisi ise sahip oldu¤u
imkanlardan dolay› kibir ve büyüklü¤e kap›lmamas›d›r. Allah Müslümanlar›n bu özelli¤ini bir ayette ﬂöyle bildirir:
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Öyle ki, elinizden ç›kana karﬂ› üzüntü duymayas›n›z ve size
(Allah'›n) verdikleri dolay›s›yla sevinip-ﬂ›marmayas›n›z. Allah,
büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez. (Hadid Suresi, 23)
‹nsan, yaﬂam›nda nelerle karﬂ›laﬂaca¤›n› hiç bilemez. Kimi zaman
en genç döneminde hiç beklemedi¤i bir hastal›¤a yakalanabilir ya da bir
kaza geçirerek ömür boyu yata¤a ba¤l› kalaca¤› bir durum oluﬂabilir.
Bütün mülkünü kaybedebilir veya olaylar hiç tahmin etmedi¤i bir ﬂekilde geliﬂebilir. Bu tip bir durumda Allah'a iman› zay›f olan insanlar ümitsizli¤e düﬂer ve durumlar›na isyan ederler. Allah'›n kendilerine verdi¤i
bütün nimetleri bir anda unutur ve Allah'a olan sevgilerini ve güvenlerini bir anda yitirebilirler.
‹ﬂte gerçek Müslümanlar›n fark› bu noktada ortaya ç›kar. Çünkü
Müslümanlar Allah'a ﬂarts›z olarak iman ederler. Allah'a olan sevgi ve
güvenleri baﬂlar›na gelen olaylara göre de¤iﬂmez. Allah'›n herﬂeyde bir
güzellik ve hay›r yaratt›¤›n› bilir ve baﬂlar›na gelen, beklenmeyen olaylar karﬂ›s›nda sadece sabrederek, tevekkül ederler. Allah'›n akl›na, merhametine, adaletine güvenleri tam ve kesindir. Bu nedenle ellerinden giden her ne
olursa olsun, bunu bir kay›p olarak
görmez ve bunun üzüntüsünü yaﬂamazlar.
Ayr›ca Kuran'da, gerçek Müslümanlar›n oldukça hareketli ve dönem dönem de zorluklarla dolu
bir hayatlar›n›n olaca¤› bildirilmektedir. Bir Müslüman hakk›
söylerken ve savunurken, muhakkak hakk›n ortaya ç›kmas›ndan rahats›zl›k duyan insanlar›n engelleriyle ve bask›lar›yla karﬂ›laﬂacakt›r. Müslümanlar›n insanlar› davet etti¤i
güzel ahlak›, menfaatlerine
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uygun görmeyen ve din ahlak›n›n yaﬂanmas›n› istemeyen kiﬂiler elbette
ki olacakt›r. ‹ﬂte bu insanlar kimi zaman sözlü kimi zaman da fiili olarak
Müslümanlar›n din ahlak›n› yaﬂamalar›n› ve insanlar› Kuran ahlak›na davet etmelerini engellemek isteyeceklerdir. Bu engellemeler s›ras›nda Müslümanlar kimi zaman da maddi kay›p içerisinde olabilir, kimi zaman canlar› tehlike alt›na girebilir veya yaﬂad›klar› yerleri terk etmek durumunda
kalabilirler. Ancak kay›p gibi görünen bütün bu olaylar, Müslümanlara
ahirette büyük bir mülk, güzellik ve ihtiﬂam olarak geri dönecektir. Bu
nedenle Müslümanlar baﬂlar›na gelen her olay› sevinç ve ﬂevkle karﬂ›larlar.
‹nsanlar›n hayat›nda beklenmedik kay›plar olabilece¤i gibi beklenmedik büyük kazançlar da olabilir. Allah diledi¤i insana mülkünün kap›lar›n› ard›na kadar açabilir. Baﬂar›, yönetim, yetki verebilir. Böyle bir
durumda Allah Müslümanlar›n sevinerek bir ﬂ›mar›kl›k içine girmemeleri gerekti¤ine dikkat çekmektedir. Çünkü insan mülkte, yetkide veya
herhangi bir kazançta sadece emanetçi konumundad›r. Kendisine veri-
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len herﬂeyin esas ve tek sahibi Allah't›r. Bu nedenle kiﬂi kendisine ait herhangi bir özellikten dolay› de¤il, Allah'›n lütfundan ve dilemesinden dolay› bir rahatl›k ve kazanç içerisindedir. ‹ﬂte bunu bilen Müslümanlar
çok büyük nimetlerin ve zenginliklerin içinde de olsalar da acizliklerini
asla unutmaz ve bir büyüklük duygusuna kap›lmazlar. Sadece Allah'a
ﬂükreder ve kendilerine verilen nimetlerin hakk›n› vermeye gayret ederler.

GET‹RD‹KLER‹YLE SEV‹N‹P,
YAPMADIKLARIYLA ÖVÜNMEMEK
Yapt›¤› iﬂlerle böbürlenmek ya da gerçekte kendi yapmad›¤› ﬂeylerle övünmek toplumdaki pek çok insan için son derece ola¤an bir davran›ﬂt›r. Oysa Al-i ‹mran Suresi'nin 188. ayetinde bu davran›ﬂ›n Allah Kat›nda be¤enilmeyen bir ahlak oldu¤u bildirilir. Ayette ﬂöyle buyrulmaktad›r:
Getirdikleriyle sevinen ve yapmad›klar› ﬂeyler nedeniyle övülmekten hoﬂlananlar› (kazançl›) sayma; onlar› azaptan kurtulmuﬂ
olarak sayma. Onlar için ac› bir azap vard›r. (Al-i ‹mran Suresi,
188)
Bu tür davran›ﬂlar›n alt›nda, insan›n kendisinin yapt›¤›n› sand›¤›,
gerçekte ise yaln›zca Allah'›n dilemesi ve yaratmas›yla gerçekleﬂen iﬂler-
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den kendi nefsine pay ç›karmak ve bunlarla nefsini yüceltmek gibi sapk›n aray›ﬂlar yatar. Oysaki insan bir iﬂi kendisi yaps›n ya da yapmas›n,
gerçekte o iﬂi yaratan, sonsuz güç ve ilim sahibi olan Allah't›r.
Hiçbir insan›n kendisine ait müstakil bir gücü yoktur. Herﬂey ve her
olay Allah'›n izni ve dilemesi ile gerçekleﬂir. Dolay›s›yla kiﬂinin müstakil
olarak yapmaya güç yetiremeyece¤i birﬂeyden dolay› böbürlenmesi ve
övünmesi gerçekte o ﬂeyi yaratan Allah'› gere¤i gibi takdir edemedi¤ini
gösterir. Bu da insan›n nefsine ilahl›k vermesi ve nefsini Allah'a ortak
koﬂmas› anlam›na gelir. Allah ayetlerinde Kendisi'ne ﬂirk koﬂulmas›n›n
en büyük günah oldu¤unu ve vazgeçilmedi¤i takdirde bu ahlak› gösteren kimseleri ba¤›ﬂlamayaca¤›n› bildirmiﬂtir. ‹ﬂte bu nedenledir ki Kuran'da, Rabbimiz'in s›n›rs›z gücünü takdir etmek yerine kendisini övüp
yüceltmeye kalk›ﬂan kimseler ac› bir azap ile müjdelenmiﬂtir.

ALAY ETMEMEK, KÜÇÜK DÜﬁÜRÜCÜ
LAKAPLAR TAKMAMAK
‹nkarc›lar, kendi nefislerini yüceltmek ve di¤er insanlardan daha
üstün bir konuma geçmek arzusuyla her f›rsatta alayc›l›k, aﬂa¤›lama, lakap takma gibi çirkin yöntemlere baﬂvururlar.
Allah müminlerin birbirlerine karﬂ› cahiliye ahlak›na ait olan bu
davran›ﬂlarda bulunmalar›n› yasaklam›ﬂt›r. Kuran'da Allah'›n bu hükmü ﬂöyle bildirilmektedir:
Ey iman edenler, bir kavim (bir baﬂka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hay›rl›d›rlar; kad›nlar da kad›nlarla (alay
etmesin), belki kendilerinden daha hay›rl›d›rlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) yad›rgay›p-küçük düﬂürmeyin ve birbirinizi 'olmad›k-kötü lakablarla' ça¤›rmay›n. ‹mandan sonra fas›kl›k ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, iﬂte onlar, zalim olanlar›n ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 11)
Müminler Kuran'›n bu hükmü gere¤ince, birbirlerine karﬂ› son derece içli bir sayg› ile yaklaﬂ›rlar. Çünkü mümin, Allah'›n ruhunu taﬂ›yan,
Allah'›n pek çok s›fat›n›n üzerinde tecelli etti¤i, Kuran'›n birçok yerinde
övülmüﬂ, sonsuz mükafaatla müjdelenmiﬂ bir varl›kt›r. Müminler bir-
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birlerine Kuran'da dikkat çekilen bu gözle bakmal› ve birbirlerine karﬂ›
üstün bir ahlak ile yaklaﬂmal›d›rlar. Zira aksi takdirde, Allah'›n bu hükmünü gözard› eden bir kimse ayn› ayetin devam›nda bildirilen, "imandan sonra fas›kl›k" tehlikesiyle karﬂ›laﬂ›r. Tevbe edip bu davran›ﬂ›n› düzeltmezse, yine ayetin ifadesiyle, zalimlerden olur. Zalimlik ise Kuran'da, iman etmeyenler için kullan›lan terimlerden biridir. Alayc›l›k
sözle, lakap takmayla olabilece¤i gibi çeﬂitli mimik ve hareketlerle de
yap›labilir. Hümeze Suresi'nde yer alan, Allah'›n kaﬂ göz iﬂaretleriyle
alay edenlere yönelik uyar›s› düﬂünüldü¤ünde, alayc›l›¤›n Allah Kat›nda ne kadar büyük bir suç oldu¤u daha iyi anlaﬂ›l›r:
Arkadan çekiﬂtirip duran, kaﬂ göz hareketleriyle alay eden her
kiﬂinin vay haline. (Hümeze Suresi, 1)
Ayetin devam›nda bildirilen, bu yap›daki bir kiﬂinin ak›beti, alayc›l›¤›n müminler için son derece sak›n›lmas› gereken bir hareket oldu¤unu daha iyi ortaya koyar:
Hay›r; andolsun o, 'hutame'ye at›lacakt›r. "Hutame"nin ne oldu¤unu sana bildiren nedir? Allah'›n tutuﬂturulmuﬂ ateﬂidir. Ki o,
yüreklerin üstüne t›rman›p ç›kar. O, onlar›n üzerine kilitlenecektir. (Kendileri de) Dikilip-yükseltilmiﬂ sütunlarda (ba¤lanacaklard›r). (Hümeze Suresi, 4-9)
Mümin, bir baﬂka müminin hatas›n› teﬂhis edip, onu uyar›rken de
alayc› bir üslup kullanmamaya ve bu ﬂekilde onu incitmemeye çok titizlik göstermelidir. Böyle bir durumda karﬂ› taraf›n hatas›n› teﬂhis etmekle
ve onu uyarmakla, kiﬂinin kendisini ak›lca karﬂ›s›ndakinden üstün oldu¤unu sanmas›, kendini hatas›z görmeye baﬂlamas› yanl›ﬂ olur. Halbuki
kiﬂinin bir baﬂkas›n›n hata, kusur ya da eksikliklerini yakalayarak onunla alay etmesi bunlar› teﬂhis eden kiﬂinin daha ak›ll›, daha üstün oldu¤unu göstermez. Hatta ayetin iﬂaretiyle alay edilen kiﬂi belki de Allah Kat›nda, kendisinden daha hay›rl›, dolay›s›yla daha üstündür. Ayetin hükmünü çi¤neyerek alay eden kiﬂinin ise ak›ll› olmad›¤› tam tersine akl›n›n
kapand›¤› ortadad›r. Söz konusu kiﬂi bu tutumundan vazgeçmez ve
müsta¤ni tav›rlar›n› sürdürürse, bir di¤er ayetin iﬂaretiyle de "azg›n" bir
insan haline dönüﬂür.
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MÜSLÜMANLARA DESTEK OLMAK,
ÇEK‹ﬁMEMEK
Allah ayetlerinde müminlerin birlik ve dayan›ﬂma içinde hareket
etmelerini, her konuda birbirlerine destek ve yard›mc› olmalar›n› hat›rlatm›ﬂt›r.
Kuran'a bakt›¤›m›zda Müslümanlar›n yeryüzündeki konumunun
ve Allah Kat›ndaki de¤erlerinin di¤er insanlardan çok farkl› oldu¤unu
görürüz. Müslümanlar vicdanl›, ahlakl› ve ﬂerefli bir hayat yaﬂad›klar›
için Allah'›n sevdi¤i, de¤erli gördü¤ü kimselerdir. Ancak Kuran'da,
Allah Kat›nda de¤erli ve sayg›n olan bu kullar›n say›s›n›n azl›¤›na da
dikkat çekilir. Allah ayetinde insanlar›n ço¤unun iman etmeyece¤ini ve
iman eden insanlar›n birço¤unun da ﬂirk koﬂmadan iman etmeyece¤ini
bildirir. Bu ise gerçek Müslümanlar›n yeryüzünde az›nl›k konumunda
olacaklar› anlam›na gelir. Dolay›s›yla tek bir Müslüman›n bile iman
edenler aç›s›ndan önemi çok fazlad›r. Nitekim Kuran'da Müslümanlar›n
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birbirleri için de¤erleri, koruyucu, himaye edici, yard›mc› anlam›na gelen "veli" kelimesi kullan›larak aç›klanm›ﬂt›r.
‹ﬂte bu nedenle Allah her as›rda say›lar› oldukça az olan iman sahibi insanlar›n birbirlerine kenetlenmiﬂçesine ba¤lanmalar›n› emretmiﬂtir.
Müslümanlar›n birbirlerinin de¤erini iyi bilmeleri, bir zorluk karﬂ›s›nda
birbirlerine tam destek vermeleri ve birlik olmalar› Kuran'da Müslümanlara yüklenilen sorumluluklardan biridir. Allah'›n emri gere¤i Müslümanlar birbirlerini her olay ve koﬂul karﬂ›s›nda koruyup kollar ve desteklerler. Sözlü yaz›l›, maddi veya manevi olarak bütün imkanlar›yla
Müslümanlar›n güçlenmesi, geliﬂmesi ve ilerlemesi için gayret sarfederler. Allah Müslümanlar›n birbirlerine nas›l ba¤lanmalar› gerekti¤ini bir
ayette ﬂu benzetmeyle tarif etmektedir:
ﬁüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiﬂ
bir bina gibi saf ba¤layarak çarp›ﬂanlar› sever. (Saf Suresi, 4)
Ayette dikkat çekilen en önemli nokta, Müslümanlar aras›nda sökülmesi mümkün olmayan bir kenetlenmenin olmas› gerekti¤idir. Bu, Müslümanlar aras›nda manevi oldu¤u kadar d›ﬂtan aç›kça görünen güçlü bir ba¤l›l›¤›n da oluﬂmas› gerekti¤ine iﬂaret
eder. Yani Kuran'da Müslümanlar› uzaktan seyretme ve uzaktan
destek verme mant›¤› yoktur. ‹nanan bir insan›n yeri, Müslümanlar›n yan›d›r. Bu nedenle inançl› bir insan ibadetlerini, hizmetlerini ve fikri mücadelesini Müslümanlar›n aras›nda yerine getirerek, onlara destek verir.
Allah'›n ﬂan›n›n yüceltilmesi, ‹slam'›n menfaatlerinin ve müminlerin haklar›n›n korunmas›, cahiliye ahlak›na karﬂ› fikri mücadele verilmesi çok kuvvetli bir birlik ve dayan›ﬂma içinde ger-
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çekleﬂtirilebilir. Ayn› zamanda müminler Kuran'› yaﬂamada, Allah'›n
emirlerini uygulamada ancak bu ﬂekilde baﬂar›l› olabilir ve Allah'›n hoﬂnutlu¤unu kazanabilirler. Bu nedenle, müminler aras›ndaki ba¤l›l›¤›n,
tesanüt ve kardeﬂlik ruhunun zedelenmesine ya da zay›flamas›na yol
açabilecek her türlü tav›r ve davran›ﬂtan ﬂiddetle kaç›n›lmal›d›r. ‹ﬂte
bu amaçla kaç›n›lmas› gereken davran›ﬂlar›n baﬂ›nda da "çekiﬂmek"
gelir. ﬁeytan›n da her yönden destekledi¤i bu davran›ﬂ› Allah Kuran'da kesin olarak yasaklam›ﬂt›r:
Allah'a ve resulüne itaat edin ve çekiﬂip birbirinize düﬂmeyin, çözülüp y›lg›nlaﬂ›rs›n›z, gücünüz gider. Sabredin.
ﬁüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 46)

Müminler aras›ndaki
dayan›ﬂma ve birlik, onlar›n
inkar edenler karﬂ›s›ndaki güçlerini de etkileyen hayati bir unsurdur. Çekiﬂme ise ayette belirtildi¤i gibi bu gücü k›ran, hiçbir
konuda çözüm getirmeyen, fayda sa¤lamayan, ﬂeytan›n k›ﬂk›rtmas›yla içine düﬂülen nefsani bir tav›rd›r. Bu
nedenle bir anl›k gaflet sonucu çekiﬂme ortam›na giren mümin hemen dikkatini toplay›p, ayetin hükmünü hat›rlamal›, yapt›¤› iﬂin Allah'›n be¤enmedi¤i bir davran›ﬂ oldu¤unu idrak edip, bu tavr›n› terk etmeli, tevbe ederek bir
daha tekrarlamamal›d›r.
Müminler bu tür ﬂeytani ortamlara ya da bunlara
zemin oluﬂturabilecek konuﬂma ve davran›ﬂlara karﬂ›
uyan›k olmal›, bu tür bir davran›ﬂa an›nda müdahale ederek engellemelidirler. Zira Allah müminlerin hedefini Kuran'da belirtmiﬂtir. ‹nkarc›lar, müﬂrikler ve münaf›klar birlik olup inananlara karﬂ› mücadele ederken, onlar› b›rak›p,
müminlerle u¤raﬂmak, onlar›n ﬂevkini k›rmak, gücünü
azaltmak Kuran'a uygun bir tav›r de¤ildir.
Müminlere her konuda en do¤ru yolu Allah ve elçisi
göstermiﬂtir. Hangi konuda olursa olsun, Allah Kat›nda
makbul olan tek bir do¤ru vard›r. Müminlerden hiçbirinin
bir konuda di¤erlerinden farkl› bir anlay›ﬂ›, de¤iﬂik bir
zihniyeti olamaz. Dolay›s›yla Kuran'da tarif edilen
müminler aras›nda hiçbir konuda ihtilaf veya tart›ﬂma söz konusu olmaz. Zira, Kuran'da dikkat çekildi¤i gibi, ayr›l›k ve ihtilaf ancak in-
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karc›lara has bir özelliktir. Kuran'da, müminlerin anlaﬂmazl›¤a
düﬂtükleri sorunlar› Allah'a ve resulüne
döndürmeleri emredilir. Böylelikle her konu en
do¤ru ﬂekilde çözüme ulaﬂ›r. Yoksa müminlerin aralar›nda tart›ﬂarak, çekiﬂerek sorunlar› halletmeye çal›ﬂarak, sonuca ulaﬂmalar› gibi bir yöntem Kuran'a tamamen ayk›r›d›r. Bir di¤er ayetin hükmüyle de müminlerin çekiﬂmelerine, aralar›n›n bozulmas›na karﬂ›, ﬂeytana kap›lar› kapatacak en güzel yöntemin
'sözün en güzelini söylemek' oldu¤u bildirilmiﬂtir:
Kullar›ma, sözün en güzel olan›n› söylemelerini söyle.
Çünkü ﬂeytan aralar›n› aç›p bozmaktad›r. ﬁüphesiz ﬂeytan insan›n aç›kça bir düﬂman›d›r. (‹sra Suresi, 53)

ZANDA BULUNMAMAK,
GIYBET ETMEMEK,
TECESSÜS ETMEMEK
Ey iman edenler, zandan çok kaç›n›n; çünkü zann›n bir k›sm› günaht›r. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini
araﬂt›rmay›n). Kiminiz kiminizin g›ybetini yapmas›n (arkas›ndan çekiﬂtirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeﬂinin etini
yemeyi sever mi? ‹ﬂte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-sak›n›n. ﬁüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir,
çok esirgeyendir. (Hucurat Suresi, 12)
Ayette, müminin sak›nmas› gereken üç önemli tav›rdan söz edilmektedir; zanda bulunmamak, g›y-
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bet etmemek, tecessüs etmemek... Bunlar ayn› zamanda birbirleriyle
ba¤lant›l› davran›ﬂlard›r. Çünkü g›ybet eden, yani bir mümini arkas›ndan çekiﬂtiren kiﬂi, zaten onun hakk›nda birtak›m kötü zanlar da besliyor demektir. Ayn› ﬂekilde tecessüs eden bir kiﬂi de çeﬂitli zanlar üzerine böyle bir davran›ﬂta bulunmaktad›r.
Her üçünün de ortak noktas›, müminleri inciten, müminler aras›ndaki tesanüt ve dayan›ﬂmay› zedeleyen, sevgi, ﬂefkat ve merhameti
azaltan davran›ﬂlar olmas›d›r. Tümü de küfür toplumunun gündelik yaﬂam›nda vazgeçilmez hale gelmiﬂ çirkin al›ﬂkanl›klard›r. Cahiliyenin gayet do¤al karﬂ›lad›¤› bu al›ﬂkanl›klar›n asl›nda ne kadar rahats›zl›k veren hareketler oldu¤u ayetteki g›ybetle ilgili benzetmeden de anlaﬂ›labilir. Ayr›ca bir baﬂka ayette de 'arkadan çekiﬂtirenler' hakk›nda Allah'›n
büyük bir uyar›s› yer almaktad›r. Ayette ﬂöyle hükmedilir:
Arkadan çekiﬂtirip duran, kaﬂ göz hareketleriyle alay eden her
kiﬂinin vay haline... (Hümeze Suresi, 1)
Hay›r; andolsun o, 'hutame'ye at›lacakt›r. "Hutame"nin ne oldu¤unu sana bildiren nedir? Allah'›n tutuﬂturulmuﬂ ateﬂidir. (Hümeze Suresi, 4-6)
Görüldü¤ü gibi ayetin devam›nda, bu davran›ﬂ biçimini benimseyenlere yönelik kesin bir cehennem tehdidi vard›r. Bu tehdit dikkate
al›nd›¤›nda bu ahlak›n müminlerin çok dikkatli olmalar› gereken Kuran
d›ﬂ› bir davran›ﬂ oldu¤u görülür.
‹nkarc›lar›n birbirlerine olan kin, haset ve çekememezli¤inden kaynaklanan tecessüs, g›ybet gibi davran›ﬂlar› ﬂeytan müminlere makul
gösterebilmek için din ad›na yapt›rmaya çal›ﬂabilir. Örne¤in hata ve eksiklikleri olan bir müminin, arkas›ndan çekiﬂtirmeyi onun iyili¤i ya da
dinin menfaati için yap›lmas› gereken bir hareketmiﬂ gibi göstermeye
çal›ﬂabilir. Oysa Allah Kuran'da müminleri bu davran›ﬂtan kesin olarak
menetmiﬂtir.
Ayette geçen kusurlar içinde dikkat edilmesi gereken bir di¤er tav›r da "zanda bulunmamak"t›r. G›ybet ve tecessüs zanna göre daha somut hatalard›r. Bu nedenle bu hatalar› yapanlar› gören di¤er müminler
onlar› uyar›p bu davran›ﬂtan menetme imkan›na sahip olabilirler. An-
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cak zan, kalpte beliren ve aç›¤a vurulmad›kça müminin yaln›z kendisinin tespit edip önlem alabilece¤i bir olayd›r. Bunu yapmaz da gaflete
dalarsa, kendi kendine düﬂünürken ayette günah say›lan birçok kötü
zanda bulunabilir. Buradan müminin yaln›zca yapt›klar›ndan de¤il, niyetinden, duygu ve düﬂüncelerinden de sorumlu oldu¤unu anlamaktay›z. Kitap boyunca inceleyece¤imiz, kin, haset, korku, sevgi ve buna
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benzer birçok kavram da sorumlu olunan bu duygulardand›r. Bu nedenle, müminin akl›ndan geçirdikleri ve hissettikleri Allah'›n s›n›rlar›n›
aﬂmamal›d›r. Kuran'›n rehberli¤inde duygu ve düﬂüncelerini terbiye
eden insan ise ﬂüphesiz en do¤ru yola ulaﬂ›r.

ÖFKEY‹ YENMEK
Müminin öfkesini yenmesi, öfkenin sebep olabilece¤i çeﬂitli hatalardan ve zararlardan korunmas›na vesile olur. Kuran'da öfkeyi yenme
ile ilgili olarak ﬂöyle buyrulmaktad›r:
Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler
ve insanlar(daki haklar›n)dan ba¤›ﬂlama ile (vaz) geçenlerdir.
Allah, iyilik yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)
Belli durumlarda insan›n öfkelenmesi yarat›l›ﬂ›ndan kaynaklanan bir davran›ﬂ olsa bile ayetin iﬂaretiyle müminin bu öfkesini
sürdürmemesi, yenmesi gerekmektedir. Çünkü öfke, insan›n
akli fonksiyonlar›n› perdeleyen, olaylar› sa¤l›kl› de¤erlendirip do¤ru karar verebilmesini engelleyen bir etkendir.
Böyle olunca da insan›n Allah'›n s›n›rlar›n› gere¤i gibi koruyabilmesi tehlikeye girmektedir. Kuran'da
öfkenin en önemli zararlar›ndan biri olarak da
adaletten sapma gösterilir. Zira öfkenin akl› ört-
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mesiyle, yap›lan teﬂhisler, verilen kararlar duygusal olmakta, bu da Kuran'a uygun adil bir sonuç vermemektedir.
‹nsanlara, özellikle de müminlere karﬂ› ﬂahsi birtak›m meselelerden
duyulan öfkenin derhal giderilmesi, ﬂefkat ve merhametin esas al›nmas› gerekir. Öfkelenen kimse haks›zsa, zaten öfkelenmeye hiçbir hakk› olmad›¤› gibi, haks›zl›¤›n› kabul edip telafi etmesi gerekmektedir. E¤er
hakl›ysa da yine öfkesini yenmeli ve ayetin belirtti¤i gibi ba¤›ﬂlay›c› olmay› seçmelidir.
Buraya kadar bahsetti¤imiz, gündelik hayatta müminlerin baﬂ›na
gelebilecek belli baﬂl› durumlardand›r. Bunlar d›ﬂ›nda, ortada elle tutulur bir ﬂey yokken, yerli yersiz herﬂeye sinirlenen bir insan grubu da vard›r ki bunlar; tevekkül, insanlar›n, olaylar›n tamamen Allah'›n kontrolünde olmas› gibi temel imani konular› gerekti¤i gibi kavrayamam›ﬂlard›r. Bu imani eksiklik de ruh hallerine asabiyet ﬂeklinde yans›m›ﬂt›r. Sürekli bir asabiyet hali içinde bulunduklar›ndan öfkelerini yenmek konusunda baﬂar›s›zd›rlar. Bu yüzden en baﬂta imani sorunlar›n› halletmeleri
gerekmektedir.
Bu arada, müminin hamiyeti ‹slamiyesinden kaynaklanan öfkeyi
de di¤erleriyle kar›ﬂt›rmamak laz›md›r. Müminlere karﬂ› bir haks›zl›k
ve zulüm yap›ld›¤›nda, Allah'a, dine, Müslümanlara karﬂ› bir hakaret
ya da sald›r› oldu¤unda müminin bunlara öfkelenmesi onun ima-
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n›ndan kaynaklanan hakl› ve do¤ru bir davran›ﬂt›r. Bu
öfke müminlerin mücadele ﬂevkini ve heyecan›n› artt›ran, onlar› motive eden rahmani bir duygudur.

FASIKTAN GELEN HABERE GÖRE
HAREKET ETMEMEK
Fas›k, do¤ru yoldan sapm›ﬂ, Allah'a isyan üzerine
kurulu bir hayat› benimsemiﬂ kiﬂidir. Dolay›s›yla, ondan Kuran'›n s›n›rlar›n› gözetmesi, adalet, do¤ruluk,
dürüstlük, güvenilirlik gibi mümin s›fatlar›n› üzerinde taﬂ›mas› beklenemez. Ayr›ca fas›k, Allah
korkusu olmayan, müminlerin iman›n› k›skanan, elinden gelse müminleri de sapt›rmak isteyen, onlara zarar vermekten, onlar› üzmekten
zevk alan kimsedir. Bu yüzden fas›ktan müminlere ulaﬂan bir haber kesin bir bilgi
niteli¤i taﬂ›mayan, do¤rulu¤u araﬂt›r›lmas› gereken bir konudur. Bu konudaki ayet ﬂöyledir:
Ey iman edenler, e¤er bir fas›k,
size bir haber getirirse, onu
'etrafl›ca araﬂt›r›n'. Yoksa
cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra iﬂlediklerinize piﬂman olursunuz.
(Hucurat Suresi, 6)
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Do¤rulu¤unu araﬂt›rmadan, fas›ktan gelen bir haber nedeniyle Kuran'›n ölçülerine göre- güvenilir bir bilgi bulunmadan hüküm vermek, Allah'›n ayette belirtti¤i gibi "cahilce" bir hareket olur. Yine bir baﬂka ayetle de iman edenlerin, "hakk›nda bilgileri olmayan bir ﬂeyin peﬂine düﬂmeleri" (‹sra Suresi, 36) yasaklanm›ﬂt›r.

ALLAH'IN AYETLER‹NE KARﬁI MÜCADELE
YÜRÜTEN ‹NSANLARA SEVG‹ BESLEMEMEK
Müminin bütün de¤er yarg›lar› Kuran üzerine kuruludur. Sevgi de
bunlardan biridir. Mümin ancak Allah'› ve Allah'›n sevdiklerini sever.
Allah'›n ve müminlerin düﬂmanlar›na karﬂ› ise büyük bir kin ve nefret
duyar. Bu, Kuran'da Allah'›n belirledi¤i net ve kesin bir ölçü olmakla
birlikte, samimi bir mümin zaten iman›n›n do¤al bir sonucu olarak baﬂka türlü hissedip davranamaz. Bunu içinden gelerek samimi bir ﬂekilde
yapar. ‹man›n›n ﬂiddeti ölçüsünde, Allah'a ve müminlere duydu¤u sevginin ﬂiddeti de artar. Bu yüzden, isterse en yak›nlar› için olsun, müminin bu ölçünün d›ﬂ›nda bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmas› mümkün de¤ildir.
Ayette bu durum ﬂöyle aç›klan›r:
Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim (topluluk) bulamazs›n ki, Allah'a ve elçisine baﬂkald›ran kimselerle bir sevgi
(ve dostluk) ba¤› kurmuﬂ olsunlar; bunlar, ister babalar›, ister çocuklar›, ister kardeﬂleri, isterse kendi aﬂiretleri (soylar›) olsun.
Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine iman› yazm›ﬂ ve
onlar› Kendi'nden bir ruh ile desteklemiﬂtir... (Mücadele Suresi,
22)
Ancak herﬂeye ra¤men, zaman zaman, Kuran'›n hükümlerini yeni
ö¤renen, imanla, ‹slam'la yeni tan›ﬂm›ﬂ kiﬂilerde geçmiﬂlerindeki hatal›
sevgi ve dostluk anlay›ﬂ›n› sürdürme e¤ilimi olabilir. Genelde bilgi eksikli¤inden ve imani bak›ﬂ aç›s›n›n henüz tam olarak kalbe yerleﬂmemiﬂ
olmas›ndan kaynaklanan bu tutumun ne derece yanl›ﬂ oldu¤u Kuran'da
ﬂöyle bildirilir:
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Ey iman edenler, benim de düﬂman›m, sizin de düﬂman›n›z olanlar› veliler edinmeyin. Siz onlara karﬂ› sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar haktan size geleni inkâr etmiﬂler, Rabbiniz olan Allah'a
inanman›zdan dolay› elçiyi de, sizi de (yurtlar›n›zdan) sürüp-ç›karm›ﬂlard›r. E¤er siz, Benim yolumda cehd etmek (çaba harcamak) ve Benim r›zam› aramak amac›yla ç›km›ﬂsan›z (nas›l) onlara karﬂ› hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve
aç›¤a vurduklar›n›z› bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, art›k o,
elbette yolun ortas›ndan ﬂaﬂ›r›p-sapm›ﬂ olur. (Mümtehine Suresi,
1)
Ayetteki bu aç›k ve net uyar›dan sonra hala eski sevgi anlay›ﬂ›n›
sürdüren, Kuran'a uygun de¤er yarg›lar›n› benimsemeyen bir kimsenin,
yolun ortas›ndan ﬂaﬂ›r›p-sapaca¤› bildirilmiﬂtir. E¤er kiﬂi bu sapk›n ruh
halini gizleyip de birtak›m ç›karlar do¤rultusunda müminlerin aras›nda
tutunmaya çal›ﬂ›rsa da, Allah bunu er ya da geç ortaya ç›karacakt›r. Bir
ayette ﬂu ﬂekilde bildirilmektedir:
Yoksa siz, içinizden cehd edenleri (çaba harcayanlar›) ve
Allah'tan ve resulünde ve müminlerden baﬂka s›r-dostu edinmeyenleri Allah 'bilip (ortaya) ç›karmadan' b›rak›l›verece¤inizi mi
sand›n›z? Allah yapt›klar›n›zdan haberdard›r. (Tevbe Suresi, 16)

KINAYANIN KINAMASINDAN KORKMAMAK
Müminler her devirde, Allah'a kulluk etmeleri, O'nun emirlerini
yerine getirmeleri, insanlar›n de¤il de yaln›zca Allah'›n r›zas›n› gözetmeleri nedeniyle içinde yaﬂad›klar› toplumlar taraf›ndan yad›rganm›ﬂlard›r. ‹nkar edenlerin kendi içinde oluﬂturdu¤u çarp›k yaﬂam biçimini
ve felsefesini reddetmeleri, Kuran'da tarif edilen ideal modeli benimsemeleri nedeniyle çeﬂitli tepkilerle karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. ‹nkarc› toplumunun
bu tepkisi, kavmin önde gelenleriyle idarecileri taraf›ndan daha çok fiziksel sald›r› ve eziyet ﬂeklinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Müminlerin yak›n çevresinden ise bu tepki, karﬂ› tav›r
alma, manevi bask› ve k›nama ﬂeklinde kendini göster-
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miﬂtir. Ancak, Allah'a karﬂ› tam bir güvene ve sars›lmaz bir imana sahip
olan müminler, bu bask› ve k›namalar karﬂ›s›nda dinlerinden en ufak
bir taviz vermemiﬂlerdir. Bu durumlar›ndan dolay› da Allah'›n yard›m
ve deste¤ini kazanarak, inkarc›lara karﬂ› zafer elde etmiﬂlerdir.
Ancak mümin, ‹slam'› yaﬂarken her zaman böyle fiziksel bir sald›r›yla karﬂ›laﬂmayabilir. Fakat Allah'›n emirlerini yerine getirmedeki titizli¤i ve inkarc›lar›n bat›l fikir sistemini ezmedeki kararl›l›¤› yüzünden
etraf›n› saran kiﬂiler taraf›ndan çeﬂitli eleﬂtiri ve k›namalara maruz kalabilir. Ancak bu kiﬂiler k›sa zamanda bu tür k›namalara taviz vermeyen,
güçlü ﬂahsiyete sahip, Allah'a ve kendine güveni tam olan müminleri
yolundan sapt›ramayaca¤›n› anlarlar. Müminler yaln›zca Allah'tan korkarlar ve kendilerini k›nayanlardan korkmazlar. Tam tersine k›nay›c›lar
üzerine büyük korku salarlar. Bu tür k›namalar müminleri daha da motive eder.
K›nayan›n k›namas›ndan korkmak ayn› zamanda da Allah'a karﬂ›
ﬂirk koﬂmak demektir. Çünkü Allah ayetlerinde 'yaln›zca Kendisi'nden
korkulmas› gerekti¤ini' bildirmektedir. Böyle bir kiﬂi ise ‹slam'a de¤il
yaln›zca kendine zarar verir. Allah onun yerine k›nayan›n k›namas›ndan korkmayan ve aﬂa¤›daki ayette s›ralanan üstün vas›flarla donat›lm›ﬂ müminleri getirir:
Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat
eder)se, Allah (yerine) Kendisi'nin onlar› sevdi¤i, onlar›n da
Kendisi'ni sevdi¤i, mü'minlere karﬂ› alçak gönüllü, kafirlere karﬂ› ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cehd eden (çaba harcayan)
ve k›nay›c›n›n k›namas›ndan korkmayan bir topluluk getirir. Bu,
Allah'›n bir fazl›d›r, onu diledi¤ine verir. Allah (rahmetiyle) geniﬂ oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

NEFS‹ TEM‹ZE ÇIKARMAMAK
Hatas›z olmak bir ilahl›k vasf›d›r ve yaln›zca Allah'a mahsustur.
Kuran'da en üstün imana ve ahlaka sahip olan peygamberlerin dahi çeﬂitli hatalar›ndan bahsedilmektedir. Müminlerin de bu tür hatalardan ve
günahlardan sak›nmalar› ö¤ütlenir. Peygamberlere ve tüm müminlere
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Kuran'›n birçok yerinde ba¤›ﬂlanma dilemeleri emredilir. ‹man edenlerin bilerek ya da bilmeden günah iﬂleyebilecekleri de Kuran'da haber
verilmiﬂtir. Bu durum insan›n Allah karﬂ›s›ndaki aczinin, her konuda,
günah iﬂlememe, Allah'›n emir ve yasaklar›n› yerine getirebilme konusunda bile yine Allah'a muhtaç oldu¤unun bir göstergesidir.
Mümine düﬂen hata ve günah›n› fark etti¤inde hemen piﬂmanl›k
duyup vazgeçmek, tevbe ve isti¤far ederek ayn› günah› tekrar iﬂlememeye çok özen göstermektir. Yoksa kendini hatas›z, günahs›z göstermek, temize ç›karmak de¤il... Zira böyle yapmak zaten Allah'›n be¤enmedi¤i bir tav›rd›r:
Ki onlar, ufak tefek günahlar d›ﬂ›nda, günah›n büyük olan›ndan
ve çirkin utanmazl›klardan kaç›n›rlar. ﬁüphesiz senin Rabbin,
ma¤fireti geniﬂ oland›r. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan inﬂa etti¤i (yaratt›¤›) ve siz daha annelerinizin karn›nda cenin
halinde bulundu¤unuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize ç›kar›p-durmay›n. O, sak›nan› daha iyi bilendir. (Necm Suresi, 32)
Kendini temize ç›karma endiﬂesinin alt›nda yatan neden, insan›n
di¤er insanlar aras›nda kendini hatas›z ve kusursuz göstererek yüceltmek istemesinden kaynaklan›r. Halbuki bunu yapan, de¤il üstün bir konuma gelmek, tam tersine hem Allah Kat›nda hem de müminlerin gözünde alçal›r, küçük düﬂer. Aç›kça olmasa da bir anlamda ilahl›k iddias›nda bulundu¤u için halis müminlerin kalbine s›k›nt› ve rahats›zl›k
verir. Müminleri kand›r›p onlar›n gözünde de¤er ve üstünlük kazand›-
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¤›n› san›rken, ac›nan ve idare edilen bir kimse oldu¤unu fark edemez.
Bir süre sonra kusursuz oldu¤una gerçekten kendisi de inanmaya baﬂlar ve günden güne daha küçük düﬂürücü bir tav›r içerisine girer.
Nefsini temize ç›karan kimse kendini günahs›z gördü¤ünden
Allah'tan ba¤›ﬂlanma dilemeye, Allah'a yalvar›p af dilemeye gerek duymaz. Büyüklenen, müsta¤niyetten az›p adeta kendini ilahlaﬂt›rm›ﬂ bir
kimse haline gelir. Kendi felaketini haz›rlar.
Samimi bir mümin ise aczinin, kusurunun bilincindedir, bu yüzden
sürekli olarak Allah'tan ba¤›ﬂlanma diler. Allah'›n rahmetini ve r›zas›n›
umar. Bu durumda Allah da onun kusurlar›n› örter, günahlar›n› ba¤›ﬂlar, gerçek manada temizleyip ar›nd›r›r, üstün bir konuma getirir.
Kendilerini (övgüyle) temize ç›karanlar› görmedin mi? Hay›r;
Allah, diledi¤ini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirde¤indeki iplikçik kadar' bile haks›zl›¤a u¤rat›lmazlar. (Nisa Suresi, 49)

SEV‹LEN ﬁEYLERDEN ‹NFAK ETMEK
Samimi ve ihlasl› bir ﬂekilde, Allah'›n r›zas› d›ﬂ›nda hiçbir amaç ya
da karﬂ›l›k gözetmeden infak etmek iman›n göstergesidir. ‹nfak eden
müminler pek çok ayette övülmüﬂ ve müjdelenmiﬂlerdir. Ancak Al-i ‹mran Suresi'nin 92. ayetinde infak etme konusunda çok ince ve önemli bir
ölçü verilmiﬂtir: "‹yili¤e erebilmek için sevdi¤i ﬂeylerden infak etmek".
Ayette ﬂöyle buyrulmaktad›r:
Sevdi¤iniz ﬂeylerden infak edinceye kadar asla iyili¤e eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, ﬂüphesiz Allah onu bilir. (Al-i ‹mran
Suresi, 92)
‹nsan›n bir kiﬂiye ya da bir ﬂeye verdi¤i de¤er, onu elde etmek için
feda etti¤i ﬂeyin büyüklü¤üyle orant›l›d›r. E¤er baz› ﬂeyleri feda edemiyorsa, o ﬂeyler onun için daha k›ymetli demektir. Hiçbir ﬂey Allah'›n r›zas› ve rahmetinden daha de¤erli olamayaca¤› için gerçek bir mümin
bunlar› elde etmek için sahip oldu¤u herﬂeyi bir anda gözden ç›karabilir. Böyle davranmad›¤› takdirde sevgi ve ba¤l›l›k duydu¤u dünyevi
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birtak›m ﬂeyleri Allah'›n hoﬂnutlu¤unun üzerinde tuttu¤u ortaya ç›kar.
Bu durumda da ayetin belirtti¤i gibi asla iyili¤e eriﬂemez.
Bir insan çok fazla infakta bulunuyor, büyük hizmetler yap›yor, sürekli ibadet ediyor olabilir. Dini bilgisi de çok fazla olabilir. Ancak durum gerektirdi¤i zaman sevdi¤i bir ﬂeyden kopam›yor, Allah yolunda
onu infak edemiyorsa, bu imani bir zaaf ve çok büyük bir eksikliktir.
Çünkü o ﬂeyi Allah'›n r›zas›na tercih etmiﬂ olur. Ameli ne olursa olsun
bu kiﬂi, iﬂin özünü kavrayamam›ﬂ, önceden iyi ﬂeyler yapt›¤›n› san›rken
yapt›klar› boﬂa gitmiﬂtir.
Sevginin yaln›zca Allah'a yöneltilmesi, sevilen di¤er ﬂeylerin, di¤er
insanlar›n ise ancak Allah'›n tecellisi olarak, Allah da onlar› sevdi¤i için,
Allah'›n r›zas›n› kazanmak için sevilmeleri gerekti¤ini önceki bölümlerde belirtmiﬂtik. Allah Kat›nda tek makbul olan sevgi ﬂekli budur. Böyle
olunca insan zaten sevdi¤i ve sahip oldu¤u ﬂeyleri her zaman ve hiç tereddüt etmeden, seve seve feda eder. Sevgisi Allah için oldu¤undan
kaybetti¤i bir ﬂey yoktur. Zira Allah her taraf› sar›p kuﬂatm›ﬂt›r. Ona ﬂah
damar›ndan daha yak›nd›r. Bir ﬂey kaybetmedi¤i gibi, Allah'›n diledi¤i
ﬂekilde davrand›¤›ndan Allah'›n daha büyük sevgi ve ikram›na kavuﬂur. Elinden ç›kana üzülmez, tersine daha çok sevinir. Gerçek mümin
tavr› da budur.
Oysa kiﬂi sevdi¤i ﬂeyi ya da kimseyi Allah'tan ba¤›ms›z müstakil
bir varl›k olarak seviyorsa, onu Allah'a ortak koﬂmuﬂ, put edinmiﬂ olur.
Bu ﬂeyi infak etmesi gerekince, e¤er herﬂeye ra¤men Allah'›n emirlerine
uyar, samimi olarak onu infak ederse Allah'›n dilemesiyle, cahilli¤i ve
hevas› nedeniyle içine düﬂtü¤ü bu ﬂirkten ar›n›p temizlenmiﬂ olur. Sonuçta da iyili¤e erer, Allah'›n rahmetine kavuﬂur.

BE⁄EN‹LMEYEN B‹R ﬁEY‹ ‹NFAK ETMEMEK
Tüm ibadetlerde oldu¤u gibi, infak ederken de, bu ibadetin hikmetinin ak›lda tutulmas› çok önemlidir. ‹nfak müminler için manevi bir
ar›nma ve temizlenme vesilesidir. ‹nsan sevdi¤i, de¤er verdi¤i ﬂeyleri
yaln›zca Allah diledi¤i için, O'nun hoﬂnutlu¤unu kazanmak için seve
seve gözden ç›kar›yor, feda ediyorsa ancak o zaman yapt›¤› infak Allah
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Kat›nda bir anlam ve de¤er kazan›r. Mümin bu ﬂekilde Allah'›n rahmet
ve hoﬂnutlu¤unu dünyadaki hiçbir ﬂeye de¤iﬂmeyece¤ini, bu u¤urda
herﬂeyi feda edebilece¤ini kan›tlam›ﬂ olur. Mümin bu ﬂekilde davranarak Allah'›n r›zas›n› ve rahmetini kazanmaya mecburdur ve muhtaçt›r.
Allah herﬂeyden münezzehtir. Bu konuyla ilgili bir ayette ﬂöyle buyrulur:
Ey iman edenler, kazand›klar›n›z›n iyi olan›ndan ve sizin için
yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayaca¤›n›z baya¤› ﬂeyleri vermeye kalk›ﬂmay›n ve bilin
ki, ﬂüphesiz Allah, hiçbir ﬂeye ihtiyac› olmayand›r, övülmeye lay›k oland›r. (Bakara Suresi, 267)
‹nfak olarak, hoﬂlanmad›¤›, zaten baﬂ›ndan savmak istedi¤i hatta
hakir gördü¤ü ﬂeyleri vermeye kalk›ﬂmak görüldü¤ü gibi ayette de menedilmiﬂtir. Görünürde infak etmiﬂ olmak maksad›yla
böyle bir hareket yapmak kiﬂiye Allah Kat›nda bir ﬂey kazand›rmaz. Bu yüzden mümin yukar›daki ayette bildirilen ve
Kuran'›n genel ruhuna ayk›r› olan bu hatadan titizlikle sak›nmal›d›r.

C‹MR‹L‹K YAPMAMAK, MALI YI⁄IP
B‹R‹KT‹RMEMEK
Kuran ahlak›ndan uzak toplumlarda yayg›n olan yanl›ﬂ bir infak anlay›ﬂ› vard›r. Bu anlay›ﬂa göre vicdan rahatlatmak için kiﬂi
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mal›ndan az bir ﬂey verir. Böylece de büyük bir dini vecibeyi yerine getirmenin huzuru içinde mal›n›n geri kalan büyük bölümünü elinde tutar. Halbuki, Kuran'da bu tavr›n yanl›ﬂl›¤›na aç›kça dikkat çekilmektedir. Ayetlerde ﬂöyle buyrulur:
ﬁimdi, o yüz çevireni gördün mü? Az›c›k verdi ve gerisini kaya
gibi s›ms›k› elinde tuttu. (Necm Suresi, 33-34)
Allah'›n Kuran'da belirtti¤i infak ibadeti ise tamamen farkl›d›r. Kuran'a göre infak etmedeki ölçü, "... ihtiyaçtan arta kalan"d›r. (Bakara Suresi, 219) Bu, Allah'›n herkese farz k›ld›¤› bir hükümdür. Ayet ﬂöyledir:
... Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "‹htiyaçtan artakalan›." Böylece Allah, size ayetlerini aç›klar; umulur ki düﬂünürsünüz. (Bakara Suresi, 219)
Bu hükme riayet etmeyenin kayb› sadece az ecir almak de¤ildir; bu
kiﬂi ayn› zamanda da Allah'›n be¤enmedi¤i bir davran›ﬂ› yapmakla ahireti aç›s›ndan büyük bir sorumluluk alt›na girmektedir. Zira ihtiyaçtan
fazlas›n› elinde tutan bir kimse Allah'›n kesin bir hükmünü ›srarla yeri-
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ne getirmemektedir. Cimrilik yapmakta ve gerçekte tümü Allah'a ait
olan ve Allah'›n kendisini denemek için verdi¤i ve infak etmesini bildirdi¤i mala haks›z olarak sahip ç›k›p kendisine saklamaktad›r. Allah gerçekte inkarc›lara özgü olan bu davran›ﬂ› gösteren insanlar› Kuran'da
ﬂöyle tarif etmektedir:
Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimrili¤i emreder (önerir)ler. Allah'›n fazl›ndan kendilerine verdi¤ini gizli tutarlar. Biz
o kafirlere aﬂa¤›lat›c› bir azab haz›rlam›ﬂ›zd›r. (Nisa Suresi, 37)
Kendisinden isterler korkusuyla Allah'›n verdi¤i mal› ve nimetleri
gizleyen kimselerin ahiretteki ac› ak›betleri Kuran ayetlerinde ﬂöyle anlat›lm›ﬂt›r:
Ey iman edenler, gerçek ﬂu ki, (Yahudi) bilginlerinden ve (Hristiyan) rahiplerinden ço¤u, insanlar›n mallar›n› haks›zl›kla yerler
ve Allah'›n yolundan al›koyarlar. Alt›n› ve gümüﬂü biriktirip de
Allah yolunda harcamayanlar... Onlara ac› bir azab› müjdele.
Bunlar›n üzerlerinin cehennem ateﬂinde k›zd›r›laca¤› gün, onla-
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r›n al›nlar›, bö¤ürleri ve s›rtlar› bunlarla da¤lanacak (ve:) "‹ﬂte
bu, kendiniz için y›¤›p-saklad›klar›n›zd›r; y›¤›p-saklad›klar›n›z›
tad›n" (denilecek). (Tevbe Suresi, 34-35)
Ki o, mal y›¤›p biriktiren ve onu sayd›kça sayand›r. Gerçekten
mal›n›n kendisini ebedi k›laca¤›n› san›yor. Hay›r; andolsun o,
'hutame'ye at›lacakt›r. "Hutame"nin ne oldu¤unu sana bildiren
nedir? Allah'›n tutuﬂturulmuﬂ ateﬂidir. (Hümeze Suresi, 2-6)
Müminin elbette bu ayetlerde tarif edilen ölçüde bir cimrilik yap-

Harun Yahya

mas› ya da mal y›¤›p biriktirmesi söz konusu olamaz. Ancak dikkat etmesi gereken, çok az bir miktarda da olsa ayetlerde k›nanan tutuma
meyletmektir. Bir kiﬂi mal›n›n çok büyük bir k›sm›n› infak etmiﬂ olabilir. Fakat ihtiyac›ndan fazla olan çok az bir k›sm›n› kendine ay›rmakta
ya da ilerisi için saklamakta bir sak›nca görmüyorsa, yukar›daki ayetlerde tarif edilen zihniyete meyletmiﬂ olur. Çünkü cimrilik ve mal› y›¤›p
biriktirmenin ard›nda yatan temel sebepler, gelecek endiﬂesi, fakirlik
korkusu, dünyay› ahiretten ön planda tutma gibi endiﬂelerdir. Bu endiﬂelerin sebebi de Allah'a karﬂ› duyulan güvendeki eksiklik, tevekkülsüzlüktür. Tevekkülsüzlük de imani zay›fl›ktan kaynaklanan önemli bir
sorundur. Görüldü¤ü gibi çok küçük, önemsiz görünen bir zaaf›n alt›nda çok önemli eksiklikler yatabilmektedir. Allah'›n di¤er s›n›rlar›n› korumadaki zaaflar gibi, infak konusundaki bu zaaf da kiﬂinin gerçek imani durumunu, ihlas ve samimiyet derecesini gözler önüne sermektedir.
Halis bir müminin küçük ç›karlara tamah ederek dünyada ve ahirette
büyük bir kayba u¤ramaktan çekinip korkarak, Allah'›n bu hükmünü titizlikle yerine getirmesi gerekmektedir.

‹SRAF ETMEMEK
Allah'›n verdi¤i nimetin de¤erini takdir edememek, verilen nimetleri
kullan›rken veya sarf ederken bilinçsizce hareket etmek israfa neden olur.
Allah insanlar› bu konuda ﬂöyle uyarmaktad›r:
... ‹sraf ederek saç›p-savurma. Çünkü saç›p-savuranlar, ﬂeytan›n
kardeﬂleri olmuﬂlard›r; ﬂeytan ise Rabbine karﬂ› nankördür. (‹sra
Suresi, 26-27)
Nimetin de¤erini bilmemek, hakk›n› vermemek, Allah'›n lütuf ve
ikram›na karﬂ› nankörlük etmek olur. Ayette belirtildi¤i gibi nankörlük,
ﬂeytan›n temel vasf› oldu¤undan, israf ederek nankörlük yapanlar da
ﬂeytana uymuﬂ olur, onun kardeﬂinden farks›z olurlar. Nimetin, insan›n
ﬂükrünü daha da artt›rmas› gerekirken, onu olur olmaz yerlere ziyan etmek, nimeti veren Allah'› takdir edememek demektir. Bunun ahiretteki
karﬂ›l›¤› da Allah'›n cennetinden, rahmetinden ve nimetlerinden uzak
kalmak demektir.
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Cennet Allah'›n
sonsuz nimetleriyle donat›lm›ﬂ
ihtiﬂam dolu bir yerdir. Ancak, daha bu dünyadaki nimetlere duyars›z
kalan, k›ymetini bilmeyen, Allah'a gere¤i
gibi ﬂükredemeyen bir kimsenin cennet nimetlerini hakk›yla takdir edip Allah'› yüceltmesi de mümkün de¤ildir. Cenneti hak edebilmek için öncelikle dünya hayat›nda bu üstün ahlak› kazanabilmek gerekmektedir.
Aç›kça görülen bir sefahat ortam› olmasa bile, ufak tefek ﬂeylerde israf yapmak, nimeti
hor kullanmak, ziyan olmas›na, zarar görmesine sebep olmak, bildi¤i halde baﬂtan zarar›
engelleyici tedbirleri almamak gibi hareketler
de yine nimete nankörlük kapsam›na girer.
Müminin en çok, bu tür dikkatten kaçabilecek israflara karﬂ› titiz olmas› ve Allah'a nan-
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körlük, sayg›s›zl›k yapmaktan çok korkmas› gerekir.
Allah s›n›rs›z nimetinden müminlerin en güzel ﬂekilde istifade etmelerini ister; ancak israf etmemek kayd›yla...
Ey Ademo¤ullar›, her mescid yan›nda ziynetlerinizi tak›n›n. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (Araf
Suresi, 31)

GÖSTER‹ﬁ ‹Ç‹N
‹NFAK ETMEMEK
‹nfak etme konusunda Allah'›n hoﬂnut olmayaca¤› bir tav›r da bu
ibadete gösteriﬂin kar›ﬂmas›d›r. Gösteriﬂ amac›yla infak etmek inkar
edenlere özgü bir davran›ﬂt›r:
Ve onlar, mallar›n› insanlara gösteriﬂ olsun diye infak ederler,
Allah'a ve ahiret gününe de inanmazlar. ﬁeytan, kime arkadaﬂ
olursa, art›k ne kötü bir arkadaﬂt›r o. (Nisa Suresi, 38)
Ancak yine mümin de kendini böyle bir hatadan müsta¤ni görmemeli, infak ederken bilinçalt›nda da olsa, niyetine, saf Allah r›zas› d›ﬂ›nda amaçlar›n, beklentilerin kar›ﬂmamas›na dikkat etmelidir. "‹nfak etmedi, az verdi demesinler", "k›namas›nlar","can›n› mal›n› satm›ﬂ, takva
sahibi desinler", "en çok infak eden desinler", "çok üstün bir imana sahip desinler", "daha çok itibar etsinler, sevgi ve sayg› göstersinler", "makam, mevki, imkan versinler" gibi ﬂeytani telkinlerin, fark etmeden niyetine kar›ﬂ›p amelini ﬂirke dönüﬂtürmesine, ahiretini tehlikeye sokmas›na asla f›rsat vermemelidir.

BOﬁ KONUﬁMAMAK
Boﬂ konuﬂma, içinde Allah'›n an›lmad›¤›, Allah'›n r›zas›n›n gözetilmedi¤i, insan›n ahiretine bir fayda sa¤lamayan konuﬂmalara denir. Hiçbir faydas› olmad›¤› ve ruha da s›k›nt› verdi¤i halde cahiliye insan›,
vaktinin büyük bir k›sm›n› boﬂ konuﬂmalar ile geçirir. ‹nsanlar› biraraya geldiklerinde boﬂ konuﬂmalarla oyalamak, ﬂeytan›n en büyük hilele-
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rinden biridir. Bu yöntemle ﬂeytan, insanlar› Allah'› anmaktan al›koymak, Allah'›n etrafta Kendi varl›¤›n›n delilleri olarak yaratt›¤› say›s›z
ayet ve mucizeyi görmelerini, tefekkür etmelerini, yarat›l›ﬂ amaçlar›n›
düﬂünmelerini engellemek ve ahiret için kullanmalar› gereken de¤erli
zamanlar›n› boﬂa harcatmak ister.
ﬁeytan insanlar›, sosyal s›n›flar›na, kültür ve zeka seviyelerine göre, onlara nefs ve hevalar›na en çok hitap eden konular› telkin ederek,
sürekli boﬂ konuﬂmalara sevk eder. Örne¤in oldukça alt bir kültür seviyesine sahip olan insanlar aras›nda daha çok, kendi terimleriyle, "maç
muhabbeti", "delikanl›l›k muhabbeti", "çocuk, yemek, ev muhabbeti"
ad›n› verdikleri konular ra¤bet görür. ‹ﬂ dünyas›n› kapsayan di¤er bir
kesimde de gerekli gereksiz her türlü ticari, ekonomik konu, borsa, faiz
gibi konular insanlar›n günlük hayatlar›n›n tamam›n› meﬂgul eder. Kendini ayd›n, entelektüel, kültürlü olarak göstermek isteyen bir grup da
kendi aralar›nda, çeﬂitli siyasi ve sosyal konularda, bugüne kadar hiçbir
somut faydas› görülmemiﬂ tart›ﬂma ve konuﬂmalarla zamanlar›n› boﬂa
harcarlar. Çok önemli sorunlar› çözdüklerini san›rlar. Ço¤u zaman televizyonlardaki aç›k oturumlarda saatlerce, hiçbir zaman çözüme varamayacaklar›n›, bunlar›n bir iﬂe yaramad›¤›n› bildikleri halde, s›rf kendilerini göstermek, toplumu ve çevresini düﬂünen, problem çözücü kiﬂi
imaj› vermek çabas›yla tart›ﬂ›rlar. Üste ç›kmaya, öne
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geçmeye çal›ﬂarak çeﬂitli komplekslerini tatmin etmeye u¤raﬂ›rlar. Kimi
zaman konu din oldu¤unda da, baz›lar›, bu boﬂ ve amaçs›z konuﬂma ortam›n› dine sald›rma, kin ve nefretlerini ortaya koymak için f›rsat bilirler. Allah ayetinde bu insanlar›n tav›rlar›ndan ﬂöyle bahseder:
‹nsanlardan öyleleri vard›r ki, bilgisizce Allah'›n yolundan sapt›rmak ve onu bir e¤lence konusu edinmek için sözün 'boﬂ ve
amaçs›z olan›n›' sat›n al›rlar. ‹ﬂte onlar için aﬂa¤›lat›c› bir azab
vard›r. (Lokman Suresi, 6)
Boﬂ konuﬂma nas›l inkarc›lar›n belirleyici özelli¤iyse, boﬂ konuﬂmalara itibar etmemek, bundan rahats›z olmak da müminlerin özelli¤idir.
Ki onlar, yalan ﬂahitlikte bulunmayanlar, boﬂ ve yarars›z sözle
karﬂ›laﬂt›klar› zaman onurlu olarak geçenlerdir. (Furkan Suresi,
72)
'Boﬂ ve yarars›z olan sözü' iﬂittikleri zaman ondan yüz çevirirler
ve: "Bizim yap›p-ettiklerimiz bizim, sizin yap›p-ettikleriniz sizindir; size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz" derler. (Kasas Suresi, 55)
ﬁeytan, her türlü sapk›n konuda oldu¤u gibi, bu Kuran d›ﬂ› cahiliye al›ﬂkanl›¤›n› da meﬂru k›l›flar alt›nda müminlerin yaﬂam›na sokmak
için çal›ﬂacak, müminlerin boﬂ bulunduklar› an› kollayacakt›r. Bu yüzden mümin
her zaman uyan›k olmal›, bu tür ortamlarla karﬂ›laﬂt›¤›nda kendini kapt›rmad›¤› gibi, derhal müdahale ederek Allah'›n an›ld›¤› bir ortam sa¤lamal›d›r. Mümin, inkarc›lar›n, cahillik, ak›ls›zl›k, boﬂ konuﬂma gibi, küçük ve basit olman›n göstergesi olan
al›ﬂkanl›klar›n› ve ahlak özelliklerini
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hiçbir zaman kendine yak›ﬂt›rmamal›d›r.
Cennette, müminin ruhunu s›kan her türlü azap gibi, boﬂ
konuﬂman›n da olmamas› çok büyük bir nimettir:
Adn cennetleri (onlar›nd›r) ki, Rahman (olan Allah, onu) Kendi
kullar›na gaybtan vadetmiﬂtir. ﬁüphesiz O'nun vaadi yerine gelecektir. Onda 'boﬂ bir söz' iﬂitmezler; sadece selam(› iﬂitirler). Sabah akﬂam, onlar›n r›z›klar› orda (bulunmakta)d›r. (Meryem Suresi, 61-62)

BOﬁ ﬁEYLERDEN YÜZ ÇEV‹RMEK
Müminler boﬂ ve amaçs›z konuﬂmalara itibar etmedikleri gibi, ahiretleri için bir yarar sa¤lamayacak, hatta onlara zarar verecek boﬂ iﬂlerle de vakit kaybetmezler. Müminlerin bu vasf› ayette ﬂöyle tan›mlanm›ﬂt›r:
Onlar, 'tümüyle boﬂ' ﬂeylerden yüz çevirenlerdir. (Müminun Suresi, 3)
Allah'›n r›zas›na yönelik olmayan her iﬂ Kuran'da belirtilen bu boﬂ
ﬂeylerin kapsam›na girer. ‹nsan Kuran'da emredilen çok önemli bir ibadeti bile, Allah'›n r›zas› d›ﬂ›nda, al›ﬂ-
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kanl›k oldu¤u için veya
o anda kolay›na geldi¤i
için veya öncelikli fakat
nefsine a¤›r gelen baﬂka bir
iﬂten kaçmak için veya herkes yap›yor diye
yaparsa yapt›¤› iﬂ boﬂa gidebilir. (En do¤rusunu Allah bilir)
Müminlerin Kuran'da belirlenmiﬂ ve günlük hayatlar›nda yapmalar› farz olan çeﬂitli ibadetler vard›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda mümin zaman›n› ‹slam'a en faydal› olaca¤›,
Allah'›n r›zas›n› en fazla kazanaca¤› iﬂlerle geçirmeli, bu
iﬂlerden en yüksek verimi alacak ﬂekilde kendini geliﬂtirmelidir.
Yap›lan iﬂlerdeki öncelik ve aciliyet s›ras› da çok önemlidir.
Belli zamanlarda yap›lmas› gerekli olan iﬂleri baﬂka zamanda yapmaya
kalk›ﬂmak emek ve zaman kayb›na yol açabilir. Çünkü o anda yap›lmas› çok daha zaruri ve öncelikli iﬂler olabilir. Tüm bu nedenlerle, mümin,
cahiliyenin hayat› boyunca kendini kapt›rd›¤› boﬂ iﬂlerle ilgilenmemeyi
yeterli görmemeli, yapt›¤› salih amellere nefsinin kar›ﬂmamas›na, her
zaman Allah r›zas›n›n daha çok oldu¤u bir iﬂi daha az olan birine tercih
etmeye özen göstermelidir. (Bkz. "Bir iﬂten boﬂald›¤›nda baﬂka bir iﬂle
u¤raﬂmak" bölümü )

NAMAZDA HUﬁU ‹Ç‹NDE OLMAK
Hergün düzenli olarak yap›lmas› farz
olan, vakitleri belli ibadetler vard›r. Ancak bu ibadetleri sürekli olarak yerine getiriyor olmak müminlerde
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hiçbir zaman için düﬂünülmeden sadece al›ﬂkanl›kla yerine getirilen uygulamalara dönüﬂmez. Tam tersine bu ibadeti Allah için yapt›¤›n› bilmek
mümine her seferinde yeni bir heyecan ve yeni bir ﬂevk vermelidir. 5 vakit namaz da bu ﬂekilde sürekli olarak uygulanan ibadetlerdendir. Kuran'da, müminlerin namazlar›nda huﬂu içinde olduklar› bildirilmiﬂtir:
Müminler gerçekten felah bulmuﬂtur. Onlar namazlar›nda hûﬂû
içinde olanlard›r. (Müminun Suresi, 1-2)
Huﬂu, Allah'a karﬂ› duyulan "sayg› dolu bir korku" anlam›na gelir.
‹nsan›n namazda içerisinde bulunmas› gereken ruh hali de budur. Bilinçsizce, düﬂünmeden, samimiyetle Allah'a yönelmeden yap›lan ibadetlerin, süresi ve zorlu¤u ne olursa olsun, Allah Kat›nda herhangi bir
de¤eri olmayabilir. ‹nsan›n yapt›¤› ibadet onun Allah'a olan yak›nl›¤›n›,
takvas›n› art›r›yor, tefekkür ve maneviyat›n› geliﬂtiriyor, ahlak›n› güzelleﬂtiriyor ve bu kiﬂiyi kötülüklerden al›koyuyorsa o zaman bu ibadetten
Allah'›n hoﬂnut olmas› umulabilir.
Yaln›zca ahiret yurdunu arayan,
dünyan›n gerçek mahiyetini kavram›ﬂ ak›ll› bir mümin, sonsuz azaptan kur-
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tulmak ve cennette daha üstün derecelere ulaﬂabilmek için yapt›¤› her
iﬂi sonsuz hayat›na etki edecek birer vesile olarak görür. Eline geçen,
karﬂ›s›na ç›kan ecir f›rsatlar›n› kaç›rmaz. Bu f›rsatlar› en bilinçli ﬂekilde
de¤erlendirir. Bunun sonucu olarak da ayette belirtilen felaha kavuﬂur.

KURAN OKUNDU⁄U ZAMAN
SUSUP D‹NLEMEK
Kuran okundu¤u zaman, hemen onu dinleyin ve susun. Umulur
ki esirgenmiﬂ olursunuz. (Araf Suresi, 204)
Ayetteki kesin ifadeden de anlaﬂ›laca¤› gibi Kuran okunurken susup dinlemek, yaln›zca güzel bir davran›ﬂ ﬂekli de¤il, ayn› zamanda da
Allah'›n farz k›ld›¤› bir tav›rd›r. Ayetin devam›ndaki ifadeden de bu emre titizlik göstermenin müminlerin esirgenmesine vesile olaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Kuran Allah'›n sözüdür. Bu nedenle, Allah'›n Zat›na gösterilmesi
gereken haﬂyet dolu sayg›n›n ayn› ﬂekilde Allah'›n sözüne karﬂ› da gösterilmesi gerekir. Bu sayg›n›n ilk aﬂamas› ise
Allah'›n sözünü iﬂitti¤inde, susup o söze kulak vermektir. Kuran'a, Arapça olsun, Türkçe meali olsun ya da farkl› bir
dilde okundu¤unda ayn›
sayg›n›n gösterilmesi
ﬂartt›r.
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Herkesin farkl› iﬂlerle u¤raﬂt›¤› bir ortamda haber vermeden
Allah'›n ayetlerini okumak, insanlar›n dalg›nl›kla istemeden bu ayetin
hükmüne girmesine sebep olabilir. Bu nedenle, gerekli sayg› ortam›n›
sa¤lamadan Allah'›n kelam›n› okumak uygun bir tav›r olmaz.
Baz› cahil ve mutaass›p çevrelerde, herkes baﬂka iﬂlerle u¤raﬂ›rken
ve kimse dinlemedi¤i halde arka planda, kasetten ya da radyodan sürekli Kuran okunmas› önemli bir ibadet ve takva alameti olarak görülür.
Oysaki Kuran sayg›yla, her kelimesi can kula¤›yla dinlenilmesi, ak›lda
tutulmas›, üzerinde düﬂünülüp ö¤üt al›nmas› ve uyulmas› gereken "üstün ve ﬂerefli" bir sözdür.
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KURAN OKURKEN ﬁEYTANDAN
ALLAH'A SI⁄INMAK
Allah, bir deneme vas›tas› olmas› için ﬂeytan›, insanlar›n zihinlerine gizlice telkin verebilecek özellikte yaratm›ﬂt›r. Bu telkinin etkisi de insanlar›n iman derecelerine göre de¤iﬂir. ﬁeytan›n inkar edenlere karﬂ›
her istedi¤ini yapt›rabilecek bir gücü varken, ihlasl› müminlerin iman›na zarar verebilecek hiçbir gücü ve etkisi yoktur. (Hicr Suresi, 39-40) Ancak, her ne kadar Allah'›n halis kullar›n› sapt›rma gücü olmasa da onlar›n dikkatlerini da¤›tma, unutkanl›k verme, konsantrasyonlar›n› bozma
gibi rahats›zl›klar vermeye çal›ﬂabilir. Hiç ﬂüphesiz ﬂeytan›n etkisiyle
hareket eden kiﬂiler sözleri, konuﬂmalar›, tav›r ve hareketleriyle müminleri rahats›z ederler. Bunun gibi, ﬂeytan da ayn› rahats›zl›¤› kendi görünmez boyutundan vermeye çal›ﬂ›r. Bu ﬂekilde zihinleri meﬂgul edip,
dikkatleri da¤›tarak müminlerin yapt›¤› hay›rl› iﬂleri engellemeyi amaçlar.
ﬁeytan›n bahsetti¤imiz bu yöntemle ulaﬂmay› istedi¤i konulardan
birisi, müminin Allah'›n sözlerini içeren Kuran'› okuyup anlamas› ve
ondan en güzel ﬂekilde istifade etmesini engellemeye çal›ﬂmakt›r. Çünkü müminler Kuran'la en do¤ru yola iletilirler, ﬂeytan›n yegane amac›
ise müminlerin do¤ru yoldan ﬂaﬂ›r›p sapmalar›d›r. Bu nedenle, onlar›n
Kuran'› anlayamamalar›n›, yanl›ﬂ anlamalar›n›, hatta mümkünse Kuran'dan uzaklaﬂ›p onu terk etmelerini arzu eder.
Allah ﬂeytan›n bu çabas›na karﬂ›l›k olarak müminin Kendisine s›¤›nmas›n› bildirmiﬂ ve bunu bir hüküm olarak müminlere farz k›lm›ﬂt›r:
Öyleyse Kuran okudu¤un zaman, kovulmuﬂ ﬂeytandan Allah'a
s›¤›n. (Nahl Suresi, 98)
Allah'a inan›p, O'na güvenerek, böyle davrananlara ﬂeytan›n hiçbir
zarar veremeyece¤i bir sonraki ayette ﬂöyle haber verilmektedir:
Gerçek ﬂu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (ﬂeytan›n) hiçbir zorlay›c›-gücü yoktur. (Nahl Suresi, 99)
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KISKANÇLIK VE HASETTEN KAÇINMAK
‹nsan iman etmekle di¤er insanlardan çok daha üstün bir tav›r içerisine girer. Fakat bu, onun imtihan›n›n sona erdi¤i anlam›na gelmez.
Mümin de tüm insanlar gibi bir nefse sahiptir.
Allah, imtihan ortam›n›n bir gere¤i olarak, nefse fücurunu (kötü
huylar›n›) ve ondan sak›nmay› ilham etti¤ini Kuran'da belirtmiﬂtir.
(ﬁems Suresi, 8) K›skançl›k, haset gibi negatif ahlak özellikleri de bu "fücurlar" aras›nda yer al›r ve bütün insanlar›n nefslerinde vard›r:
... Nefisler ise 'k›skançl›¤a ve bencil tutkulara' haz›r (elveriﬂli) k›l›nm›ﬂt›r. E¤er iyilik yapar ve sak›n›rsan›z, ﬂüphesiz, Allah, yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 128)
K›skançl›k, baﬂkas›nda olan bir ﬂeyin kendisinde olmamas›ndan,
baﬂkas›n›n baﬂard›¤› bir iﬂi kendisinin baﬂaramamas›ndan, baﬂkas›n›n
ald›¤› takdir ve övgüyü kendisinin almamas›ndan ve buna benzer durumlardan kaynaklanan olumsuz bir duygudur. Mal, mülk, güzellik,
zenginlik, dünyevi ya da uhrevi makamlar ve bunlara benzer Allah'›n
kullar› aras›nda da¤›tmakta oldu¤u her türlü maddi ve manevi nimet
k›skançl›k nedeni olabilir.
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Yoksa onlar, Allah'›n Kendi fazl›ndan insanlara verdiklerini mi
k›skan›yorlar? Do¤rusu Biz, ‹brahim ailesine Kitab› ve hikmeti
verdik; onlara büyük bir mülk de verdik. (Nisa Suresi, 54)
Müminler, nefislerine imtihan maksad›yla ilham olunan bu tür kötü huylardan sak›nmak için sürekli mücadele eder, nefislerini ar›nd›r›p
temizlerler. Mümin, k›skançl›k hissine sebep olacak her türlü olay karﬂ›s›nda Kuran'a uygun bir tutum ve davran›ﬂ sergiler. Yani, herﬂeyin
Allah'a ait oldu¤unu, herﬂeyin Allah'›n dilemesi ile gerçekleﬂti¤ini,
Allah'›n diledi¤ini seçti¤ini, diledi¤ine diledi¤i nimeti verdi¤ini, seçimin ve karar›n yaln›zca O'na ait oldu¤unu bilir. Rabbimiz'in herﬂeyi en
güzel ve en hay›rl› ﬂekilde yaratt›¤›n›, dünyada verilen her türlü nimetin insanlar için bir deneme vesilesi oldu¤unu, var›lacak gerçek yurdun
ahiret oldu¤unu, Allah Kat›nda de¤er ölçüsünün takva ile oldu¤unu
kalbine yerleﬂtirmiﬂ bir biçimde hareket eder.
K›skançl›k, kibir ve enaniyet, nefse ilahl›k vermenin do¤al bir sonucudur. Bu yüzden ﬂeytan›n en karakteristik özelli¤idir. ‹blis'in, Allah'a
isyan edip inkarc›lardan olmas›n›n alt›nda yatan sebep de, enaniyeti yüzünden Hz. Adem'in üstünlü¤ünü k›skanmas›d›r.
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ﬁeytan›n bu vasf›, onun izinden giden müﬂrikler
ve münaf›klar üzerinde de çok yo¤un bir ﬂekilde tecelli eder. K›skançl›k müﬂriklerde günden güne artarak daha ileri bir safha olan hasete dönüﬂür. Bütün hareket ve davran›ﬂlar›na nüfuz eder. ﬁeytan›n insanlar aras›ndaki temsilcisi haline gelir. Bu yüzden Allah hasetçilerin
kötülüklerinden korunmalar› için müminlerin Kendisi'ne s›¤›nmalar›n› bildirmiﬂtir:
De ki: "Sabah›n Rabbine s›¤›n›r›m..." (Felak Suresi, 1)
Hased etti¤i zaman, hasetçinin ﬂerrinden. (Felak Suresi, 5)

SELAM VER‹LD‹⁄‹NDE AYNISIYLA VEYA
DAHA FAZLASIYLA KARﬁILIK VERMEK
Selam vermek müminlerin birbirlerine en güzel dilek ve temennilerini sunma ﬂekillerinden biridir. Cennete girerken müminler selamla
karﬂ›lan›rlar, cennette de birbirleriyle selamlaﬂ›rlar. Selam verilen bir kiﬂinin o selama daha güzeliyle veya en az›ndan ayn›s›yla karﬂ›l›k vermesi farzd›r:
Bir selamla selamland›¤›n›zda, siz ondan daha güzeliyle selam
verin ya da ayn›yla karﬂ›l›k verin. ﬁüphesiz, Allah herﬂeyin hesab›n› tam olarak yapand›r. (Nisa Suresi, 86)
Cahiliyenin kötü ahlak modelinde, verilen bir selam› almamak,
duymazdan gelmek gibi tav›rlar karﬂ› tarafa bir üstünlük gösterisi olarak yap›l›r. Sosyal statü olarak kendinden daha küçük gördü¤ü kimseleri
ezmek, haddini bildirmek gibi çirkin niyetlerle bu tarz davran›ﬂlara s›k s›k
baﬂvurulur. ‹slam'da ise müminler aras›nda bu tarz bir üstünlük anlay›ﬂ›,
de¤erlendirme modeli kesinlikle yoktur. Konumu ne olursa olsun, kendisine verilen bir selam› almak her mümin için Kuran'da bildirilen bir emirdir.

EVLERE G‹R‹LD‹⁄‹NDE SELAM VERMEK
Kuran'da, hayat›n her an›nda, en küçü¤ünden en büyü¤üne kadar
her olayda Allah ile kesintisiz bir ba¤lant› içerisinde olmaya ve sürekli
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olarak ahireti anmaya yönelik bir iman anlay›ﬂ› tarif edilir. Yine Kuran'da, peygamberlerden örnek verilirken birçok yerde onlar›n her durumda Allah'a yönelip dönen ve ahiret yurdunu anan önder
kimseler olduklar›ndan bahsedilir. Önemli, ola¤and›ﬂ› olaylarda Allah'› ve ahireti hat›rlay›p da, günlük hayatta her gün karﬂ›laﬂ›lan olaylarda gaflet içinde bulunmak gibi bir anlay›ﬂ Kuran'›n ruhuna tamamen ayk›r›d›r. Müminin her an›, içinde bulundu¤u her durum, yapt›¤› her iﬂ, yaﬂad›¤› her olay, onun Allah'a yak›nlaﬂmas›, ahlak›n› güzelleﬂtirmesi, ecrini artt›rmas› için verilmiﬂ bir f›rsatt›r. Kuran'da
müminin hayat›n›n her an›nda bunu nas›l gerçekleﬂtirebilece¤ine dair
pek çok örnek verilmiﬂtir. ‹ﬂte bunlardan biri de müminlerin evlere girerken selam vererek güzel ahlak göstermesidir:
... Evlere girdi¤iniz vakit, Allah taraf›ndan kutlu, güzel bir yaﬂama dile¤i olarak birbirinize selam verin. ‹ﬂte Allah, size ayetleri
böyle aç›klar, umulur ki akl›n›z› kullan›rs›n›z. (Nur Suresi, 61)
Ayetin ifadesiyle ak›l kullan›l›r ve bu sözün anlam› tefekkür edilirse verilen selamla ﬂunlar gerçekleﬂmiﬂ olur: En önemlisi Allah'›n ayetle
farz k›ld›¤› bir hüküm yerine getirilmiﬂ olur. Bununla birlikte Allah'›n
bar›ﬂ ve esenlik veren anlam›ndaki "Selam" ismi an›l›r. Müminler böyle
bir vesileyle s›k s›k birbirlerine en güzel dilekte bulunup karﬂ›l›kl› sevgi ve ba¤l›l›klar›n› pekiﬂtirirler. Birlikte Allah'› anm›ﬂ olurlar ve bir cennet tavr› olan selamlaﬂmayla ahirete duyduklar› özlemi ifade ederler.
Selam sözü, aralar›ndaki güvenilirlik ve esenli¤in de bir ifadesi olur.

YABANCI EVLERE ‹Z‹NS‹Z G‹RMEMEK
Kuran'da müminlerin haklar›n› koruyacak, maddi ve manevi rahatlar›n›, huzurlar›n› sa¤layacak, onlar›n taciz ve tedirgin olmalar›n› önleyecek her türlü tedbir al›nm›ﬂt›r. Örne¤in tan›mad›¤› birinin evine, ne niyetle olursa olsun izinsiz ve habersiz girmek Kuran'da kesinlikle yasaklanan bir tav›rd›r:
Ey iman edenler, evlerinizden baﬂka evlere, yak›nl›k kurup (izin almadan) ve (ev halk›na) selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hay›rl›d›r; umulur ki
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ö¤üt al›p düﬂünürsünüz. (Nur Suresi, 27)
Kötü bir niyetle olmasa dahi ayette belirtilenin aksine davranmak,
ﬂaibeye ve güvensizli¤e neden olabilecek, ev sahibinin can, mal, namus
gibi de¤erlerine karﬂ› tehlike oluﬂturulabilecek bir hareket tarz› olur.

ﬁÜKRETMEK
ﬁükretmek, verilen her türlü nimetten ötürü, dille ve kalple Allah'a
olan minnet ve teﬂekkürünü ifade etmek, bu nimetleri Kuran'da belirtildi¤i ﬂekilde kullanarak hakk›n› vermek demektir.
Kalben ve dille olmas›n›n yan› s›ra ﬂükrün fiilen yap›lmas› da çok
önemlidir. Bu da, verilen nimeti Allah yolunda, Allah'›n r›zas›n›n en fazla oldu¤u yönde de¤erlendirmekle olur. ‹nsan mal, mülk, zenginlik, makam, mevki, itibar, zeka, sa¤l›k, kuvvet gibi nimetleri Allah yolunda,
Allah'›n emretti¤i biçimde kullanmazsa verilen nimetin ﬂükrünü hakk›yla yapamam›ﬂ olur.
Bu yüzden, ﬂükretmek Kuran'›n pek çok ayetinde tekrarlanan ve müminlerin çok titizlikle korumalar› gereken bir ibadettir. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
Hay›r, art›k (yaln›zca) Allah'a kulluk et ve ﬂükredenlerden ol.
(Zümer Suresi, 66)
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Öyleyse Allah'›n sizi r›z›kland›rd›¤› ﬂeylerden helal (ve) temiz
olanlar›n› yiyin; e¤er O'na kulluk ediyorsan›z Allah'›n nimetine
ﬂükredin. (Nahl Suresi, 114)
ﬁükretmekle mümin, Allah'›n sevgisini ve hoﬂnutlu¤unu kazan›r,
O'na daha fazla yak›nlaﬂ›r. Sebeplere, vas›talara tak›lmaz, sahip oldu¤u
herﬂeyi yaln›zca Allah'tan bilir ve ﬂirkten uzaklaﬂ›r. Bu ﬂekilde, verilen
nimetin maddi lezzetinden kat kat daha fazla olan manevi bir lezzeti tadar. Verilen bu nimetler vesilesiyle Allah'› yüceltir.
Bu dünyada verilen tüm nimetler ﬂükrü veya nankörlü¤ü ortaya ç›karmak için yarat›lm›ﬂ birer imtihan arac›d›r. Bu önemli gerçek Hz. Süleyman'›n dilinden Kuran'da ﬂöyle haber verilmektedir:
Kendi yan›nda kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben, (gözünü aç›p
kapamadan) onu sana getirebilirim." Derken (Süleyman) onu
kendi yan›nda durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin
fazl›ndand›r, O'na ﬂükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek
miyim diye beni denemekte oldu¤u için (bu ola¤anüstü olay gerçekleﬂti). Kim ﬂükrederse, art›k o kendisi için ﬂükretmiﬂtir, kim
nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir ﬂeye ve
kimseye ihtiyac› olmayan)d›r, Kerim oland›r. (Neml Suresi, 40)
Yine Hz. Süleyman'›n Kuran'da geçen ifadelerinden ﬂükredebilmenin bile Allah'›n çok büyük bir nimeti oldu¤unu ve ancak Allah'›n lütfu
ve dilemesiyle insan›n ﬂükredebilece¤ini anl›yoruz. Çok büyük bir bat›ni s›rr› da içeren, Hz. Süleyman'›n ﬂükretme ile ilgili duas› ayette ﬂöyle
bildirilir:
(Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki:
"Rabbim, bana, anne ve babama verdi¤in nimete ﬂükretmemi ve
hoﬂnut olaca¤›n salih bir amelde bulunmam› ilham et ve beni
rahmetinle salih kullar›n aras›na kat." (Neml Suresi, 19)
ﬁükretmenin de, iman ve tüm salih ameller için oldu¤u gibi,
Allah'›n ilham›yla oldu¤u ayette aç›kça belirtilmiﬂtir.
Vicdanl› bir insan etraf›na bakt›¤› zaman dört bir yandan Allah'›n
nimetleriyle kuﬂat›lm›ﬂ oldu¤unu, bunlar›n hiçbirisine kendisinin güç
yetiremeyece¤ini, yaln›zca Allah'›n dilemesiyle bu nimetlere kavuﬂabil-
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di¤ini fark eder. ‹nsan›n kendisine ait sand›¤›
bedeni, akl›, zekas›, duygular›, sa¤l›¤› ve kuvveti bile bu nimetlerin yaln›zca birer parças›d›rlar.
Bu yüzden ﬂükretmek yaln›zca belli zamanlarda, büyük bir kazanç ya da
fayda elde edildi¤inde veya güzel bir yemek
yendi¤inde ya da kötü bir olay sa¤ salim atlat›ld›¤›nda sadece dil ucuyla, "Elhamdülillah,
Allah'a çok ﬂükür" demek de¤ildir. ﬁükür her
an tüm kalbiyle yaﬂanmas› gereken bir ruh halidir. Çünkü Allah'›n nimetleri saymakla, hatta,
ayette geçen ifadeyle, genelleme yap›larak bile bitirilemez:
E¤er Allah'›n nimetini saymaya kalk›ﬂacak olursan›z, onu bir genelleme yaparak bile sayamazs›n›z. Gerçekten Allah, ba¤›ﬂlayand›r, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 18)
Allah'›n nimetlerine ﬂükretmemek ya da az
ﬂükretmek nankörlüktür. Bu ise ﬂeytan›n insanlara
karﬂ› kurdu¤u çok büyük bir tuzakt›r. ﬁeytan her
zaman, insanlar› ﬂükretmekten al›koymak ister. Bu
sapt›rmas› ayetlerde ﬂeytan›n kendi a¤z›ndan ﬂöyle
haber verilir:
Dedi ki: "Madem öyle, beni azd›rd›¤›ndan dolay›
onlar(› insanlar› sapt›rmak) için mutlaka Senin
dosdo¤ru yolunda (pusu kurup) oturaca¤›m. Sonra muhakkak önlerinden, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve sollar›ndan sokulaca¤›m. Onlar›n ço¤unu
ﬂükredici bulmayacaks›n." (Araf Suresi, 16-17)
Görüldü¤ü gibi ﬂeytan›n bütün çabalar›
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tek bir ana hedef etraf›nda
toplanmaktad›r; insanlar›n ﬂükretmelerine engel olmak. Bu konuda ço¤u kimseler üzerinde etkili de olmuﬂtur:
... ﬁüphesiz Allah, insanlara karﬂ›
büyük ihsan (Fazl) sahibidir, ancak
onlar›n ço¤u ﬂükretmezler. (Yunus Suresi, 60)
ﬁeytan›n, özellikle ﬂükretme konusunda insanlara yaklaﬂaca¤›n› ifade etmiﬂ olmas›, bu ibadetin önemini de ortaya koymaktad›r. ﬁüphesiz
bu kadar önemli bir ibadeti terk ederek nankörlük yapman›n Allah Kat›ndaki karﬂ›l›¤› da ona
göre olacakt›r:
Rabbiniz ﬂöyle buyurmuﬂtu: "Andolsun, e¤er
ﬂükrederseniz gerçekten size art›r›r›m ve andolsun, e¤er nankörlük ederseniz, ﬂüphesiz,
Benim azab›m pek ﬂiddetlidir." (‹brahim Suresi, 7)

BA⁄IﬁLANMA D‹LEMEK
Bir ayette ﬂöyle bildirilir:
E¤er Allah, insanlar› zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsayd›, onun üstünde (yeryüzünde)
canl›lardan hiçbir ﬂey b›rakmazd›; ancak onlar›
ad› konulmuﬂ bir süreye kadar ertelemektedir.
Onlar›n ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne de öne al›nabilirler. (Nahl Suresi, 61)
Ayette zulümleri nedeniyle insanlar›n sorguya çekilmeleri halinde, yeryüzünde istisnas›z tek bir canl›n›n
bile kalmayaca¤›ndan bahsedilmektedir. Buna iman
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edenlerin de dahil oldu¤u çok aç›kt›r. O halde hiçbir mümin kendini hatas›z ve günahs›z göremez.
‹man edenler de, gün içinde bilerek ya da bilmeyerek pek çok hata
yapabilirler. Akl›n›n, iman›n›n, ﬂuurunun derecesine göre bu hata ve günahlar az ya da çok olabilir. Ancak hiç kimse kendini hata yapmaktan
müsta¤ni göremez. Kendini kusursuz ve mükemmel görmek baﬂl› baﬂ›na her türlü günaha kap› açan bir hata olur. Kuran'da bu tarz bir
kusursuzluk iddias›n›n Firavunlara özgü bir anlay›ﬂ oldu¤una dikkat çekilmiﬂtir.
Mümin, iman› ve buna ba¤l› olarak
da akl› artt›kça kendini günahs›z
görmeye de¤il, tam tersine
kendi hata ve günahlar›n›
daha iyi fark etmeye

baﬂlar. ‹çinde bulundu¤u durumu
daha net kavrad›¤›, Allah korkusu çok
daha artt›¤› için, bir yandan hatalar›n› düzeltmeye, tekrarlamamaya çal›ﬂ›rken bir yandan da isteyerek ya da istemeyerek iﬂledi¤i günahlar› için sürekli olarak ba¤›ﬂlanma diler. ‹ﬂte ﬂuurlu bir müminin
göstermesi gereken davran›ﬂ budur. Dahas›, ba¤›ﬂlanma dilemek zaten tüm müminlere farz k›l›nm›ﬂt›r:
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Ve Rabbiniz'den ba¤›ﬂlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin. O da
sizi, ad› konulmuﬂ bir vakte kadar güzel bir meta (fayda) ile metaland›rs›n ve her ihsan sahibine Kendi ihsan›n› versin. E¤er yüz
çevirirseniz gerçekten ben, sizin için büyük bir günün azab›ndan
korkar›m. (Hud Suresi, 3)
Ba¤›ﬂlanma dilemenin nimet verilmesine vesile olaca¤› da bu ayetten anlaﬂ›lmaktad›r.
Kuran'›n pek çok ayetinde, peygamberlerin çeﬂitli vesilelerle
Allah'tan ba¤›ﬂlanma dilediklerinden bahsedilir. O anda herhangi bir
günah iﬂlememiﬂ olsa bile, Allah'›n azab›n› hat›rlad›klar›nda ya da
Allah'›n bir imtihan›yla karﬂ›laﬂt›klar›nda peygamberlerin hemen
Allah'tan ba¤›ﬂlanma dilediklerini görürüz. Bir ayette de Peygamberimiz (sav)'e insanlar›n ak›n ak›n dine girdiklerini gördü¤ünde, Allah'›
hamd ile tesbih edip ba¤›ﬂlanma dilemesi bildirilir. Bir baﬂka ayette ise
cennete giren müminlerin övülen özellikleri aras›nda düzenli olarak ba¤›ﬂlanma dilemelerinden bahsedilmektedir:
Onlar, seher vakitlerinde isti¤far ederlerdi. (Zariyat Suresi, 18)
Görüldü¤ü gibi ba¤›ﬂlanma dilemek için mutlaka o anda bir günah
iﬂlemiﬂ olmak gerekmez. Ba¤›ﬂlanma dilemek, bir anlamda, müminin
kullu¤unu, Allah karﬂ›s›ndaki aczini, O'nun yard›m› olmaks›z›n günahtan sak›nmas›n›n bile mümkün olmad›¤›n› dile getirmesidir. Ba¤›ﬂlanma dilemeye önem vermemenin alt›nda aczinin, kusurunun, günahlar›n›n fark›nda olmama gibi bir gaflet ve ﬂuursuzluk hali yatar. Bunun do¤al bir sonucu olarak insan›n kalbi kat›laﬂ›r ve zamanla kendi nefsini
ilahlaﬂt›r›p ﬂeytani bir enaniyet ve müsta¤niyet haline girer. Müsta¤niyet ise, Kuran'da haber verildi¤i üzere kiﬂiyi azg›nlaﬂt›r›r, ﬂeytan›n askerlerinden biri haline getirir. (Yasin Suresi, 75)

EMANETE VE AH‹TLERE R‹AYET ETMEK
Emanet denince bunu, yaln›zca dar anlam›yla, verilen bir ﬂeyi bir
süre için saklama ﬂeklinde anlamamal›d›r. Üstlenilen her türlü görev ve
sorumluluk kiﬂinin üzerindeki bir emanettir. Bu görev gere¤i gibi yerine getirilmezse emanete ihanet edilmiﬂ olur.
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Kuran'da tarif edilen mümin, dürüst, emin ve sorumluluk sahibi
bir insand›r. Küçük hesaplar, küçük ç›karlar peﬂinde koﬂmaz. Bu nedenle, verilen bir ahdi yerine getirme veya üzerine ald›¤› bir emanete en güzel ﬂekilde riayet etme konusunda kendisine tam bir güven duyulur.
Müminlerin bu özelli¤inden Kuran'daki birçok ayette övgüyle bahsedilir:
Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.
(Müminun Suresi, 8)
Onlar, kendilerine verilen emanete ve
verdikleri ahde (harfiyen) riayet
edenlerdir. (Mearic Suresi, 32)
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... Ahidleﬂtiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastal›kta ve savaﬂ›n k›z›ﬂt›¤› zamanlarda sabredenler(in tutum ve
davran›ﬂlar›d›r). ‹ﬂte bunlar, do¤ru olanlard›r ve muttaki olanlar
da bunlard›r. (Bakara Suresi, 177)
Ahit verme ve emanet üstlenme konusunda kiﬂinin, kald›ramayaca¤›n› bildi¤i bir yükün alt›na girmesi do¤ru olmaz. Çünkü verilen ahdi tutmamak, emanete ihanet etmek, Allah Kat›nda hesab› sorulacak
olan sorumluluklard›r.
... Ahde vefa gösterin. Çünkü ahid bir sorumluluktur. (‹sra Suresi, 34)
Ey iman edenler, Allah'a ve resulüne ihanet etmeyin, bile bile
emanetlerinize de ihanet etmeyin. (Enfal Suresi, 27)
Yaln›z burada önemli olan nokta, kiﬂinin yapabilece¤i konularda,
baﬂaramama korkusu, tembellik ve benzeri nedenlerle sorumluluk almaktan kaçmamas›d›r. Yapamayaca¤› ﬂeyi üstlenmek gibi, yapabilece¤i
hay›rl› bir iﬂten, sorumluluktan kaç›nmak da kiﬂiyi vebal alt›na sokar.
Sorumluluk almak her zaman kiﬂinin kendi seçimine ba¤l› de¤ildir. Hele Allah'›n emri gibi kesin itaat gerektiren durumlarda müminin zaten
kendi iste¤ine göre seçme hakk› yoktur.
Allah yolunda mücadele edilirken herkese kendi tecrübesi, kabiliyeti do¤rultusunda çeﬂitli görevler verilebilir. "Yapamam, ben bu sorumlulu¤un alt›ndan kalkamam" gibi mazeretlerin hiçbir meﬂru geçerlili¤i olamaz. Müminin kesin bir itaat, halis bir niyet ve samimi bir dua ile
kendisine verilen sorumlulu¤u en mükemmel ﬂekilde yerine getirememesi için hiçbir sebep yoktur.

EMANET‹ EHL‹NE TESL‹M ETMEK
Her insan›n farkl› yetenekleri, kendisini yetiﬂtirdi¤i farkl› yönleri
vard›r. Ayr›ca herkesin imani derecesi, Allah korkusu ve takvas› da farkl›d›r; bunlara ba¤l› olan sorumluluk duygusu, adalet anlay›ﬂ›, olaylar›
de¤erlendirme kabiliyeti de birbirinden farkl›d›r. Bu yüzden, her insan›n yüklenebilece¤i sorumlulu¤un türü ve dozaj› da de¤iﬂik olur. Bir gö-
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revi hakk›yla, do¤ru ve eksiksiz olarak yerine getirebilecek bir kimse o
iﬂin "ehli" demektir. Sorumlulu¤un ehline teslim edilmesi ise Kuran'da
bildirilen bir emirdir:
ﬁüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah, iﬂitendir, görendir. (Nisa Suresi, 58)
Emanetin ehline teslim edilmesi, ‹slam'›n temelindeki adalet kavram›n›n çok önemli bir parças›d›r. Emanetlerin ehillerine verildi¤i, hükümlerin adaletle verildi¤i ‹slami bir toplumda kimse haks›zl›¤a ve zulme u¤ramaz. Sistemin bütün çarklar› kusursuz çal›ﬂ›r, maksimum fayda
sa¤lan›r.
Oysa cahiliyenin hükmetti¤i toplumlarda görev da¤›t›mlar› büyük
ölçüde, eﬂ, dost, akrabal›k ve hat›r iliﬂkilerine, karﬂ›l›kl› menfaatlere göre ayarlan›r. Üst düzey makam ve mevkilere bile o iﬂten anlamayan, cahil, ak›ls›z, kabiliyetsiz, ehliyetsiz kimseler getirilir. Adaletin, hakkaniyetin gözetilmesi gibi endiﬂeler söz konusu bile olmaz. Sonuçta hiçbir
alandaki hiçbir iﬂten gereken verim al›namaz. Toplumun genel menfaatleri küçük ç›kar çevrelerinin menfaatlerine tercih edilir ve büyük sosyal
bunal›mlar baﬂ gösterir.
Kuran'›n ahlak sistemini benimseyen bir toplumda ise bu sorunlar
yaﬂanmaz. Buna ra¤men mümin her konuda adaleti gözetirken çok titiz
olmal›, cahiliyenin ölçü ald›¤› de¤er yarg›lar›n› hiçbir hareketine, hiçbir
karar›na, hiçbir hükmüne, zerre kadar bulaﬂt›rmamaya, Kuran'a en ince
noktas›na kadar tabi olmaya özen göstermelidir.
Özellikle Allah yolunda fikri bir mücadele edilirken verilen bir görevi baﬂar›yla yerine getirmenin, dinin ç›karlar› aç›s›ndan son derece
stratejik bir önemi vard›r. Bu nedenle hatal› bir görev da¤›t›m›, ehil olmayanlara önemli sorumluluklar›n verilmesi ayetin hükmüyle çeliﬂen
bir hareket olur. ‹slam'a ve Müslümanlara zarar verir.
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‹ﬁ HAYATINDA, GÜNDEL‹K YAﬁAMDA
FARKLI B‹R KARAKTER GÖSTERMEK
Müminin dikkat etmesi gereken konulardan biri de, gündelik yaﬂam›n karmaﬂas› içinde kendini dünyevi olaylar›n ak›ﬂ›na kapt›rarak gerçek amac›n› unutmamakt›r. Müminin gerçek amac›, Allah'›n kulu oldu¤unun bilincinde olmak, Kuran'da bildirilen emir ve tavsiyeleri harfiyen yerine getirmektir. ‹nsan, ulaﬂt›¤› imani yak›nl›¤› sürekli tazelemek
ve geliﬂtirmek yönünde gayret göstermedi¤i takdirde mevcut durumunu da koruyamaz. Maneviyat› h›zla eksilmeye, imani duyarl›l›¤›, akl›
azalmaya baﬂlar.
Kimileri için rahatl›k ortam›, zorluk ortam›na göre daha büyük bir
imtihan vesilesidir. Zorluk ve çile zaman›nda ak›l ve ﬂuur aç›ld›¤› için
Allah'la olan manevi ba¤lant›y› korumak baz›lar›na göre daha kolayd›r.
Ancak önemli olan bu ba¤lant›y› her türlü ﬂartta korumakt›r.
Allah yolunda, birçok güçlükleri aﬂm›ﬂ, zorlu
imtihanlar› atlatm›ﬂ bir kimse bile, tefekkürünü, imandan kaynaklanan ﬂevkini, heyecan›n›
canl› tutmal›, gerçek amac›n› hat›rdan ç›kar-
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mamal›d›r. Aksi takdirde kiﬂinin kalbi kat›laﬂ›r, vicdan› duyars›z hale
gelir, dolay›s›yla içinde bulundu¤u felaketin ﬂuuruna varamaz, ö¤üt
alamaz bir duruma gelir. Allah'›n dilemesi d›ﬂ›nda, dönüﬂü olmayan bir
yola girer. Körleﬂen kalbi art›k ahireti göremedi¤i için, bu geçici dünyaya yönelir. Dünya ve dünyan›n geçici süsleri, sahte çekicilikleri ona
Allah'tan, resulünden ve Allah yolunda mücadele etmekten daha sevimli gelmeye baﬂlar. Allah böyle bir tehlikeye karﬂ› müminleri Kuran'da ﬂöyle uyarm›ﬂt›r:
De ki: "E¤er babalar›n›z, çocuklar›n›z, kardeﬂleriniz, eﬂleriniz,
aﬂiretiniz, kazand›¤›n›z mallar, az kâr getirece¤inden korktu¤unuz ticaret ve hoﬂunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun resulünden ve O'nun yolunda cehd etmekten (çaba harcamaktan)
daha sevimli ise, art›k Allah'›n emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fas›klar toplulu¤una hidayet vermez." (Tevbe Suresi,
24)
Mümin, fark etmeden dünya hayat›na meyletme tehlikesine karﬂ›
son derece uyan›k olmal›d›r. Müminin, bu kadar uç noktalara varmasa
da, zaman zaman gaflete kap›larak, Allah'›n r›zas›n›n oldu¤u bir iﬂi terk edip nefsinin istekleri do¤rultusunda birtak›m dünyevi yararlara tamah etmesi yak›ﬂ›k almayan bir durumdur. Bu tür hareketlerin sürekli-
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li¤inde her zaman küfre, münaf›kl›¤a aç›lan bir kap› vard›r. ﬁuurlar› kapanarak dünyevi bir menfaati Allah'›n resulüne tercih ederek, onu ayakta b›rak›p gidenlerin durumu da böyledir:
Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve ‹slam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir e¤lence gördükleri zaman, (hemen)
ona sökün ettiler ve seni ayakta b›rakt›lar. De ki: "Allah'›n Kat›nda bulunan, e¤lenceden ve ticaretten daha hay›rl›d›r. Allah, r›z›k
verenlerin en hay›rl›s›d›r." (Cuma Suresi, 11)
‹çinde sürekli Allah korkusu, k›yamet ve cehennem korkusu bulunan ihlasl› müminler ise dünyan›n aldat›c›l›¤›na kendilerini kapt›rmazlar.
(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne al›ﬂ-veriﬂ onlar› Allah'› zikretmekten, dosdo¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat› vermekten 'tutkuya kapt›r›p al›koymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin ink›laba u¤rayaca¤› (dehﬂetten allak bullak olaca¤›) günden korkarlar. (Nur
Suresi, 37)

BAﬁKALARINI UYARIP
KEND‹N‹ UNUTMAMAK
Siz, insanlara iyili¤i emrederken, kendinizi unutuyor musunuz?
Oysa siz kitab› okuyorsunuz. Yine de ak›llanmayacak m›s›n›z?
(Bakara Suresi, 44)
Kuran'› iyi bilen, zeki ve tecrübeli bir kiﬂi baﬂkalar›n›n dini konulardaki hatalar›n› ve eksikliklerini en ince ayr›nt›lar›yla teﬂhis edebilir.
Onlar› bu konularda uyarabilir. Bu makbul bir özelliktir, ancak bunu
yapmak kiﬂinin ayn› hata ve günahlar› kendisinin iﬂlemesini meﬂru hale getirmez. Tam tersine baﬂkalar›na yapt›¤› uyar›dan kendisinin de
ö¤üt almas› ve ayn› hatalar› yapmaktan önemle kaç›nmas› gerekir. Aksi
takdirde baﬂkalar›na yapt›¤› uyar›lar bir ecir de¤il, ahirette kendi aleyhinde bir delil olarak karﬂ›s›na ç›kar.
Bir hatay›, baﬂkas›n› uyaracak kadar iyi teﬂhis edebilen bir kiﬂinin,
ayn› hatay› kendi nefsinde teﬂhis edememesi gibi bir durum mümkün
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de¤ildir. Elbette ki kendi hata ve günah›n›n da fark›ndad›r. Bu ise onun
çok büyük bir samimiyetsizlik içinde oldu¤unu gösterir. Örne¤in yalanc› birinin insanlar› do¤rulu¤a; riyakar birinin insanlar› samimiyete, namaz k›lmayan birinin insanlar› namaza davet etmesi büyük bir samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük örne¤idir. Üstteki ayetin sonunda bu tür kiﬂilerin "yine de ak›llanmayacak m›s›n›z" sözleriyle uyar›lmalar› da, söyledikleri ﬂeyleri önce kendilerinin uygulamalar› gerekti¤inin aç›k bir göstergesidir.
Bu tür ikiyüzlü hareketlerin temelinde, insanlar üzerinde manevi
bir otorite kurmak, hürmet edilen, çekinilen, sözü dinlenen bir kimse olmak gibi Kuran d›ﬂ› sapk›n düﬂünceler yatar. Bu ﬂekilde davranan bir
kimsenin as›l amac› Allah'›n s›n›rlar›n›n, dinin menfaatlerinin korunmas›, bat›l›n yok olmas›, müminlerin hata ve günahlar›n›n düzelmesi de¤ildir elbette. Yapt›¤› uyar›lar›, o hatalar›n iﬂlenmesine karﬂ› olan hassasiyetinden ve Allah korkusundan yap›yor olsa kuﬂkusuz ayn› günahlar›
iﬂlemekten en fazla kendisi sak›n›r. Bu tür kiﬂiler müminlerin iﬂledikleri hata ve günahlar› kendi makam, mevki ve itibar aray›ﬂlar› için büyük
f›rsat sayarlar. Oysa, dini konular›, Kuran'da bildirilen hükümlerini, bu
tür nefsani sayg› ve itibar aray›ﬂlar›na alet etmek kiﬂiyi ahirette büyük
bir hüsrana sürükleyebilir.
Kendinde olan bir hatay› baﬂka bir mümin kardeﬂinde de gördü¤ünde yap›labilecek en güzel ve samimi hareket, ona önce kendisinde de ayn› hatan›n oldu¤unu söylemek ve bu konuda sürekli birbirlerine hat›rlatma yaparak, ortak hatalar›n› düzeltmede birbirlerini takip ve
teﬂvik etmektir.
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VER‹LEN BORCU YAZMAK
Ey iman edenler, belirli bir süre için borçland›¤›n›z zaman onu
yaz›n›z. Aran›zdan bir katip do¤ru olarak yazs›n, katip Allah'›n
kendisine ö¤retti¤i gibi yazmaktan kaç›nmas›n, yazs›n. Üzerinde
hak olan (borçlu) da yazd›rs›n ve Rabbi olan Allah'tan sak›ns›n,
ondan hiçbir ﬂeyi eksiltmesin. E¤er üzerinde hak olan (borçlu),
düﬂük ak›ll› ya da za'f sahibi veya kendisi yazmaya güç yetiremeyecekse, velisi dosdo¤ru yazd›rs›n. Erkeklerinizden de iki ﬂahit
tutun; e¤er iki erkek yoksa, ﬂahitlerden r›za gösterece¤iniz bir erkek ve biri ﬂaﬂ›rd›¤›nda öbürü ona hat›rlatacak iki kad›n (da
olur). ﬁahidler ça¤›r›ld›klar› zaman kaç›nmas›nlar. Onu (borcu)
az olsun, çok olsun, süresiyle birlikte yazmaya üﬂenmeyin. Bu,
Allah Kat›nda en adil, ﬂahitlik için en sa¤lam, ﬂüphelenmemeniz
için de en yak›n oland›r. Ancak aran›zda devredip durdu¤unuz
ve peﬂin olarak yapt›¤›n›z ticaret baﬂka, bunu yazmaman›zda sizin için bir sak›nca yoktur. Al›ﬂ-veriﬂ etti¤inizde de ﬂahit tutun.
Yazana da, ﬂahide de zarar verilmesin. (Aksini) Yaparsan›z, o,
kendiniz için f›sk (zulüm ve günah)t›r. Allah'tan sak›n›n. Allah
size ö¤retiyor. Allah herﬂeyi bilendir. (Bakara Suresi, 282)
Bu ayette son derece aç›k ve ayr›nt›l› bir biçimde borç verildi¤inde
yaz›lmas› gerekti¤i aç›klanmaktad›r. Buradaki en önemli nokta ise yak›nl›k, akrabal›k, samimiyet, dostluk gibi kavramlar› ölçü alarak ayetin
emrini gözard› etmemektir. Kimler aras›nda olursa olsun, borcun miktar› ne olursa olsun, ayet bu hükmü uygulamama hakk›nda bir istisna
göstermemiﬂtir. O yüzden kiﬂi e¤er gerçekten müminse, ayetin hükmüne kay›ts›z ﬂarts›z boyun e¤melidir.
Gerçekten de ayette belirtildi¤i gibi, adaletten ﬂaﬂmamak, ileride
herhangi bir ﬂüphe, yanl›ﬂ anlama ve haks›zl›¤a yol açmamak için bu tür
bir önlem en hay›rl› oland›r. Üﬂenmek, tembellik gibi nefsani durumlar
da ayetin hükmünün ihmal edilmesine kesinlikle gerekçe olamaz.
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ALLAH'IN VE D‹N‹N ALEYH‹NDE
KONUﬁULAN ORTAMI TERK ETMEK
Müminler hiçbir ﬂekilde inançlar›ndan, taviz vermezler. Her mümin, bulundu¤u ortamda, Allah'›n ve O'nun dininin temsilcisidir. Bu
gerçe¤in ﬂuurunda olan ve bu sorumlulu¤u taﬂ›yan mümine, Allah'›n ve
dinin aleyhine konuﬂulan ortamlarda bulunmak yak›ﬂmaz. Zaten bu
durum Kuran ayetlerinde kesin olarak yasaklanm›ﬂt›r:
O, size Kitapta: "Allah'›n ayetlerinin inkâr edildi¤ini ve onlarla
alay edildi¤ini iﬂitti¤inizde, onlar bir baﬂka söze dal›p geçinceye
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kadar, onlarla oturmay›n, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Do¤rusu Allah, münaf›klar›n ve kafirlerin tümünü
cehennemde toplayacak oland›r. (Nisa Suresi, 140)
Ayetlerimiz konusunda 'alayl› tart›ﬂmalara dalanlar': -onlar bir
baﬂka söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. ﬁeytan sana
unutturacak olursa, bu durumda hat›rlamadan sonra, art›k zulmeden toplulukla beraber oturma. (Enam Suresi, 68)
Cahiliye toplumunun fertlerinin temel özelli¤i Allah'›n kadrini takdir edememeleri ve O'nun gücünden gaflet içinde olmalar›d›r. Bu ﬂuursuzlu¤un verdi¤i cesaretle, vicdanlar›n› rahatlatmak için müﬂrikler zaman zaman Allah'›n ve dinin aleyhinde konuﬂmalar yapabilirler. Bu, kimi zaman aç›k bir sald›r›, kimi zaman imal› laf dokundurmalar, kimi zaman din hakk›nda cahilce
ahkam kesme ﬂeklinde olabilir. ﬁartlar ne olursa olsun, böyle bir
ortam oluﬂtu¤unda, e¤er müdahele etme imkan› yoksa, oray› terk etmek mümin için farzd›r. Bu duruma kay›ts›z kalmak, ortam›n
bir parças› olmak, Allah'›n ﬂan›n› ve ﬂerefini yüceltmekle görevli
mümine yak›ﬂmad›¤› gibi zaten Kuran'da haram k›l›nm›ﬂt›r.

BEL‹RLENM‹ﬁ VAK‹TLERDE
HAMD VE TESB‹H ETMEK
Hamd ve tesbih etmek müminin hayat›n›n bir parças›d›r.
Hamd, her türlü övgü, yüceltme ve iltifata lay›k olan›n yaln›zca
Allah oldu¤unu, tesbih ise Allah'›n, akla gelebilecek ya da gelmeyecek
her türlü eksiklik, kusur ve hatadan uzak ve münezzeh oldu¤unu hem
dil hem de kalp ile tasdik etmektir.
Hamd ve tesbihin yaln›zca müminlerin de¤il, ayn› zamanda bütün
kainat›n bir ibadeti oldu¤u ayetlerde ﬂöyle haber verilir:
Yedi gök, yer ve bunlar›n içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir ﬂey yoktur, ancak siz onlar›n tesbihlerini kavram›yorsunuz. ﬁüphesiz O, halim oland›r, ba¤›ﬂlayand›r. (‹sra Suresi, 44)
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Gök gürültüsü O'nu hamd ile, melekler de O'na olan korkular›ndan tesbih ederler... (Rad Suresi, 13)
Namaz k›lmak gibi, belirlenmiﬂ vakitlerde Allah'› tesbih etmek ve
O'na hamd etmek de Kuran'da geçen farzlardand›r. Bir mümin Allah'›n
farz k›ld›¤› konular aras›nda kendi anlay›ﬂ›na göre bir önem s›ras› yapamaz. Yani namaz k›lmay› tesbih etmekten veya oruç tutmay› zekat vermekten daha önemli ya da önemsiz göremez. Allah'›n emirlerini harfiyen yerine getirir. Allah insan› yaln›zca kendisine kulluk etmesi için yaratm›ﬂt›r. Allah'›, Kuran'da belirtilen beﬂ vakitte, Allah'›n istedi¤i ﬂekilde tesbih etmek müminin günlük hayat›ndaki en önemli görevlerinden
biridir. Sabah namaz› ve ikindi vakitlerinde, tesbihle birlikte ayr›ca
hamd edilmesi de ayetlerde özellikle belirtilmiﬂtir.

MÜM‹NLERE KARﬁI TEVAZULU, ‹NKARCILARA
KARﬁI SERT VE CAYDIRICI OLMAK
Alçak gönüllü, tevazulu olmak Kuran'da Allah'›n övdü¤ü bir davran›ﬂt›r. Tevazulu mümin di¤er müminlere güven ve ﬂevk verir. Gerçek
anlamda alçak gönüllülük, insan›n sahip oldu¤u bütün özellikleri
Allah'a borçlu oldu¤unu bilmesi, Allah'›n d›ﬂ›nda hiçbir güç olmad›¤›n›
kabullenmesi ile olur. Bu bilince sahip insan ne kadar güzel, baﬂar›l›,
zengin, ak›ll› veya güçlü olursa olsun, bütün bunlar›n Allah'›n verdi¤i
gelip geçici özellikler oldu¤unu, kendisi için bir imtihan vesilesi ve salih amel f›rsat› oldu¤unu bilir. Sahip oldu¤u hiçbir özellik onun kibirlenmesine, büyüklenmesine sebep olmaz. Bu üstün ahlak›, Allah'›n ruhunu taﬂ›yan, O'nun yeryüzündeki halifesi olan müminlere karﬂ› sayg›
ve tevazu ﬂeklinde yans›r. Ayetlerde, bu ahlaka sahip müminler övülmüﬂ ve müjdelenmiﬂlerdir:
... Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. (Hac Suresi, 34)
Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat
eder)se, Allah (yerine) Kendisi'nin onlar› sevdi¤i, onlar›n da
Kendisi'ni sevdi¤i mü'minlere karﬂ› alçak gönüllü, kafirlere karﬂ› ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cehd eden (çaba harcayan
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ve k›nay›c›n›n k›namas›ndan korkmayan bir
topluluk

getirir.

Bu,

Allah'›n bir fazl›d›r, onu
diledi¤ine verir. Allah
(rahmetiyle) geniﬂ oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)
Yukar›daki ayetten de
anlaﬂ›ld›¤› gibi, tevazu gösterilecek kimseler ancak müminlerdir. Cahiliyeye yöneltilecek olan tav›r ise bunun tam
tersidir. Çünkü iman etmeyenler Allah'a baﬂkald›rm›ﬂt›r,
Allah'a, elçisine ve müminlere
karﬂ› savaﬂ açm›ﬂt›r. Kuran'da
yeryüzündeki varl›klar›n en
aﬂa¤›s› olarak tan›mlanan ve
Allah'a baﬂkald›ran bu insanlara karﬂ› müminlerin nas›l
bir tav›r içerisinde olmalar›
gerekti¤i ﬂöyle aç›klanm›ﬂt›r:
Ey Peygamber, kâfirlerle
ve münaf›klarla cehd et
(çaba harca) ve onlara
karﬂ› sert ve cayd›r›c›
davran. Onlar›n bar›nma yerleri cehennemdir,
ne kötü bir yatakt›r o!..
(Tevbe Suresi, 73)
Onlarla

çarp›ﬂ›n›z.

Allah, onlar› sizin elleri-
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nizle azabland›rs›n, hor ve aﬂa¤›l›k k›ls›n ve onlara karﬂ› size zafer versin, mü'minler toplulu¤unun gö¤sünü ﬂifaya kavuﬂtursun.
Ve kalblerindeki öfkeyi gidersin. Allah diledi¤inin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 14-15)
Müminlerin bu özellikleri bir baﬂka ayette ﬂöyle ifade edilmiﬂtir:
Muhammed, Allah'›n elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karﬂ› zorlu, kendi aralar›nda ise merhametlidirler... (Fetih
Suresi, 29)
Allah Kuran'da Müslümanlara, yak›n ve candan bir dost olarak
Allah'a iman edenleri göstermiﬂtir. Ve Allah Müslümanlar›n kafirlere ve
münaf›klara karﬂ› fikri bir mücadele içinde olmalar›n› emretmiﬂtir. Bu
nedenle bir Müslüman›n bir münaf›¤a karﬂ› tavr› her zaman, Kuran'da
tarif edilen yönde olur. Kuran d›ﬂ›nda, inanan bir insan›n tavr›n› belirleyen baﬂka bir ölçü olamaz.
Bir Müslüman için di¤er Müslümanlara karﬂ› sayg› ve sevgi göstermesi gibi, münaf›k ve dinsizlere karﬂ› sert ve cayd›r›c› davranmas› da
bir ibadettir. Allah'›n dinine karﬂ› kalbinde kin besleyen ve elindeki imkanlar› gizli ve aç›k olarak Müslümanlar aleyhine kullanan bir münaf›¤a karﬂ› yak›n bir sevgi ve s›cakl›k göstermek, bu kiﬂinin dine ve Allah'a
karﬂ› olan kindar tavr›na bir anlamda destek vermek ve onaylamak anlam›na gelir.
Ancak buradaki sert ve cayd›r›c› kelimelerinden yanl›ﬂ bir
anlam ç›karmamak gerekti¤ini de hat›rlatmakta fayda vard›r.
Çünkü burada kastedilen sertlik, fizik kuvvet kullan›larak uygulanan bir sertlik de¤ildir.
Buradaki cayd›r›c›l›¤›n anlam›, Müslümanlar›n dinlerine olan kuvvetli ba¤l›l›klar› ve kararl›l›klar›ndan dolay› münaf›klarda meydana gelen y›lg›nlaﬂma ve dine karﬂ› mücadele etmekten caymad›r.
Sertlik ise münaf›klar›n ve iman etmeyenlerin Müslümanlara karﬂ› aç›k
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veya gizli faaliyetlerini deﬂifre ederek engellemek, onlar›n Allah'a, dine
karﬂ› tutumlar›na aç›k bir tav›r koymak ve onlara karﬂ› yak›n dost olmamak anlam›ndad›r.
Münaf›klar›n en çok korku duydu¤u kimseler takva Müslümanlard›r. Allah ayetlerinde münaf›klar›n müminlere karﬂ› Allah'tan korkar gibi hatta daha da büyük bir korkuyla korkuya kap›ld›klar›n› belirtmektedir. Bu nedenle Allah'a ve Müslümanlara karﬂ› düﬂman olanlar›n kalbinde korku uyand›racak bir takvaya sahip olmak
bir Müslüman için çok büyük bir ibadettir.
Müslüman olmayan, ancak müminlerle de din konusunda
mücadele etmeyen insanlarla iyi geçinmek
ya da
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din ahlak›n›n yeni anlat›ld›¤› kimseleri ‹slam'a ›s›nd›rmak için onlara iyi davranmak, güzel konuﬂmak da yine bu konunun s›n›rlar›n› belirleyen Kuran ölçüleridir.

D‹N AHLAKINI YAﬁAMAKTA
GEVﬁEKL‹K
GÖSTERMEMEK,
A⁄IR DAVRANMAMAK
Bir müminin iman›n›n gücü, samimiyeti
ve kararl›l›¤› Allah yolundaki mücadelesinden ve hamiyeti ‹slamiyesinin ﬂiddetinden anlaﬂ›l›r. Kiﬂinin din ahlak› konusunda gevﬂek
ya da ﬂevkli olmas›n›, bu mücadelede gösterdi¤i tutum ve davran›ﬂlar belirler.
Dinde gevﬂeklik göstermek, müminler
aras›nda bulundu¤u halde imani olgunlu¤a
tam eriﬂememiﬂ kiﬂilere özgü bir zay›fl›kt›r.
Gevﬂeklik bu kiﬂide, zorluk anlar›nda geri
plana çekilme, riske girmeme, nefsine bir zarar gelmesinden kaç›nma, nefsinin rahat ve
ç›karlar›n› dinin ç›karlar›ndan önde tutma
ﬂeklinde ortaya ç›kar. Rahatl›k anlar›nda ise
iman etmeyenlerin ve fitnenin varl›¤›ndan
rahats›z olmama, onlara tuzak kurma, onlar›
k›zd›rma yönünde hiçbir düﬂünce ya da giriﬂimde bulunmama, sorumluluk almaktan,
nefsini s›k›nt›ya sokmaktan kaç›nma, geliﬂmeler karﬂ›s›nda pasif ve tepkisiz kalma, a¤›r
davranma gibi biçimlerde kendini gösterir.
Bu çarp›k anlay›ﬂlar›, bu kimselerin mant›k

198

Harun Yahya

örgülerini ve olaylar› de¤erlendirmelerini de tersine döndürür. Öyle ki,
Allah yolundaki bir zorluk ve tehlikeden kaçmay› kendileri için bir kazanç, hatta Allah'›n bir nimeti olarak görecek kadar ﬂuurlar› kapanm›ﬂt›r:
ﬁüphesiz içinizden a¤›r davrananlar vard›r. ﬁayet, size bir musibet isabet edecek olsa: "Do¤rusu Allah, bana nimet verdi, çünkü
onlarla birlikte olmad›m" der. (Nisa Suresi, 72)
Bu tür kiﬂilerin vicdanlar›n› rahatlatma yöntemleri de, zaten gerekeni yapanlar›n var oldu¤unu öne sürmeleridir. Ancak zorluk ve s›k›nt› atlat›l›p kendilerinin hiçbir pay› olmayan zafer gelince de piﬂmanl›klar›n› d›ﬂa dökerler. Müminlerin ﬂerefli konumlar›ndan ne kadar uzak
olduklar›n› fark ederler:
E¤er size Allah'tan bir fazl (zafer) isabet ederse, o zaman da, sanki onunla aran›zda hiçbir yak›nl›k yokmuﬂ gibi kuﬂkusuz ﬂöyle
der; "Keﬂke onlarla birlikte olsayd›m, böylece ben de büyük 'kurtuluﬂ ve mutlulu¤a' erseydim." (Nisa Suresi, 73)
Bu ﬂekilde ahiretleri için elde edebilecekleri çok büyük ecir f›rsatlar›n›, üstün makamlar› da kaç›rm›ﬂ olurlar.
Allah mümin topluluklar›nda bulunan bu zay›f ve gevﬂek kimselerin olumsuz yönde etkilememesi, onlar›n ﬂevklerini, h›rs ve azimlerini
k›rmamas› için samimi müminleri uyar›r ve benzer bir yap›dan meneder:
Öyleyse sen sabret; ﬂüphesiz Allah'›n vaadi hakt›r; kesin bilgiyle inanmayanlar sak›n seni telaﬂa kapt›r›p-hafifli¤e (veya gevﬂekli¤e) sürüklemesinler. (Rum Suresi, 60)
Daimi bir gevﬂeklik, gerçekten iman etmiﬂ bir kimse için elbette söz
konusu de¤ildir. Ancak mümin geçici gevﬂekliklerden, kay›ts›zl›klardan,
sorumsuzluklardan, zaman zaman nefsine uyma gibi zaaflardan ﬂiddetle kaç›nmal›d›r. Müminleri çeﬂitli konularda gevﬂeklikten meneden ayetlerden baz›lar› ﬂunlard›r:
(Düﬂman›n›z olan) Toplulu¤u aramakta gevﬂeklik göstermeyin.
Siz ac› çekiyorsan›z, ﬂüphesiz onlar da, sizin ac› çekti¤iniz gibi
ac› çekiyorlar. Oysa siz, onlar›n umut etmediklerini Allah'tan
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umuyorsunuz. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa
Suresi, 104)
Gevﬂemeyin, üzülmeyin; e¤er (gerçekten) iman etmiﬂseniz en üstün olan sizlersiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 139)
Kuran'da tarif edilen ideal mümin modeli ise, bütün hayat› boyunca, gerek s›k›nt› ve zorluk zamanlar›nda, gerekse refah ve rahatl›k ortamlar›nda dinin menfaatlerinden hiçbir taviz vermeyen, her durumda
Allah'›n r›zas›n› nefsinin arzular›na tercih eden bir kimsedir. Hiçbir durumda, ﬂevk ve heyecan›n›, kararl›l›¤›n› kaybetmez, gevﬂeklik göstermez ve boyun e¤mez. Bu mümin modeli, Kuran'da geçmiﬂ ümmetlerden örnek verilerek ﬂöyle tarif edilir:
Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savaﬂa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolay› ne gevﬂeklik gösterdiler, ne boyun e¤diler. Allah,
sabredenleri sever. (Al-i ‹mran Suresi, 146)
Bir baﬂka ayette de, ahiret için ciddi çaba göstermenin de¤erinden
bahsedilir:
Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göstererek ona çal›ﬂ›rsa, iﬂte böylelerinin çabas› ﬂükre ﬂayand›r. (‹sra Suresi, 19)

B‹R TOPLULU⁄A KARﬁI DUYULAN
K‹N‹N ADALETTEN ALIKOYMAMASI
Adalet, insanlar aras›ndaki anlaﬂmazl›klara çözüm getirirken hak
sahibine tarafs›z bir ﬂekilde hakk›n› vermek anlam›na gelir. Ancak Kuran ahlak›n› yaﬂamayan insanlar genelde tam ve kesin bir adalet anlay›ﬂ›yla hareket etmezler. Karar verirken birçok d›ﬂ etken onlar›n kararlar›n› olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Örne¤in hakk›nda karar
verece¤i insanlardan, kendisine daha yak›n gördü¤ü kiﬂinin lehine karar alabilir. Ya da menfaatine uygun gördü¤ü ve kendisine fayda sa¤layaca¤›n› düﬂündü¤ü ﬂekilde hüküm verebilir. Yani her türlü ﬂahsi ç›kar
u¤runa karar›nda adil olmayabilir.
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Ancak insanlar›n adaletsizlikleri en çok, kin duyduklar› kiﬂilere
olan tav›rlar›nda ortaya ç›kar. Nefsi
kaplayan bir kin duygusunda kiﬂi,
karﬂ›s›ndaki insan hakk›nda olumlu
bir karar almakta zorlanabilir. Geçmiﬂten gelen içinde saklad›¤› bir kin,
karﬂ› tarafta hakl›l›k pay› bile olsa
bu hakl›l›¤› ortaya ç›karmas›na izin
vermeyebilir. Ya da kin duydu¤u
topluluk veya kiﬂinin hakk›na tecavüz ettirebilir.
Bu nedenle Allah kinin adaleti
engelleme yönüne özellikle dikkat
çekmiﬂ ve Müslümanlar› bu konuda
uyarm›ﬂt›r.
Ey iman edenler, adil ﬂahidler
olarak, Allah için, hakk› ayakta tutun. Bir toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O, takvaya
daha yak›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n. ﬁüphesiz Allah,
yapmakta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi, 8)
Ayetin emri gere¤i Müslümanlar yak›nl›k, menfaat, akrabal›k ba¤›
ya da kin gibi konular sebebiyle hiçbir zaman karﬂ›lar›ndaki kiﬂi ya da
toplulu¤a karﬂ› adaletsizlik yapmazlar. Karﬂ›lar›ndaki kiﬂinin inanc›, düﬂüncesi, felsefesi ne olursa olsun,
Müslümanlar›n kendi inançlar›na
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ayk›r› da olsa, bu onlar›n bu topluluk hakk›nda do¤ru karar› almalar›na engel de¤ildir. Hiçbir zaman duygular›na kap›larak hareket etmez ve
ak›lc›l›ktan uzaklaﬂmazlar. Verecekleri hüküm kendi aleyhlerine bile olsa, do¤ruyu gizlemez ya da sapt›rmazlar.

MÜSLÜMANLARA MÜJDE VERMEK
ﬁüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyar›c› olarak
gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyar›c› gelip-geçmiﬂ olmas›n. (Fat›r Suresi, 24)
Müslümanlar›n uyar›c› olma özelliklerinin yan›nda müjde verici
özellikleri de vard›r. Çünkü Kuran insanlara hem bir uyar› hem de müjde olarak indirilmiﬂtir.

Harun Yahya

Kuran'da güzel huylu insanlar için birçok müjde vard›r. Bunlar›n
en önemlilerinden biri hiç kuﬂkusuz ki, güzel ahlak gösteren insanlar
için haz›rlanan cennettir. Allah insanlar›n sab›rl›, samimi, adaletli, güzel
sözlü, tevazulu, güzel huylu olduklar›nda ahirette pek çok mükafatla
karﬂ›l›k göreceklerini bildirmiﬂtir. Cennet, dünyayla k›yaslanmayacak
kadar büyük bir sanata, zenginli¤e ve ihtiﬂama sahiptir. ‹nsanlar, evler,
mekanlar, o güne kadar örne¤ine hiç rastlamad›¤›m›z ﬂekilde en güzel
halleriyle yarat›lacaklard›r. Manevi olarak da insanlar›n dünyada hiç
yaﬂamad›¤› kadar büyük bir mutluluk, sevinç ve ferahl›k olacakt›r.
Allah cennet hakk›nda Kuran'da, daha birçok bilgi verir. Allah'›n cenneti Müslümanlara bu ﬂekilde tarif etmesi ve detayland›rmas› Müslümanlar için büyük bir ﬂevk ve heyecan kayna¤›d›r. Müslümanlar cenneti düﬂündükçe ahiret için çal›ﬂma ve hizmet etme istekleri daha da artar.
Allah'›n yap›lan hiçbir ﬂeyi karﬂ›l›ks›z b›rakmad›¤›n› ve en ufak bir iyi¤ilin karﬂ›l›¤›n›n kat kat oldu¤unu bir kere daha düﬂünür ve daha büyük bir kararl›l›kla Allah'a ba¤lan›rlar.
Allah'›n Müslümanlara, bir de dünyada verdi¤i karﬂ›l›k vard›r.
Bunlar›n da müjdesi Kuran'da verilmiﬂtir. Allah'›n verdi¤i kalp ferahl›¤›, iman etmeyenlere karﬂ› mutlak galibiyet, mülke mirasç› k›lmas›, güzel bir hayatla yaﬂatmas› gibi pek çok vaat, bu müjdeler aras›ndad›r.
Allah bunlar› Müslümanlara bir teﬂvik ve sevinç sebebi olmas› için ayetlerle bildirilmiﬂtir.
Bu nedenle Müslümanlar›n Kuran ile bildirilen bu konularda birbirlerine müjde vermeleri, önemli bir ibadettir. Müslümanlar›n güçlenmesiyle, zenginleﬂmesiyle, baﬂar›lar›yla, ilerlemeleriyle ilgili ya da Müslümanlara Allah'›n nas›l yard›m etti¤i, Allah'›n nas›l korudu¤u ve nas›l
zaferler verdi¤i ile ilgili müjdeler, inananlar›n güçlenmesine sebep olurken, münaf›klar›n ve kafirlerin ise y›lg›nl›¤›n›n artmas›na sebep olacakt›r. Bu nedenle Allah peygamberlerini "uyar›c›" olmalar›n›n yan› s›ra,
"müjde vericiler" olarak da tan›mlar.
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GAYB HAKKINDA KES‹N KONUﬁMAMAK
Allah insanlar› zamana ve mekana ba¤›ml› olarak yaratm›ﬂt›r. Ancak Allah, zaman› ve mekan› zaten Kendisi yaratt›¤› için bunlardan münezzehtir. Ve ikisini de dört bir yandan sar›p kuﬂatand›r. ‹nsan yarat›l›ﬂ› gere¤i zaman›n ve mekan›n içinde yaﬂamak zorundad›r. Hiçbir zaman, hiçbir ﬂekilde bu durumunu de¤iﬂtiremez. Ancak Allah zaman› ve
mekan› hem içten hem de d›ﬂtan görür ve kontrolü alt›nda bulundurur.
Bu ﬂu demektir: Allah insan›n yaﬂad›¤› hayat›n baﬂ›n›, sonunu, ortas›n› ayn› anda görür, bilir. Allah için kainat›n ilk baﬂlang›ç an›yla, kainat›n sonu olan k›yamet saati aras›nda hiçbir zaman fark› yoktur. ‹nsan
için bu arada çok uzun bir zaman fark› vard›r. Ancak bizim otuz santimlik bir cetvele bakt›¤›m›zda baﬂ›yla sonunu ayn› anda görmemiz gibi,
Allah da kainat›n baﬂlang›c›n› ve sonunu ayn› anda bilme ve görme
gücüne sahiptir.
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Bu nedenle insanlar›n geçmiﬂleri, o anlar› ve gelecekleri Allah Kat›nda belirlenmiﬂ bir yazg›d›r. Allah bunu bize Kuran'da kader kavram›
ile aç›klam›ﬂt›r. ‹nsan hiçbir ﬂekilde bu kaderin d›ﬂ›na ç›kamaz. K›saca
insan›n gelece¤i ancak Allah'›n belirledi¤i ﬂekilde gerçekleﬂir. Bu nedenle Allah insanlar›n gayb hakk›nda bir tahminde ya da bir iddiada bulunurken kesin konuﬂmamalar›n› emretmiﬂtir. Çünkü insan ne iddiada
bulunursa bulunsun sonuçta Allah'›n diledi¤inin d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey gerçekleﬂmeyecektir. Bu nedenle Müslümanlar gayb içinde yaln›zca
Allah'›n dilediklerinin gerçekleﬂece¤ine iman ettikleri için, bir dakika
sonras› için bile olsa hiçbir ﬂekilde kesin bir dille konuﬂmaz ve muhakkak sözlerini Allah'›n dilemesiyle
anlam›na gelen "‹nﬂallah" diyerek bitirirler.
Hiçbir ﬂey hakk›nda: "Ben bunu yar›n
mutlaka yapaca¤›m" deme. Ancak:
"Allah dilerse" (inﬂaAllah yapaca¤›m de)... (Kehf Suresi, 2324)
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B‹LG‹ SAH‹B‹ OLUNMAYAN
B‹R KONUNUN
SAVUNUCULU⁄UNU YAPMAMAK
‹nsanlar›n savunduklar›, uygulad›klar› ve yayg›nlaﬂt›rd›klar› bir fikir ve inanc›n vicdanen yüzde
yüz do¤ru oldu¤una kanaat getirmeleri ﬂartt›r. Bunun aksi, yani insanlar›n do¤rulu¤una vicdanen kanaat getirmedi¤i ve hakk›nda bilgi sahibi olmad›¤›
herhangi bir fikrin, kiﬂinin ya da olay›n ard› s›ra gitmeleri Kuran'da yasaklanm›ﬂt›r. Allah Kuran'da,
insanlar›n do¤rulu¤una hüküm verip, peﬂinden
gittikleri her fikir için ahirette gözleriyle, kulaklar›yla ve kalpleriyle hesap vereceklerini bildirmektedir.
Hakk›nda bilgin olmayan ﬂeyin ard›na düﬂme; çünkü kulak, göz ve kalp, bunlar›n hepsi ondan sorumludur. (‹sra Suresi, 36)
Kayna¤› sa¤lam olan ve kesin olarak do¤rulu¤u aç›k olan tek fikir sistemi ise Allah'›n do¤ru
oldu¤unu bildirdi¤idir. O da Kuran'da ayr›nt›lar›yla tarif edilmiﬂtir. Bu nedenle Müslümanlar
vicdanlar›ndan ve Kuran'›n tasdi¤inden geçmeyen hiçbir düﬂünceye onay vermezler. Bir Müslüman›n bir kiﬂiyi ya da bir fikri desteklemesi için, o fikrin Kuran'›n tasdi¤in-
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den
geçmesi ya da o kiﬂinin Kuran ahlak› çerçevesinde hareket ediyor olmas› ﬂartt›r. Bu nedenle Müslümanlar insanlara anlatt›klar›, tavsiye
ettikleri, do¤ru olarak sunduklar› ilmi, sosyal ya da
dini herhangi bir konuda büyük bir titizlikle konuﬂurlar. Hakk› savunmayan hiç kimseyi desteklemezler. Vicdanlar›na uygun gelmeyen, ticari veya sosyal hiçbir iﬂe
ortak olmazlar. Do¤rulu¤u ﬂüpheli olan hiçbir fikre savunuculuk yapmazlar. Müslümanlar›n konuﬂtu¤u, tavsiye
etti¤i veya savundu¤u her görüﬂün do¤rulu¤u, herkesin
aç›kça görebildi¤i netlikte olur.

‹NKAR EDENLER‹N SAH‹P
OLDUKLARI
ZENG‹NL‹KLERE VE
YAﬁAM ﬁEK‹LLER‹NE
ÖZENMEMEK
Sak›n onlardan baz›lar›n› yararland›rd›¤›m›z ﬂeylere
gözünü dikme... (Hicr Suresi, 88)
Allah zenginli¤i hem Müslümanlara hem de inkar
edenlere verebilir. Kuran'da bu durum aç›kça bildirilmektedir. Ancak ayetlere bak›ld›¤›nda zenginli¤in her iki
gruba da veriliﬂ amac›n›n farkl› oldu¤u görülür.
Müslümanlara verilen zenginlik, güzel ahlaklar›n›n
bir karﬂ›l›¤› olarak Allah'›n onlar› iyi bir hayatla yaﬂatma
vaadinin bir gere¤idir. Allah Müslümanlar› yeryüzünün
mülklerine mirasç› k›laca¤›n› aç›klam›ﬂt›r. Nitekim peygamberlerin hayat›na bakt›¤›m›zda hemen hepsinin
hayat›nda ortak bir geliﬂim oldu¤unu görürüz.
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Bu geliﬂim, hayatlar›n›n ilk dönemlerinde maddi zorluk içinde yaﬂamalar›na ra¤men, belirli bir süre sonra büyük bir zenginli¤e kavuﬂmalar›d›r.
Bir de Allah'a ve dine düﬂman olduklar› halde yine de büyük
bir bolluk içinde yaﬂayan insanlar vard›r. Allah bu insanlara da
zenginlik vermiﬂtir. Ancak Allah'›n onlara mal vermesindeki
amaç, Müslümanlar›nkinden çok farkl›d›r. Kuran'da bu
amaç ﬂu ﬂekilde aç›klan›r:
Onlar›n mallar› ve evlatlar› seni imrendirmesin;
Allah bunlarla, ancak onlar› dünyada azabland›rmak ve canlar›n›n onlar inkar içindeyken
zorluk içinde ç›kmas›n› istiyor. (Tevbe Suresi, 85)
Allah'› inkar eden ve bu inkarda direnen
insanlar için kendilerine verilen zenginlik,
güzellik, güzel evler, k›yafetler ya da imkanlar bir denemedir. Bu verilenler, onlar›n kendilerine ba¤›ﬂlanan tüm bu nimetlere ra¤men nas›l bir nankörlük içinde olduklar›n›,
her türlü olanaklar›na ra¤men Allah'a karﬂ›
sadakatsizliklerinin boyutlar›n› insanlar›n
iyice görmeleri içindir.
Allah sonsuz ak›l sahibidir. Ve bu nedenle de insanlar› türlü ﬂekillerde cezaland›r›r. ‹nsan›n hiç akledemeyece¤i ve asla
anlayamayaca¤› birçok yöntemle bir inkarc›ya karﬂ›l›k verebilir. Bu karﬂ›l›k çok aç›k
ﬂekilde görülen bir do¤al felaket, y›k›m olabilir ya da görülmeyen, ancak kiﬂiyi içten
içe saran bir s›k›nt› hali olabilir. Azab›n bir
çeﬂidi de insan›n kendisi için hay›r sand›¤›
bir durumla onun ahiretteki sorumlulu¤unun artmas› olabilir.
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‹ﬂte bu nedenle bir Müslüman›n inkar eden bir insana verilen
herhangi bir imkana karﬂ› içinde imrenme hissetmesi, Kuran ahlak›na uygun olmaz. Özenilecek olan Müslümanlar›n ahlak› ve takvas›d›r. Bu nedenle Allah din ahlak›n› yaﬂamayan insanlar›n zenginli¤ine, yaﬂad›klar› hayata, imkanlar›na ya da herhangi bir özelliklerine karﬂ› kiﬂinin içinde herhangi bir hayranl›k oluﬂmamas›n› emretmiﬂtir.

D‹NDE ZORLAMA
OLMAMASI
VE D‹N AHLAKINA
H‹KMETLE, GÜZEL Ö⁄ÜTLE
DAVET ETMEK
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel
ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. ﬁüphesiz senin
Rabbin yolundan sapan› bilendir ve hidayete ereni de bilendir. (Nahl Suresi,
125)
‹slam dininin özelli¤i, kiﬂinin sadece
içinden gelerek ve gönülden kabul ederek
yaﬂamas›yla Allah Kat›nda kabul gören bir
inanç sistemi olmas›d›r. Allah dinin bu özelli¤ini Kuran'›n birçok ayetinde aç›klam›ﬂt›r.
Örne¤in namaz k›lan bir insan namaz›n›
Allah için isteyerek ve severek k›lmal›d›r. Ya
da mal›ndan infak eden bir kiﬂinin bu ibadetinin Allah Kat›nda geçerli olmas›, verdi¤i bu
sadakay› isteyerek ve sevinerek vermiﬂ olmas›na ba¤l›d›r.
Bir insan›n Müslüman olabilmesi için di-
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ni ve Allah'› akl›yla kavramas› ve kalben de tasdik etmesi gerekir. Ve
yapt›¤› hizmetleri neden yapt›¤›n›n ﬂuurunda olmas› gerekir. Müslüman›n dine olan ba¤l›l›¤›, Allah'›n varl›¤›na olan inanc›ndan kaynaklan›r.
Bu nedenle de, dinin gereklerini isteyerek ve severek yerine getirir. Dolay›s›yla ‹slam ancak kiﬂinin kendi r›zas› oldu¤u takdirde gerçek anlamda yaﬂanabilecek bir sistemdir.
Bu nedenle dinde zorlama yoktur. Allah Müslümanlar›n dine karﬂ› isteksiz olan insanlara ‹slam'› zorla kabul ettirmek için
gayret sarf etmemelerini emretmiﬂtir. Çünkü Allah dini, insan
zoruyla de¤il, kalpten gelerek yaﬂanabilecek ﬂekilde var etmiﬂtir. Kalben kabul etmeyip insanlar bask› uygulad›¤› için
yaﬂanan bir dinin Allah Kat›nda geçerlili¤i olmayabilir ve
dolay›s›yla kiﬂinin böyle bir ruh haliyle din ahlak›n› yaﬂamas› veya yaﬂamamas› aras›nda bir fark da olmayacakt›r.
Müslümanlar›n din ahlak›n› anlatmalar›, sadece güzel
sözlü bir davet niteli¤indedir. ‹steyenlerin ve Allah'› sevenlerin din ahlak›n› yaﬂamas›na yönelik bir davettir. Dinde
zorlama olmad›¤› ile ilgili olarak bir ayette ﬂöyle buyrulmaktad›r:
Dinde zorlama (ve bask›) yoktur. ﬁüphesiz, do¤ruluk
(rüﬂd) sap›kl›ktan apaç›k ayr›lm›ﬂt›r. Art›k kim ta¤utu tan›may›p Allah'a inan›rsa, o, sapasa¤lam bir
kulpa yap›ﬂm›ﬂt›r; bunun kopmas› yoktur. Allah,
iﬂitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 256)
Ayetin emri gere¤i Müslümanlar, ‹slam'›
anlat›rken ve iman› sevdirirken sözün en
güzelini kullan›rlar. Karﬂ›lar›ndaki
insan› incitmeyecek, Müslümanlara karﬂ› kalbinde sevgi uyand›racak
bir üslupla din ahlak›n› anlat›rlar.
Çünkü Müslü-
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manlara karﬂ› kalbinde sevgi oluﬂan bir insan›n, onlar› bu derece güzel
ahlakl› hale getiren inanç sistemine karﬂ› da içinde bir merak ve sevgi
oluﬂacakt›r. Dolay›s›yla güzel söz, onun kalbini ‹slam'a ›s›nd›ran önemli bir sebep olacakt›r.

B‹R ﬁEY UNUTULDU⁄UNDA
ALLAH'I Z‹KRETMEK
‹nsan birçok eksi¤i ve kusuru olan bir varl›kt›r. Çünkü yarat›lm›ﬂt›r ve yarat›lm›ﬂlara özgü bir acizlik içerisindedir. Eksiklikten ve kusurdan münezzeh olan ise sadece Allah't›r. ‹nsan›n Allah karﬂ›s›nda ne kadar aciz ve çaresiz bir durumda oldu¤unu anlayabilece¤i eksikliklerinden bir tanesi de unutkanl›kt›r.
Unutkanl›k, bunu yapan kiﬂi dünyan›n en zeki insan› bile olsa,
oluﬂmas›na kesinlikle engel olamad›¤› bir acizliktir. ‹nsanlar›n Allah'a
ne kadar muhtaç oldu¤unu anlayabilmesi için sadece bu acizli¤ini düﬂünmesi yeterlidir. Çünkü insan bir bak›ma, haf›zas›yla birlikte bir anlam taﬂ›r. Nerede do¤du¤unu, kim oldu¤unu, nerede yetiﬂti¤ini, inançlar›n›, yapt›klar›n›, nas›l bir hayat yaﬂad›¤›n›, zevklerini, al›ﬂkanl›klar›n›
tüm bilgiler haf›zas›nda oldu¤u için bilir. Ancak a¤z›ndan ç›kan cümlesinin sonunu bir anda insana unutturan Allah, tek bir anda geçmiﬂiyle
ilgili herﬂeyi de unutturabilir. ‹nsan, kendisine malik olabilmesi için
Allah'›n her an haf›zas›nda canl› tuttu¤u bilgilere muhtaçt›r. Allah onlardan tek bir tane bile eksiltme yapt›¤›nda insan›n bu bilgiyi geri getirmek için yapacak hiçbir ﬂeyi yoktur. ‹ﬂte Kuran'da böyle bir acizlik durumunda, insanlar›n Allah'a s›¤›nmalar› ve Allah'tan yard›m dilemeleri
emredilir:
... Unuttu¤un zaman Rabbini zikret ve de ki: "Umulur ki, Rabbim
beni bundan daha yak›n bir baﬂar›ya yöneltip-iletir." (Kehf Suresi, 24)
‹nsan›n unuttu¤u ﬂeyi hat›rlayabilmesi ve herhangi bir konuda baﬂar› sahibi olabilmesi sadece Allah'›n dilemesiyle mümkündür. Bu nedenle insan›n bu tip bir acizlik karﬂ›s›nda yapabilece¤i tek ﬂey Allah'›n
kendisini daha yak›n bir baﬂar›ya iletmesini dilemektir.
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ALLAH'IN RAHMET‹NDEN
UMUT KESMEMEK
(Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taﬂ›ran kullar›m. Allah'›n rahmetinden umut kesmeyin. ﬁüphesiz Allah, bütün günahlar› ba¤›ﬂlar. Çünkü O, ba¤›ﬂlayand›r,
esirgeyendir." (Zümer Suresi, 53)
Ayette belirtildi¤i gibi insanlar zaman zaman bilerek veya bilmeyerek hatalar yapabilmektedirler. Bu konuyla ilgili ayetin hitab›ndan da
anlaﬂ›ld›¤› gibi burada, Allah'tan rahmet uman insanlara seslenilmektedir. Yani ayette geçen kendi aleyhlerine olmak üzere haddi aﬂan kimseler, Allah'a iman eden insanlard›r. Bu nedenle böyle bir durum Müslümanlar için de geçerlidir.
Allah birçok ayette Müslümanlar›n hatta çok takva sahibi olan
Müslümanlar›n da hata yapabilece¤ini vurgulam›ﬂt›r. Bu aç›klamalar
inananlar›n kalbine ferahl›k verir. Aksi takdirde isteyerek veya istemeyerek herhangi bir hata yapan bir Müslüman, büyük bir s›k›nt› ve vicdani bask› alt›na girebilirdi. Ancak Müslümanlar›n Allah'a karﬂ› bir kusur içinde olmama konusunda büyük bir hassasiyet içinde oldu¤unu bilen Allah, Kuran'da övgüyle bahsedilen peygamberlerden de örnekler
vererek istisnas›z her insan›n büyük ya da küçük birçok hatas› olabilece¤ine dikkat çekmiﬂtir. Böylece ayetlerdeki bu ﬂevklendirici ve kalp ferahlat›c› aç›klamalar, Müslümanlar›n herhangi bir hata sonras› ümitsizli¤e kap›lmalar›n› engellemiﬂtir. Hatta Allah insanlarda hata çeﬂitlili¤ini
o kadar geniﬂ tutmuﬂtur ki, insanlar›n yapt›ktan sonra piﬂmanl›k duyup
tevbe ettikleri istisnas›z her hatan›n ba¤›ﬂlanaca¤›n› bildirmiﬂtir.
Ancak Kuran'daki kalp ferahlatan, insanlara umut veren türlü aç›klamalara ra¤men, kusurlu olmay› kabullenemeyen birçok insan da bulunmaktad›r. Ayetlerde bildirilen müjdelere ra¤men hata yapt›ktan sonra ümitsizli¤e kap›lmak, üzüntü ve s›k›nt› içine girmek, hatas›zl›k iddias›nda bulunan insanlara özgü bir tav›rd›r. Hata yapmay› kibirinden ve
büyüklenmesinden dolay› bir türlü kabullenmek istemeyen bir insan,
yapt›klar› nedeniyle büyük bir üzüntüye kap›l›r. Kolayl›kla hata yapabilen, yanl›ﬂ kararlar alabilen, yanl›ﬂ davranabilen ya da yanl›ﬂ konuﬂa-

212

Harun Yahya

bilen bir varl›k oldu¤unu
kabullenmekte zorluk çeker. Kusursuzlu¤un ve hatas›zl›¤›n Allah'a özgü bir
vas›f oldu¤unu düﬂünemez. Kendisi de kusursuz
olmak ister. Ancak bunu bir
türlü baﬂaramamas› ve istemeyerek de olsa birçok hatal›
tavr›n›n olmas› onu ümitsizli¤e
sürükler.

Müslümanlar

ise

Allah'›n karﬂ›s›ndaki eksikliklerini ve acizliklerini kabullenmenin verdi¤i rahatl›k içinde yaﬂar
ve hiçbir zaman hatas›zl›k iddias›nda bulunmazlar.
ﬁunu unutmamak gerekir ki
insanlar›n, çok imanl› da olsalar
kusurlu ve kolayl›kla hata yapabilecekleri

gibi

yarat›lmalar›,

Allah'›n kusursuzluk vasf›n›
kavrayabilmeleri içindir. Çünkü insan kusursuzlu¤u ancak
kusur ve eksik görerek anlayabilir. Bu nedenle kendi acizli¤ini görmesi, Allah'›n mükemmelli¤ini daha iyi anlayabilmesine sebep olacakt›r.
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YALAN SÖYLEMEMEK
‹nsanlar karﬂ›lar›ndaki kiﬂiyi kendi istedikleri do¤rultuda yönlendirebilmek için s›k s›k yalana baﬂvururlar. Yalan›n ard›nda kimi zaman
kiﬂinin gururunu kurtarma telaﬂ›, kimi zaman samimiyetsiz bir tavra zemin haz›rlama kimi zaman da üstünlük elde etme arzusu vard›r. Ancak
sebebi ne olursa olsun yalan, Kuran'da haram k›l›nan fiillerdendir.
Allah'›n yalan› insanlara haram k›ld›¤› Kuran'da ﬂöyle bildirilmiﬂtir:
Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, boﬂ
sözlerden' dolay› sorumlu tutmaz, ancak yeminlerinizle ba¤lad›¤›n›z sözlerden dolay› sizi sorumlu tutar... (Maide Suresi, 89)
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Yeminlerinizi koruyunuz. Allah, size ayetlerini böyle aç›klar,
umulur ki ﬂükredersiniz. (Maide Suresi, 89)
Karﬂ› taraf› bilerek ve isteyerek yanl›ﬂ yönlendirmek için söylenen,
do¤ru olmayan her söz, yalan hükmündedir. Nitekim Allah yalanda, kiﬂinin kalbindeki niyetin önemli oldu¤unu belirtmektedir. Bir kiﬂinin a¤z›ndan düﬂünmeden bir söz ç›kabilir ya da o an için boﬂ bulunup do¤ru bir söz söylemeyebilir. Bunlar› kasti olarak karﬂ› taraf› yan›ltarak ç›kar elde etmek için söylememiﬂ olan bir kiﬂi, bunu hemen telafi eder.
Ancak yalanda bir niyet bozuklu¤u vard›r. Kiﬂi karﬂ› taraf› yanl›ﬂ yönlendirerek ufak ya da büyük herhangi bir ç›kar elde etme peﬂindedir. ‹ﬂte Allah, bu tip bir niyetle söylenen herhangi bir sözden kiﬂiyi ahirette
sorumlu tutacakt›r. Bu nedenle Müslümanlar aﬂa¤›daki ayetin gere¤i
olarak her zaman sözün do¤ru olan›n› söylemelidirler:
Ey iman edenler, Allah'tan sak›n›n ve sözü do¤ru söyleyin. (Ahzap Suresi, 70)
Bir Müslüman boﬂ bulundu¤u bir anda a¤z›ndan asl› olmayan bir
söz ç›ksa bile bunu hemen telafi eder. Ancak ahirette hesab›n› veremeyece¤i ﬂekilde bir insan› kasti olarak yan›ltmaya kesinlikle yanaﬂmaz.
Çünkü bu, hem ahirette hem de dünyada bir k›nanma konusudur.

SÖZÜNE ‹T‹MAT ED‹LMEYECEK OLAN K‹ﬁ‹LER
Do¤ruyu bulabilmek için, kiﬂinin kendi akl›n›n, bilgisinin veya tecrübelerinin yetersiz kald›¤› durumlarda, bir baﬂkas›n›n ö¤üdüyle hareket etmesi Kuran'da tavsiye edilen bir ahlakt›r. ‹nsanlar ço¤u zaman, hata yapacaklar›n› düﬂündükleri konularda, do¤ru olan› bulabilmek ve
yanl›ﬂ bir tav›r içerisine girmemek için karﬂ›lar›ndaki kiﬂilere dan›ﬂ›rlar.
Yani ö¤üt almada amaç do¤ruyu bulabilmektir.
Ancak her insan, her olay karﬂ›s›nda do¤ru olan seçene¤i bulabilecek bir akla ve ﬂuura sahip de¤ildir. En az›ndan do¤ru olan› görebilse bile kendi ç›karlar›n› gözard› ederek bu do¤ruyu karﬂ› tarafa aç›klama ahlak›na sahip de¤ildir. Bu nedenle yol göstermesi için fikir dan›ﬂ›lacak kiﬂilerde, belirli özelliklerin olmas› gerekmektedir. Bu özelliklerin baﬂ›nda
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bu insan›n Allah'a iman ediyor olmas› gelir. Çünkü bir insan›n do¤ruyu
hemen teﬂhis edebilmesi ve kendi menfaatlerinin aleyhine bile olsa bunu karﬂ› tarafa aç›klamas› ancak vicdan›n› kullanmas›yla olur. Bir insan›n vicdan›n› hiçbir engel tan›madan kullanmas›n› sa¤layan tek güç de
Allah korkusu ve Allah sevgisidir.
Ahlak›nda bozukluk olan yani vicdan›n› kullanmayan bir insan, ne
kendisi do¤ruyu görebilme gücüne sahip olabilir ne de karﬂ›s›ndaki insan› do¤ruya yönlendirebilme meziyetine. Dolay›s›yla insanlar›n fikir
dan›ﬂaca¤› ve verdi¤i fikre itimat edece¤i kiﬂileri iyi seçmesi gerekmektedir. Bu nedenle Allah Kuran'da, insanlara bu konuda yol gösterecek
çok ayr›nt›l› aç›klamalarda bulunmuﬂtur. Ayetlerde fikrine itimat edilmemesi gereken kiﬂilerin ahlak özellikleri bildirilmiﬂ ve bu kiﬂilerin gösterdi¤i yola tabi olmak yasaklanm›ﬂt›r. Ayetlerde ﬂöyle buyrulmaktad›r:
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ﬁunlar›n hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aﬂa¤›l›k,
Alabildi¤ine ay›play›p kötüleyen, söz getirip götüren
(gizlilik içinde söz ve haber taﬂ›yan),
Hayr› engelleyip sürdüren, sald›rgan, olabildi¤ince günahkar,
Zorba-sayg›s›z, sonra da kula¤› kesik;
Mal (servet) ve çocuklar sahibi oldu diye,
Kendisine ayetlerimiz okundu¤u zaman: "(Bunlar) Eskilerin uydurma masallar›d›r" diyen.. (Kalem Suresi, 1015)
Ayr›ca baﬂka bir ayette de sözü dinlenmemesi gereken kiﬂilerin özelliklerinden iki tanesine dikkat çekilmiﬂtir.
Öyleyse, Rabbinin hükmüne sab›r göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme. (‹nsan Suresi, 24)
Ayetler çok aç›k ve anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde kimlerin sözlerine itimat edilmemesi yani gösterdi¤i yola, ö¤üdüne
güvenilmemesi gerekti¤ini s›ralamaktad›r. Bu aç›klamaya
göre bir Müslüman kendisine maddi ya da manevi bir
tavsiyede bulunan yalanc›, dedikoducu, sald›rgan, tart›ﬂmac›, Allah'›n
s›n›rlar›n› rahatl›kla çi¤neyebilen, sinsi veya alayc› bir insan›n tavsiyeleri do¤rultusunda hareket etmemelidir.

‹BADETTE KARARLI OLMAK
Göklerin, yerin ve her ikisi aras›ndakilerin Rabbidir; ﬂu halde
O'na ibadet et ve O'na ibadette kararl› ol. Hiç O'nun adaﬂ› olan
birini biliyor musun? (Meryem Suresi, 65)
"Kararl›l›k", bir konuda sebat göstermek, sonuca ulaﬂmada hiçbir
engel tan›mamak ve azimle gayret ederek her ne olursa olsun yap›lmas› gerekenleri yerine getirmek anlam›na gelir. Yukar›daki ayette geçen
kararl›l›k kelimesi de bu anlamda kullan›lm›ﬂt›r. Allah Müslümanlardan
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sadece ibadet etmelerini de¤il, ayn› zamanda ibadette kararl› olmalar›n› istemektedir.
Ancak insanlar ibadette kararl› olmay› çok k›s›tl› de¤erlendirirler.
Çünkü ibadet kelimesinin sadece namaz, oruç, hac, zekat gibi kiﬂinin
üzerine farz olan hükümler anlam›na geldi¤ini zannederler. Halbuki
ibadet, kulluk anlam›na gelir. Yani insanlar›n kul olarak Allah için yapt›klar› her eylem, konuﬂma, hal ve tav›r birer ibadettir. Namaz bir insan
için nas›l önemli ve farz olan bir ibadetse, ayn› ﬂekilde öfkeyi yenmek,
güzel söz söylemek, insanlar› uyar›p korkutmak, zanda bulunmamak
ya da tart›ﬂmac› olmamak da bir ibadettir. Bu nedenle Allah'›n "ibadette
kararl› ol" emri hem fiili ibadetler hem de ahlak için geçerlidir.
Ancak ayetlerde Müslümanlara dinlerinde kararl› olmalar› emri
verilirken, dikkat çekilen bir nokta daha olmuﬂtur. Bu da Müslümanlar›n kararl›l›¤›n›n denenece¤ine dair yap›lan aç›klamalard›r. Ayetler geçmiﬂte yaﬂayan Müslümanlar›n ve peygamberlerin hayatlar›ndan kesitler sunarken, s›k s›k onlar›n imanlar›n›n ve kararl›l›klar›n›n denendi¤i
olaylardan örnekler verir. Çünkü bu tip zamanlar, Müslümanlar›n
Allah'a olan ba¤l›l›klar›n› ve sadakatlerini ispat edecekleri de¤erli f›rsatlard›r.
Allah Müslümanlar›n dinlerine olan ba¤l›l›klar›n›n denendi¤i zamanlara dair en çok, inkarc›lar›n sözlü ya da fiili sald›r› anlar›n› örnek
verir. Ya da Müslümanlara iftira at›ld›¤›, insanlar›n topluca yüz çevirdi¤i, bir hastal›k dokundu¤u, açl›k, susuzluk, yorgunluk oldu¤u, zor ve
tehlikeli bir durumla karﬂ› karﬂ›ya kal›nd›¤› ve özellikle kiﬂinin can›n›n
risk alt›na girdi¤i anlar örnek olarak verilir. Bu tip durumlar Müslümanlar›n kendi dinlerini yaﬂamada ve yaﬂatmada sebat edece¤i durumlard›r.
Bir de Allah'›n büyük bir bolluk, sa¤l›k, dinçlik, zenginlik veya iktidar verdi¤i durumlar vard›r ki, bu zamanlar da kiﬂinin gevﬂekli¤e düﬂmeyece¤i ve din ahlak›n› yaﬂamadaki kararl›l›¤›n› gösterece¤i çok de¤erli zamanlard›r. Yani Müslümanlar hem zorluk hem de kolayl›kla denenirler. Her iki durum da Müslümanlar›n tav›rlar›nda olumsuz bir de¤iﬂikli¤e yol açmaz.
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‹NSANLARI UYARMAK
Cahiliye toplumunun temel hayat felsefesi, kiﬂinin sadece kendisine karﬂ› sorumlu oldu¤u düﬂüncesine dayal›d›r. Bu düﬂünceye göre insanlar kendilerini en iyi ﬂartlarda yaﬂatmakla, en rahat ortam› sa¤lamakla yükümlüdür. Ancak di¤er insanlar›n hayat›na karﬂ› maddi manevi hiçbir sorumluluklar› yoktur. Bu nedenle insanlar›n bir ço¤u dinlerini sadece kendi baﬂlar›na yaﬂamakla sorumlu olduklar›n› ve di¤er insanlara din ahlak›n› anlatmak gibi bir sorumluluk taﬂ›mad›klar›n› zannederler. Halbuki Kuran'a bakt›¤›m›zda bunun tam tersi bir anlay›ﬂla
karﬂ›laﬂ›r›z.
Müslüman›n en büyük sorumluluklar›ndan biri etraf›ndaki insanlara ‹slam ahlak›n› anlatmak ve onlar› da Allah'a iman etmeye teﬂvik etmektir. Kuran'da Müslümanlar›n insanlar› uyarmas›yla ilgili çok kesin
ve aç›k hükümler yer almaktad›r. Bunlardan bir tanesi Müddessir Suresi'nin 1. ve 2. ayetlerinde bildirilmiﬂtir:
Ey bürünüp örtünen, kalk (ve) bundan böyle uyar. (Müddessir
Suresi, 1-2)
Müslümanlar dinlerini kendileri yaﬂad›klar› gibi ayn› zamanda
çevrelerindeki kiﬂileri de teﬂvik etmekle sorumludurlar. Hatta Kuran'da
Müslümanlar›n bütün hayatlar›n› tebli¤ yani dinlerini anlatma üzerine
bina etmelerini gerekti¤i bildirilir. Müslümanlar iﬂlerini, yerleﬂim bölge-
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lerini, e¤lencelerini, yaﬂam biçimlerini bu sorumluluklar›na göre ayarlarlar. Bir Müslüman için, Allah'›n varl›¤›n›n bütün insanlar taraf›ndan
bilinmesi, kavranmas›, bütün insanlar›n cehennemin nas›l bir yer oldu¤undan ve hesap günü sorguya çekilece¤inden haberdar olmas› kendi
ticaretinden, e¤lencesinden ya da rahat›ndan çok daha önemlidir. Cehennemdeki azab›n ﬂiddetini ve Allah'›n kudretini çok iyi bilen Müslümanlar, insanlar›n din ahlak›n› yaﬂamad›klar› takdirde nas›l bir sona
do¤ru yaklaﬂmakta olduklar›n› muhakkak ö¤renmeleri için ellerinden
gelen çabay› gösterirler. Gerekirse iﬂlerinden, gerekirse evlerinden ya da
mülklerinden vazgeçerek insanlar› uyarmaya ve Allah'›n bu emrini yerine getirmeye devam ederler. Allah'›n müminlere olan bu emri bir baﬂka ayette de ﬂöyle ifade edilmiﬂtir:
‹ﬂ(in) hükme ba¤lan›p bitece¤i, hasret gününe karﬂ› onlar› uyar;
onlar bir gaflet içindedirler ve onlar inanm›yorlar. (Meryem Suresi, 39)
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Ateﬂ Olmayan Yanma
Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, içinde
çera¤ bulunan bir kandil gibidir; çera¤ bir s›rça içerisindedir; s›rça, sanki incimsi bir y›ld›zd›r ki, do¤uya da, bat›ya da ait olmayan kutlu bir zeytin a¤ac›ndan yak›l›r; (bu öyle bir a¤aç ki) neredeyse ateﬂ ona dokunmasa da ya¤› ›ﬂ›k verir. (Bu,) Nur üstüne
nurdur. Allah, kimi dilerse onu Kendi nuruna yöneltip-iletir.
Allah insanlar için örnekler verir. Allah, herﬂeyi bilendir. (Nur
Suresi, 35)
Nur Suresi'ndeki bu ayette ›ﬂ›k veren bir nesneden bahsedilmektedir. Iﬂ›k veren cisim ise bir y›ld›za benzetilmektedir. Ayette y›ld›za benzetilen ›ﬂ›k veren nesnenin yak›t›n›n do¤uya veya bat›ya ait olmamas›
ise, bu cismin fiziksel boyutta bulunmad›¤›na bir iﬂaret olabilir. Yak›t›n
kayna¤›n›n enerji boyutunda oldu¤u düﬂünülürse, ayette tarif edilen
yak›t›n elektrik enerjisine, ›ﬂ›k veren cismin de elektrik ampulüne iﬂaret
ediyor olmas› muhtemeldir.
Ampul ayetteki tariflere son derece mutab›k olan, cam içinde, y›ld›z gibi parlayan ve ›ﬂ›k saçan bir cisimdir. Ampul, kandil, gaz lambas›
benzeri ayd›nlat›c›lar gibi ya¤la yak›lmamaktad›r ve ampulde ayetteki
tariflere uygun olarak ateﬂ olmadan bir yanma gerçekleﬂir. Ampulün
içindeki ›s›ya dayan›kl› tungsten telinin atomlar› aras›ndaki titreﬂim sonucu, 2.000 0C'nin üzerinde ›s› oluﬂur. Di¤er metalleri eriten bu s›cakl›k
o kadar yüksektir ki, gözle görülür güçlü bir ›ﬂ›k ortaya ç›kmas›na sebep
olur. Ancak bu yüksek ›s›ya ra¤men, ampulün içinde oksijen bulunmad›¤› için ayetteki tariflere mutab›k olarak yanma gerçekleﬂmez. Ayr›ca
ampulün ortas›nda parlayan tel de parlak bir y›ld›z›n uzaktan görünümüne çok benzemektedir.
Elektri¤in dünya tarihinin en büyük keﬂiflerinden biri oldu¤u, dünyan›n hemen hemen tümünün elektrik enerjisiyle çal›ﬂan ampuller vas›tas›yla ayd›nlat›ld›¤› göz önünde bulundurulacak olursa, ayetin bu
önemli keﬂfe iﬂaret etti¤i düﬂünülebilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Bu konuyla ilgili bir di¤er izah da y›ld›zlardaki nükleer reaksiyonlar sonucu ortaya ç›kan ›ﬂ›k olarak düﬂünülebilir. Y›ld›zlar, nükleer re-
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aksiyonlardan kaynaklanan çok büyük miktarlarda ›s›, ›ﬂ›k yayan, son
derece s›cak, parlak, döner gaz kütleleridir. Yeni oluﬂan büyük y›ld›zlar
ço¤unlukla kendi çekim kuvvetleriyle büzülmeye baﬂlarlar. Bunun sonucunda merkezleri daha yo¤un ve daha s›cak olur. Y›ld›z›n merkezindeki madde yeterince ›s›nd›¤›nda -en az 10 milyon oC oldu¤unda- ise
nükleer reaksiyonlar baﬂlar.59 Bir y›ld›z›n içinde gerçekleﬂen olay, hidrojenin dev bir enerji ile (füzyonla) helyuma dönüﬂmesidir. Y›ld›zlarda
kütlenin büyüklü¤ünden kaynaklanan çekim kuvveti, 4 hidrojen atomunu 1 helyum atomu oluﬂturmak üzere kaynaﬂt›rmaktad›r. Bu esnada
aç›¤a ç›kan enerji, kütlenin yüzeyinden ›ﬂ›k ve ›s› halinde d›ﬂar› yay›l›r.
Hidrojen tükendi¤inde, y›ld›zda ayn› ﬂekilde daha a¤›r elementler oluﬂturmak üzere helyum yanmaya (füzyona) devam eder. Bu reaksiyonlar
y›ld›z›n kütlesi tükenene kadar devam eder.
Ancak y›ld›zlardaki reaksiyonlarda oksijen kullan›lmad›¤› için, yanan odunda oldu¤u gibi s›radan bir yanma gerçekleﬂmez. Y›ld›zlarda
dev alevler ﬂeklinde görünen yanma da, gerçekte ateﬂten kaynaklanmaz. Nitekim ayette de bu tür bir yanma ﬂekline iﬂaret edilmektedir. Ayr›ca ayette bir y›ld›zdan, onun yak›t›ndan ve ateﬂ olmayan bir yanmadan -yani reaksiyondan- bahsedildi¤i düﬂünülürse, ayetin y›ld›zlardaki
›ﬂ›k oluﬂumuna ve yanma ﬂekline iﬂaret etti¤i ﬂeklinde de düﬂünülebilir.
(En do¤rusunu Allah bilir.)

Bulutlar›n A¤›rl›¤›
Bulutlar›n a¤›rl›¤› çok ﬂaﬂ›rt›c› rakamlara ulaﬂmaktad›r. Örne¤in,
kümülonimbüs türü f›rt›na bulutunda, 300.000 ton a¤›rl›¤a ulaﬂan miktarlarda su toplanmaktad›r.
Gökyüzünde 300.000 tonluk bir kütlenin durabilece¤i bir düzenin
"kurulmuﬂ" olmas› kuﬂkusuz hayranl›k uyand›ran bir durumdur. Kuran'daki di¤er baz› ayetlerde de bulutlar›n a¤›rl›¤›na ﬂu ﬂekilde dikkat
çekilmektedir:
Rahmetinin önünde rüzgarlar› bir müjde olarak gönderen O'dur.
Bunlar a¤›rca bulutlar› kald›r›p yüklendi¤inde, onlar› (kurakl›k-

223

‹man›n Güzellikleri

tan) ölmüﬂ bir ﬂehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden ç›kar›r›z… (Araf Suresi, 57)
O size ﬂimﬂe¤i korku ve umut olarak gösteren, (ya¤mur yüklü)
a¤›rlaﬂm›ﬂ bulutlar› (inﬂa edip) ortaya ç›karand›r. (Rad Suresi, 12)
Elbette Kuran'›n indirildi¤i dönemde insanlar›n bulutlar›n a¤›rl›klar› ile ilgili bu bilgiye sahip olmalar› mümkün de¤ildir. Kuran ayetlerinde dikkat çekilen ve yak›n geçmiﬂte keﬂfedilen bu bilgi, Kuran'›n
Allah'›n sözü oldu¤unun delillerinden bir di¤eridir.

Ya¤murdaki Ölçü
Kuran'da ya¤mur hakk›nda verilen bir di¤er bilgi ise, ya¤murun
belli bir ölçü ile indirildi¤idir. Zuhruf Suresi'nde ﬂöyle buyurulur:
Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir
memleketi 'diriltti (ve her yan›na hayat) yayd›'; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) ç›kar›lacaks›n›z. (Zuhruf Suresi, 11)
Ya¤murdaki bu ölçü de, yine ça¤›m›zdaki araﬂt›rmalarla tespit edilmiﬂtir. Ölçümlere göre, yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaﬂmaktad›r. Bir y›lda bu miktar 505 trilyon tona ulaﬂ›r. Bu, ayn› zamanda bir y›lda Dünya'ya ya¤an ya¤mur miktar›d›r. Yani su, sürekli bir
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denge içinde, "bir ölçüye göre" dönüp durmaktad›r. Yeryüzündeki hayat›n devam› da, bu su döngüsü sayesinde sa¤lan›r. ‹nsan sahip oldu¤u
tüm teknolojik imkanlar› kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak
gerçekleﬂtiremez.
E¤er bu miktarda çok küçük bir de¤iﬂiklik olsa bile, k›sa bir zaman
sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya ç›kacak ve bu da hayat›n sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz; ya¤mur, Kuran'da
bildirildi¤i gibi, yeryüzüne her sene ayn› miktarda inmeye devam eder.
Ya¤murdaki ölçü sadece miktar›nda de¤il, ayn› zamanda ya¤mur
damlalar›n›n düﬂüﬂ h›z›nda da söz konusudur. Ya¤mur damlas› ne kadar büyük olursa olsun, yeryüzüne düﬂme h›zlar› belli bir limitin üzerine ç›kmaz.
Nobel ödüllü Alman fizikçi Philipp Lenard, çal›ﬂmalar› sonucunda
ya¤mur damlalar›n›n çaplar› geniﬂledikçe, düﬂme h›zlar›n›n artt›¤›n›
tespit etmiﬂtir. Ancak düﬂme h›z›ndaki bu art›ﬂ, ya¤mur damlas›n›n çap› 4.5 mm olana kadar devam etmekteydi. Daha büyük ya¤mur damlalar›nda ise, düﬂme h›zlar› saniyede 8 m'yi geçmemektedir.60 Bunun sebebi damlalar›n düﬂerken ald›klar› ﬂekildir. Ya¤mur damlalar›n›n bu
özel ﬂekli, atmosferin sürtünme etkisini art›r›r ve damlalar›n belli bir h›z
limitini aﬂmalar›n› önler.
Görüldü¤ü gibi Kuran'da, ya¤murun indiriliﬂi ile ilgili, 1400 sene önce bilinmesi mümkün olmayan hassas bir ayara dikkat çekilmektedir.

Ya¤murun Oluﬂumu
Ya¤murun nas›l oluﬂtu¤u uzun süre insanlar için bir s›rd›. Ancak
hava radarlar›n›n keﬂfedilmesinden sonra, ya¤murun hangi evrelerden
geçerek oluﬂtu¤u kesinlik kazand›. Buna göre, ya¤mur üç evreden geçerek oluﬂur: Önce rüzgar yoluyla ya¤murun "hammaddesi" havalan›r.
Ard›ndan bulutlar meydana gelir ve en son olarak da ya¤mur damlac›klar› ortaya ç›kar.
Kuran'da ya¤murun oluﬂumu ile ilgili aktar›lanlarda ise, tam da bu
süreçlerden söz edilmektedir. Bir ayette bu oluﬂum hakk›nda ﬂöyle bir
bilgi verilir:
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Yukar›daki çizimde okyanuslardaki köpüklenme ile oluﬂan su zerreciklerinin
gökyüzüne f›rlamas› görülmektedir. Bu, ya¤murun oluﬂumundaki ilk aﬂamad›r.
Bundan sonra oluﬂan bulutlardaki su damlac›klar› havada as›l› kalacak ve bunlar yo¤unlaﬂarak ya¤muru oluﬂturacakt›r. Bu aﬂamalar›n tümü ayetlerde eksiksiz olarak bildirilmektedir.

Allah, rüzgarlar› gönderir, böylece bir bulut kald›r›r da onu nas›l
dilerse gökte yay›p-da¤›t›r ve onu parça parça k›lar; nihayet onun
aras›ndan ya¤murun ak›p ç›kt›¤›n› görürsün. Sonunda Kendi
kullar›ndan diledi¤ine verince, hemen sevince kap›l›verirler.
(Rum Suresi, 48)
ﬁimdi ayette ifade edilen üç evreyi teknik olarak inceleyelim:
1. EVRE: "Allah rüzgarlar› gönderir..."
Okyanuslardaki köpüklenme ile oluﬂan say›s›z hava kabarc›¤› sürekli ortaya ç›kmakta ve su zerreleri sürekli olarak gökyüzüne f›rlamaktad›r. Tuzca zengin olan bu zerreler daha sonra rüzgarlarla taﬂ›n›r ve atmosferde yukar›lara do¤ru yol al›rlar. Aerosol ad› verilen bu küçük parçac›klar "su tuza¤›" ad› verilen bir mekanizmayla yine denizlerden yükselen su buhar›n› kendi çevrelerinde minik damlalar halinde toplayarak
bulut damlalar›n› oluﬂtururlar.
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2. EVRE: "... böylece bir bulut kald›r›r da onu nas›l dilerse gökte
yay›p da¤›t›r ve onu parça parça k›lar..."
Tuz kristallerinin ya da havadaki toz zerrelerinin etraf›nda yo¤unlaﬂan su buhar› sayesinde bulutlar oluﬂur. Bunlar›n içindeki su damlac›klar› çok küçük olduklar›ndan (0.01 ile 0.02 mm çap›nda) havada as›l› kal›rlar ve gö¤e yay›l›rlar. Böylece gökyüzü bulutlarla kaplan›r.
3. EVRE: "... nihayet onun aras›ndan ya¤murun ak›p ç›kt›¤›n› görürsün."
Tuz kristallerinin ve toz zerreciklerinin etraf›nda biraraya gelen su
parçac›klar› iyice yo¤unlaﬂarak ya¤mur damlalar›n› oluﬂtururlar. Böylece havadan daha a¤›r bir konuma gelen damlalar, buluttan ayr›larak
ya¤mur biçiminde yere düﬂmeye baﬂlarlar.
Görüldü¤ü gibi ya¤murun oluﬂumundaki her aﬂama, Kuran ayetlerinde bildirilmektedir. Üstelik bu aﬂamalar do¤ru s›ralama ile aç›klanm›ﬂt›r. Dünyadaki birçok do¤al olayda oldu¤u gibi, bunda da Allah en
do¤ru aç›klamay› yapmakta, üstelik bu aç›klamay› keﬂfediliﬂinden as›rlar önce Kuran'la insanlara duyurmaktad›r.
Ya¤murun oluﬂumu ile ilgili olarak baﬂka bir ayette ﬂu bilgiler verilmektedir:
Görmedin mi ki, Allah bulutlar› sürmekte, sonra aralar›n› birleﬂtirmekte, sonra da onlar› üst üste y›¤maktad›r; böylece, ya¤murun bunlar›n aras›ndan ak›p-ç›kt›¤›n› görürsün. Gökten
içinde dolu bulunan da¤lar (gibi bulutlar) indiriverir, onu diledi¤ine isabet ettirir de, diledi¤inden onu çevirir; ﬂimﬂe¤inin
par›lt›s› neredeyse gözleri kamaﬂt›r›p götürüverecektir. (Nur
Suresi, 43)
Bulut tipleri üzerinde araﬂt›rma yapan bilim adamlar› ya¤murun
oluﬂumu ile ilgili ﬂaﬂ›rt›c› sonuçlarla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Ya¤mur bulutlar› belirli bir sistem ve aﬂamalar dahilinde oluﬂmakta ve ﬂekillenmektedir. Ya¤mur bulutlar›ndan biri olan kümülonimbüs türü bulutlar›n oluﬂum aﬂamalar› bilimsel olarak ﬂöyledir:
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1. AﬁAMA, Sürülme: Bulutlar rüzgarlar taraf›ndan bulunduklar›
yerden itilir yani sürülürler.
2. AﬁAMA, Birleﬂme: Rüzgar taraf›ndan itilen bu küçük boyuttaki
bulutlar (kümülonimbüs) sürüklendikleri yerde birleﬂip yeni büyük bulutlar› oluﬂtururlar.61
3. AﬁAMA, Y›¤›lma: Küçük bulutlar birleﬂtikten sonra büyük bulutun içindeki yukar› do¤ru çekiﬂ kuvveti artar. Bulutun merkezindeki
yukar› çekiﬂ kuvveti kenarlardaki çekiﬂten daha güçlüdür. Bu yukar› çekiﬂler bulutun gövdesinin dikey olarak büyümesine neden olur. Böylece bulutlar yukar›ya do¤ru geniﬂleyerek üst üste y›¤›lm›ﬂ olur. Bu, dikey
olarak büyümüﬂ bulutun gövdesinin atmosferin daha serin yerlerine
do¤ru uzamas›na sebep olur. ‹ﬂte bu noktada atmosferin serin bölgelerinde bulutta su ve dolu damlalar› büyümeye baﬂlar.
Bu aﬂamalar›n sonucunda, su ve dolu damlalar› -yukar› çekiﬂ gücünün onlar› destekleyemeyece¤i kadar- a¤›rlaﬂt›klar› zaman da bulutlardan ya¤mur, dolu vs. ﬂeklinde düﬂmeye baﬂlarlar.62
Unutmamak gerekir ki meteorologlar bulut oluﬂumu, yap›s› ve
fonksiyonu ile ilgili detaylar› geliﬂmiﬂ ekipmanlar (uçak, uydu, bilgisayar vs.) kullanarak yak›n zamanda ö¤renmiﬂlerdir. Görülen odur ki,
Allah bu ayetlerinde de bize 1400 sene öncesinde bilinmesi mümkün olmayan bir bilgi vermiﬂtir.
Topra¤›n Titreﬂip Kabarmas›
... Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, fakat Biz onun üzerine
suyu indirdi¤imiz zaman titreﬂir, kabar›r ve her güzel çiftten
(ürünler) bitirir. (Hac Suresi, 5)
Yukar›daki ayette "titreﬂir" olarak çevrilen kelimenin Arapças› "ihtezzet"tir ve bu kelime "harekete geçmek, canlanmak, titreﬂmek, k›p›rdamak, k›m›ldamak, bitkinin harekete geçmesi ve uzamas›" anlamlar›na gelir. "Kabar›r" olarak çevrilen "rebet" kelimesi ise "artmak, fazlalaﬂmak, kabarmak, büyümek, geliﬂmek, (bitkinin) yükselmesi, erzak sa¤lamak, ﬂiﬂmek, içi hava dolmak" anlamlar›na gelir. Ayette geçen bu kelimeler ya¤mur esnas›nda, topra¤›n moleküler yap›s›ndaki de¤iﬂiklikleri
en uygun kelimelerle tarif etmektedir.
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Ayette tarif edilen hareketlilik, yerkabu¤unun depremler s›ras›nda oldu¤u gibi toplu hareketinden farkl›d›r ve topra¤› oluﬂturan parçac›klar›n
titreﬂmesi olarak ifade edilmektedir. Toprak parçac›klar› birbiri üzerine geçen katmanlardan oluﬂur ve su bu katmanlar›n aras›na nüfuz etti¤inde,
toprak parçac›klar›n›n hacimce büyümesine, kabarmas›na sebep olur.
Ayette bahsedilen aﬂamalar bilimsel olarak ﬂu ﬂekildedir:
1. Topra¤›n titreﬂmesi: Toprak ya¤mur suyunu yeteri miktarda emdi¤inde, toprak parçac›klar›n›n yüzeyinde oluﬂan elektrostatik yük,
dengesizli¤e sebep olur, ki bu da parçac›klar›n titreﬂmesine yol açar. Bu
titreﬂim parçac›klar›n elektriksel yükü dengelenene kadar devam eder.
Toprak parçac›klar›n›n hareketlenip titreﬂmesi su parçac›klar›yla çarp›ﬂmas›ndan da kaynaklan›r. Su parçac›klar›n›n hareketi belli bir yönde de¤ildir. Her yönden çarpan su, toprak parçac›klar›n›n yerlerini de¤iﬂtirmesine sebep olur. Bu hareketlilik günümüzde "Brown hareketi (Brownian movement)" olarak bilinen ve 1827'de Robert Brown ad›nda ‹skoçyal› bir botanikçinin tarif etti¤i mikroskobik parçac›klar›n hareketlili¤idir.63 Brown, ya¤mur damlalar› topra¤a düﬂtü¤ünde, toprak moleküllerinde bir tür silkelenme ve titreﬂim meydana getirdi¤ini keﬂfetmiﬂtir.
2. Topra¤›n kabarmas›: Ya¤mur ya¤d›¤›nda farkl› yönlerden gelen
su damlalar›, toprak parçac›klar›n›n titreﬂmesine, böylece su emerek hacimlerinin geniﬂlemesine yol açar. Çünkü su bol miktarda oldu¤unda
toprak parçac›klar›n›n aras›ndaki mesafe artar. Bu boﬂluklar su parçac›klar›n›n ve erimiﬂ iyonlar›n topra¤›n içine giriﬂine olanak sa¤lar. Su ve
suyun içinde erimiﬂ ﬂekilde yer alan di¤er besleyici maddeler katmanlar
aras›nda yay›l›r. Bu da toprak parçac›klar›n›n hacminde büyümeye sebep olur. Dolay›s›yla bu parçac›klar topra¤› canland›rmak için gereken
su deposu olarak iﬂlev görürler. Yerçekimine ra¤men suyun s›zmadan,
toprak parçac›klar›n katmanlar› aras›nda depolanmas› Allah'›n insanlar
üzerindeki sonsuz rahmetinin örneklerinden biridir. E¤er topra¤›n suyu
tutma özelli¤i olmasayd› ve toprakta bu mineral depolar› oluﬂmasayd›,
su topra¤›n derinliklerine s›zacak ve bitkiler k›sa zamanda ölecekti. Ancak Rabbimiz topra¤› çeﬂitli ürünler ç›kmas›n› mümkün k›lacak özelliklerle birlikte yaratm›ﬂt›r.
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3. Topra¤›n ürün vermesi: Topraktaki su yeterli miktara ulaﬂt›¤›nda, tohumlar aktif hale gelir ve basit besleyici elementleri emmeye baﬂlar. Gittikçe geliﬂen bitkiler su ihtiyaçlar›n› 2-3 ay boyunca bu depolardan elde ederler.
Kuru topra¤a ya¤mur düﬂtü¤ünde oluﬂan olaylar, yukar›daki ayette üç aﬂamal› olarak anlat›lmaktad›r: Topra¤ın titreﬂmesi, topra¤ın kabarması ve topra¤ın ürün vermesi. Görüldü¤ü gibi Kuran'da günümüzden 14 yüzy›l önce bildirilen bu aﬂamalar, bilimsel aç›klamalarla tam bir
paralellik içindedir. Bir baﬂka ayette ise ilgili olarak ﬂöyle buyrulmaktad›r:
Ölü toprak kendileri için bir ayettir; Biz onu dirilttik, ondan
taneler ç›kartt›k, böylelikle ondan yemektedirler. (Yasin Suresi,
33)

Ölü Bir Beldeyi Canland›ran Ya¤murlar
Kuran'da, ya¤murun "ölü bir beldeyi diriltme" iﬂlevine birçok ayette dikkat çekilir:
... Biz gökten tertemiz bir su indirmekteyiz. Onunla ölü bir beldeyi (topra¤›) canland›rmak ve yaratt›¤›m›z hayvanlardan ve insanlardan birço¤unu onunla sulamak için. (Furkan Suresi, 48-49)
Ya¤murun, canl›lar için kaç›n›lmaz bir ihtiyaç olan suyu yeryüzüne
b›rakmas›n›n yan›nda bir de gübreleme özelli¤i vard›r. Denizlerden buharlaﬂarak bulutlara ulaﬂan ya¤mur damlalar›, ölü topra¤› "canland›racak" baz› maddeler içerirler. Bu "canland›r›c›" özellikli ya¤mur damlalar›na "yüzey gerilim damlalar›" ad› verilir. Yüzey gerilim damlalar›, biyologlar›n deniz yüzeyinin mikro katman› dedikleri üst k›s›mda oluﬂurlar;
milimetrenin onda birinden daha ince olan bu yüzeysel zarda, mikroskobik alglerin ve zooplanktonlar›n bozulmas›ndan gelen pek çok organik
art›k vard›r. Bu art›klar›n baz›lar›, deniz suyunda çok az bulunan fosfor,
magnezyum, potasyum gibi elementleri ve ayr›ca bak›r, çinko, kobalt ve
kurﬂun gibi a¤›r metalleri seçip ay›rarak, kendi içlerinde toplarlar. Yeryüzündeki tohum ve bitkiler, yetiﬂmeleri için gereksinim duyduklar› çok sa-
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y›daki madensel tuzlar› ve elementleri iﬂte bu ya¤mur damlalar›nda bulurlar. Kuran'da, bir baﬂka ayette bu olay ﬂöyle bildirilir:
Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. (Kaf Suresi, 9)
Ya¤›ﬂlarla topra¤a inen bu tuzlar, verimi art›rmak için kullan›lan
geleneksel gübrelerin baz›lar›n›n (kalsiyum, magnezyum, potasyum
vb.) küçük örnekleridir. Bu tür aerosellerde bulunan a¤›r metaller ise,
bitkilerin geliﬂiminde ve üretiminde verimlilik art›r›c› elementleri oluﬂtururlar. K›sacas›, ya¤mur önemli bir gübredir. Fakir bir toprak, yaln›zca ya¤mur arac›l›¤›yla gelen bu gübrelerle bile, yüzy›ll›k bir süre içinde
bitkiler için gereken tüm elementleri kazanabilir. Ormanlar da, yine bu
deniz kökenli aerosoller yard›m›yla geliﬂir ve beslenirler.
Bu yolla, her y›l kara parçalar›n›n toplam yüzeyi üzerine 150 milyon ton gübre düﬂmektedir. Bu do¤al gübreleme iﬂleyiﬂi olmasayd›,
Dünya üzerinde çok daha az bitki olacak, hayat dengesi bozulacakt›.
Ayette verilen, ya¤murun canland›rma özelli¤i ile ilgili bilgi, Kuran'›n
say›s›z mucizevi özelli¤inden sadece biridir.

Dolu Ya¤›ﬂ›, ﬁimﬂek
Ve Gökgürültüsünün Oluﬂumu
... Gökten içinde dolu bulunan da¤lar (gibi bulutlar) indiriverir,
onu diledi¤ine isabet ettirir de, diledi¤inden onu çevirir; ﬂimﬂe¤inin par›lt›s› neredeyse gözleri kamaﬂt›r›p götürüverecektir.
(Nur Suresi, 43)
Yukar›daki ayette, ﬂimﬂe¤in doluyla olan ilgisine dikkat çekilmektedir. Dolunun, ﬂimﬂe¤in oluﬂumundaki etkisi araﬂt›r›ld›¤›nda, ayette
önemli bir meteorolojik gerçe¤e iﬂaret edildi¤i görülecektir. Meterology
Today (Günümüzde Meteoroloji) adl› kitapta dolu ve ﬂimﬂe¤in oluﬂumu
ile ilgili ﬂöyle bir yorum getirilmektedir:
Aﬂ›r› so¤umuﬂ damlac›klardan ve buz kristallerinden oluﬂan bir
bulut bölgesinden dolu düﬂtükçe bulutlar elektrik yüklenir. S›v›
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halindeki damlac›klar da dolu taneleriyle çarp›ﬂt›klar›nda, temas
an›nda donarlar ve potansiyel ›s›lar›ndan kaybederler. Bu, dolunun yüzeyinin buz kristalinin çevresinden daha s›cak kalmas›n›
sa¤lar. Dolu buz kristali ile temasa geçti¤inde ise önemli bir olay
gerçekleﬂir. Elektronlar daha so¤uk olandan daha s›cak olana
do¤ru akarlar. Bunun sonucunda dolu negatif yüklü olur. Ayn› etki çok so¤umuﬂ su damlalar› bir dolu tanesi ile temasa geçti¤inde
ve pozitif yüklü çok küçük buz parçalar› k›r›ld›¤›nda da olur. Daha hafif ve pozitif yüklü parçac›klar hava ak›m›yla bulutlar›n yukar› taraf›na do¤ru taﬂ›n›rlar. Negatif yükle kalan dolu bulutun
aﬂa¤› k›sm›na do¤ru düﬂer, böylece bulutun aﬂa¤› taraf› negatif
yüklenir. Bu negatif yükler y›ld›r›m olarak yeryüzüne do¤ru deﬂarj olurlar. Bu bak›mdan dolu, y›ld›r›m›n oluﬂumunda ana etkendir.64
Aﬂa¤›daki ayette ise ya¤mur bulutlar›n›n ﬂimﬂeklerle olan ba¤lant›s›na ve bu oluﬂumlar›n s›ralamas›na dikkat çekilmiﬂtir ki, bunlar da bilimsel bulgularla tam bir paralellik içindedir:
Ya da (bunlar) karanl›klar, gök gürültüsü ve ﬂimﬂek(ler)le yüklü,
'gökten ﬂiddetli bir ya¤mur f›rt›nas›na tutulmuﬂ gibidirler ki, y›ld›r›mlar›n sald›¤› dehﬂetle'; ölüm korkusundan parmaklar›yla
kulaklar›n› t›karlar... (Bakara Suresi, 19)
Ya¤mur bulutlar› 25.6 km2 - 256 km2 geniﬂli¤inde, 9.000-12.000 m
yüksekli¤indeki çok büyük kütleler halindedir. Bu ola¤anüstü kal›nl›ktan ötürü, bu bulutlar›n taban› karanl›kt›r. Güneﬂ ›ﬂ›nlar›, bulutu oluﬂturan su ve buz parçac›klar›n›n çok fazla miktarda olmas›ndan dolay› geçiﬂ imkan› bulamazlar. Bu yo¤unluk dolay›s›yla, yeryüzüne bu bulutlar
aras›ndan çok az miktarda güneﬂ ›ﬂ›¤› ulaﬂ›r ve bu yüzden yeryüzünden
bakan bir kiﬂi bulutu karanl›k olarak görür. Bulutun üst k›s›mlar›nda ise
karanl›k daha azd›r ve yeryüzüne yaklaﬂt›kça karanl›k daha artar.65
Karanl›¤›n ard›ndan ayette dikkat çekilen, gök gürültüsü ve ﬂimﬂe¤in oluﬂum aﬂamalar› ise ﬂöyledir: Ya¤mur bulutlar›n›n içinde elektrik yükü birikimi oluﬂur. Bulutlardaki bu elektriklenme, donma, damlac›klar›n bölünmesi, temas s›ras›ndaki elektriklenme gibi süreçler so-
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nucunda oluﬂur. Bu tür bir elektrik yükü birikimi, araya giren havan›n
onlar› izole edemeyecek duruma gelmesiyle, büyük bir k›v›lc›m, pozitif ve negatif alanlar aras›nda deﬂarj olur. Z›t yüklerle yüklü iki bölge
aras›ndaki voltaj 1 milyar volta ulaﬂabilir. K›v›lc›m bulut içinde de oluﬂabilir, pozitif yüklü bir alandan negatif yüklü bir alana do¤ru iki bulut aras›nda akabilir veya bir buluttan yeryüzüne do¤ru boﬂalabilir. Bu
k›v›lc›mlar göz kamaﬂt›ran ﬂimﬂek çakmalar›n› oluﬂturur. ﬁimﬂek hatt›
boyunca oluﬂan elektrik yükündeki bu ani art›ﬂ, çok yüksek ›s›lara
(10.000 °C) sebep olur. Bunun sonucunda havada ani bir genleﬂme olur
ve çok büyük bir patlama sesi olarak aç›¤a ç›kan gök gürültüsü oluﬂur.66
Görüldü¤ü gibi bir ya¤mur bulutunda s›ras›yla karanl›k tabakalar,
ﬂimﬂek olarak bilinen elektrik yüklü k›v›lc›mlar ve gök gürültüsü olarak
bilinen patlama sesi oluﬂur. Modern bilimin bulutlar›n oluﬂumu, gök
gürültüsü ve ﬂimﬂe¤in sebepleri ile ilgili tüm söyledikleri, Kuran ayetlerinin tüm tarifleri ile büyük bir uyum içindedir.

Aﬂ›lay›c› Rüzgarlar
Kuran'›n bir ayetinde rüzgarlar›n "aﬂ›lama" özelli¤ine ve bunun sonucunda ya¤murun oluﬂtu¤una ﬂöyle dikkat çekilir:
Ve aﬂ›lay›c›lar olarak rüzgarlar› gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri sulad›k... (Hicr Suresi, 22)
Ayette, ya¤mur oluﬂumundaki ilk aﬂaman›n rüzgarlar oldu¤una
dikkat çekilmektedir. Oysa 20. yüzy›l›n baﬂlar›na kadar, rüzgarla ya¤murun ya¤mas› aras›ndaki tek iliﬂki rüzgar›n bulutlar› sürüklemesi olarak biliniyordu. Modern meteorolojik bulgular ise rüzgarlar›n ya¤murun oluﬂumunda "aﬂ›lay›c›" rol oynad›klar›n› gösterdi.
Rüzgarlar›n bu aﬂ›lama özelli¤i daha önce de de¤indi¤imiz gibi
ﬂöyle gerçekleﬂir: Okyanuslar›n ve denizlerin yüzeyinde, köpüklenme
nedeniyle her an say›s›z hava kabarc›¤› oluﬂmaktad›r. Bu kabarc›klar
patlad›klar› anda, milimetrenin 100'de biri çap›ndaki binlerce parçac›¤›
havaya f›rlat›rlar. "Aerosol" ad› verilen bu parçac›klar, rüzgarlar sayesinde karalardan gelen tozlarla kar›ﬂarak atmosferin üst katmanlar›na
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taﬂ›n›r. Rüzgarlar›n bu ﬂekilde yükseklere taﬂ›d›¤› parçac›klar, burada su
buhar› ile temas eder. Su buhar› da bu parçac›klar›n etraf›na toplanarak
yo¤unlaﬂ›r ve su damlac›klar›na dönüﬂür. Bu su damlac›klar› önce biraraya gelerek bulutlar› oluﬂturur, bir süre sonra da ya¤mur olarak yeryüzüne iner. Görüldü¤ü gibi rüzgarlar, havada serbest halde bulunan su
buhar›n› denizlerden taﬂ›d›klar› parçac›klarla "aﬂ›lamakta" ve böylece
ya¤mur bulutlar›n›n oluﬂumunu sa¤lamaktad›r.
E¤er rüzgarlar›n bu özelli¤i olmasa, yüksek atmosferdeki su damlac›klar› hiçbir zaman oluﬂamayacak ve ya¤mur diye bir ﬂey de olmayacakt›.
Burada önemli olan nokta ise, rüzgarlar›n ya¤mur oluﬂumundaki
bu kritik görevinin as›rlar önce Kuran'da bildirilmiﬂ olmas›d›r. Hem de
insanlar›n do¤a olaylar› hakk›nda hemen hemen hiçbir ﬂey bilmedikleri
bir devirde...
Ayette rüzgarlar›n aﬂ›lay›c› yönüyle ilgili haber verilen di¤er bir
bilgi de, rüzgarlar›n bitkilerin döllenmesindeki rolüdür. Yeryüzündeki
pek çok bitki, türünün devam›n› polenlerini rüzgar vas›tas›yla da¤›tarak sa¤lar. Birçok aç›k tohumlu bitki, çam a¤açlar›, palmiye ve benzeri
a¤açlar, ayr›ca çiçek veren tüm tohumlu bitkiler ile çimensi otlar›n tamam› rüzgarlarla döllenirler. Rüzgar, çiçek tozlar›n› bitkilerden al›p, ayn›
türden di¤er bitkilere taﬂ›yarak döllenmeyi gerçekleﬂtirir.
Rüzgar›n bitkiler üzerinde nas›l bir aﬂ›lama yapabilece¤i yak›n zamanlara kadar bilinmiyordu. Ancak bitkilerin de erkek ve diﬂi olmak
üzere cinsiyet fark› oldu¤unun anlaﬂ›lmas› üzerine, rüzgarlar›n böyle
bir aﬂ›lay›c› etkisi oldu¤u anlaﬂ›ld›. Bu gerçe¤e Kuran'da, "Biz gökten su
indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik."
(Lokman Suresi, 10) ayetiyle dikkat çekilmektedir.

Rüzgar›n Oluﬂumundaki Düzen
... ve rüzgarlar› (belli bir düzen içinde) yönetmesinde akl›n› kullanan bir kavim için ayetler vard›r." (Casiye Suresi, 5)
Rüzgar, farkl› ›s› merkezleri aras›nda oluﬂan hava ak›m›d›r. Atmosferdeki farkl› ›s›lar, farkl› hava bas›nçlar› oluﬂturdu¤undan, hava sürekli ola-
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rak yüksek bas›nçtan alçak bas›nca do¤ru akar. Bas›nç merkezleri, yani atmosferdeki ›s›lar aras›ndaki fark e¤er büyük olursa, hava ak›m› yani rüzgar ﬂiddetli olur ki, büyük y›k›mlara yol açan kas›rgalar böyle oluﬂmaktad›r.
Burada ﬂaﬂ›rt›c› olan, ekvator ve kutuplar gibi aralar›nda çok büyük fark olan ›s› ve bas›nç kuﬂaklar›na ra¤men, Allah'›n belli bir düzen
içinde yarat›ﬂ› sayesinde, Dünyam›z›n çok sert rüzgarlara maruz kalmamas›d›r. E¤er kutuplar ve ekvator aras›nda gerçekleﬂecek dev hava ak›m› yumuﬂat›lm›ﬂ olmasayd›, Dünya yüzeyi sürekli olarak ﬂiddetli kas›rgalar›n yaﬂand›¤› bir ölü gezegene dönüﬂürdü.
Yukar›daki ayette "tasrifir riyah" ifadesindeki "tasrif" kelimesi "birﬂeyi çok çevirip döndürmek, yönlendirmek, bir iﬂe yön vermek, idare etmek, da¤›t›m›n› yapmak" anlamlar›na gelir. Görüldü¤ü gibi rüzgar için
seçilen bu kelime rüzgarlar›n düzen içindeki hareketlerini tam olarak tarif etmektedir. Ayr›ca bu durum rüzgar›n kendi kendine geliﬂi güzel esmedi¤inin de çok aç›k bir anlat›m›d›r. Rüzgarlar›, insanlar için yaﬂam›
olanakl› k›lacak ﬂekilde yöneten Allah't›r.

Fotosentezin Sabah Vakti Baﬂlamas›
Kararmaya ilk baﬂlad›¤› zaman, geceye andolsun, ve nefes almaya baﬂlad›¤› zaman, sabaha... (Tekvir Suresi, 17-18)
Bilindi¤i gibi bitkiler fotosentez yaparken, havadaki karbondioksidi
yani insan›n kullanmad›¤› zararl› gaz› al›r ve onun yerine atmosfere oksijen b›rak›rlar. Nefes ald›¤›m›zda içimize çekti¤imiz ve as›l hayat kayna¤›m›z olan oksijen, fotosentezin ana ürünüdür. Atmosferdeki oksijenin
yaklaﬂ›k %30'u karadaki bitkiler taraf›ndan üretilirken, geri kalan
%70'lik bölüm denizlerde ve okyanuslarda bulunan ve fotosentez yapabilen bitkiler ve tek hücreli canl›lar taraf›ndan üretilir.
Fotosentez, bilim adamlar›n›n bugün bile tam olarak aç›klayamad›klar› eﬂsiz bir süreçtir. Bu iﬂlemi ç›plak gözle göremeyiz, çünkü bu mekanizma çal›ﬂmak için atomlar› ve molekülleri kullan›r. Ancak, fotosentezin sonuçlar›n› nefes almam›z› sa¤layan oksijen ve hayatta kalmam›z›
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Fotosentez oran›

Fotosentezin Iﬂ›¤a Tepki E¤risi

Iﬂ›¤›n doyum noktas›

Iﬂ›k düzeyi
sa¤layan besinlerde görebiliriz. Fotosentez anlaﬂ›lmas› zor kimyasal formüller, günlük hayatta hiç karﬂ›laﬂmad›¤›m›z küçüklükte say› ve a¤›rl›k
birimleri içeren, çok hassas dengeler üzerine kurulmuﬂ bir sistemdir. Etraf›m›zdaki bütün yeﬂil bitkilerde, bu iﬂlemin gerçekleﬂti¤i kimya laboratuvarlar›ndan trilyonlarcas› kuruludur. Üstelik bitkiler milyonlarca
y›ld›r hiç durmadan ihtiyac›m›z olan oksijeni, besinleri ve enerjiyi üretmektedirler.
Fotosentezin en verimli oldu¤u zaman, oksijenin en fazla üretildi¤i
zamand›r. Bu da güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n en yo¤un oldu¤u sabah saatlerinde gerçekleﬂir. Güneﬂ'in do¤mas›yla birlikte, yaprakta terleme ve buna ba¤l›
olarak fotosentez artmaya baﬂlar. Ö¤leden sonra ise bu olay tersine döner; yani fotosentez yavaﬂlar, solunum artar, çünkü s›cakl›¤›n artmas›yla birlikte terleme de h›zlanmaktad›r. Geceleyin ise s›cakl›¤›n azalmas›yla birlikte terleme yavaﬂlar ve bitki rahatlar.
Tekvir Suresi'nde sabah vakti ile ilgili olarak dikkat çekilen "iza teneffese" yani "nefes almaya baﬂlad›¤› zaman" ifadesi, mecaz yoluyla teneffüs etmek, solumak, derin derin nefes almak anlamlar›na gelir. Ayette vurgulanan bu ifade, sabah vakti oksijen üretiminin baﬂlamas›, solunumun ana ﬂart› olan oksijenin en yo¤un olarak bu vakitte elde edilmesi aç›s›ndan oldukça dikkat çekicidir. Ayette sabah vakti ile ilgili olarak,
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bu durum üzerine yemin edilmesi de konunun önemini ayr›ca vurgulamaktad›r. 20. yüzy›l›n önemli keﬂifleri aras›nda yer alan fotosentez faaliyeti, Allah'›n yukar›daki ayetle iﬂaret etti¤i Kuran'›n bilimsel mucizelerinden biridir.
Aﬂa¤›daki grafikte fotosentez ve ›ﬂ›k miktar› aras›ndaki ba¤lant›
görülmektedir.

Denizlerin Birbirine Kar›ﬂmamas›
Denizlerin, araﬂt›rmac›lar taraf›ndan çok yak›n bir geçmiﬂte tespit
edilen bir özelli¤i, Kuran'›n Rahman Suresi'nde ﬂöyle bildirilir:
Birbirleriyle kavuﬂmak üzere iki denizi sal›verdi. ‹kisi aras›nda
bir engel vard›r; birbirlerinin s›n›r›n› geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20)
Birbirine aç›lan fakat sular› kesinlikle birbiriyle kar›ﬂmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelli¤i, okyanus bilimciler taraf›ndan çok yak›n
bir zaman önce keﬂfedilmiﬂtir. "Yüzey gerilimi" ad› verilen fiziksel bir
kuvvet nedeniyle, komﬂu denizlerin sular›n›n kar›ﬂmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. Denizlerin farkl› yo¤unluklar›ndan kaynaklanan yüzey gerilimi, adeta bir duvar gibi sular›n›n birbirine kar›ﬂmas›n› engeller.67
Elbette ki insanlar›n, fizikten, yüzey geriliminden, okyanus biliminden haberdar olmad›klar› bir devirde bu gerçe¤in Kuran'da bildirilmiﬂ olmas› son derece dikkat çekici bir durumdur.

Derinlik (metre)

Atlas Okyanusu

Akdeniz

Atlas Okyanusu suyu
‰ 36.0 dan daha düﬂük
tuzluluk oran›

‰ 36.5 dan daha yüksek tuzluluk oran›

Akdeniz'in suyu

Cebelitar›k Bo¤az›

Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda büyük dalgalar, güçlü ak›nt›lar ve gel-gitler vard›r.
Akdeniz'in suyu, Cebelitar›k Bo¤az›'nda Atlas Okyanusu ile karﬂ›laﬂ›r. Ama bu karﬂ›laﬂma sonucu kendi s›cakl›k, tuzluluk ve yo¤unluk özellikleri de¤iﬂmez. Çünkü iki deniz aras›nda görülmeyen bir s›n›r vard›r.
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Denizlerdeki Karanl›k ‹ç Dalgalar
Ya da (inkar edenlerin amelleri) engin bir denizdeki karanl›klara
benzer; onun üstünü bir dalga kaplar, onun üstünde bir dalga,
onun da üstünde bir bulut vard›r. Bir k›sm› bir k›sm› üzerinde
olan karanl›klar; elini ç›kard›¤›nda onu bile neredeyse göremeyecek. Allah kime nur vermemiﬂse, art›k onun için nur yoktur.
(Nur Suresi, 40)
Derin denizlerdeki genel ortam Oceans (Okyanuslar) adl› kitapta ﬂu
ﬂekilde tan›mlanmaktad›r:
Bugün biliyoruz ki, derin denizlerdeki ve okyanuslardaki karanl›k,
yaklaﬂ›k olarak 200 m ve daha derin yerlerde olur. Bu derinlikte,
hemen hemen hiç ›ﬂ›k yoktur. 1.000 m'nin alt›ndaki derinliklerde
ise art›k hiçbir ﬂekilde ›ﬂ›¤a rastlamak mümkün de¤ildir.68
Günümüzde bir denizin genel co¤rafi yap›s›, içinde yaﬂayan canl›lar›n özellikleri, tuzluluk oran› gibi bilgilerin yan› s›ra, içerdi¤i su miktar›, yüz ölçümü ve derinli¤i gibi bilgileri de edinmek mümkündür. Günümüz teknolojisi kullan›larak üretilmiﬂ olan denizalt› gibi araçlar ve
çeﬂitli özel aletler bu bilgilere ulaﬂmakta kullan›lan en önemli arac›d›rlar.

Yandaki ﬂekilde farkl›
yo¤unluklardaki iki su
tabakas› aras›ndaki
yüzeyde bulunan iç
dalgalar temsil edilmiﬂtir. Bu tabakalardan alttaki yo¤un, üstteki ise daha az yo¤undur. Kuran'da Nur
Suresi'nin 40. ayetinde 14 as›r önce bildirilen bu bilimsel gerçek
günümüz bilim adamlar› taraf›ndan ancak
yak›n zamanda tespit
edilebilmiﬂtir.

yüzey
dalgalar›

yo¤un su
az yo¤un su
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Bir insan›n bu aletler olmadan 70 m'den daha derine dalmas› ise neredeyse imkans›zd›r. Bununla birlikte bir insan›n yard›ms›z olarak okyanuslar›n 200 m civar›ndaki karanl›k derinliklerinde yaﬂamas› da kesinlikle mümkün de¤ildir. Bu nedenle bilim adamlar› denizler hakk›ndaki detayl› bilgileri çok yak›n zamanlarda keﬂfetmiﬂlerdir. Oysa engin
denizlerin karanl›k oldu¤u bilgisi Kuran'da bundan 1400 sene önce haber verilmiﬂtir. Hiçbir teknolojinin, dolay›s›yla insanlar›n denizlerin derinliklerine dalacak araçlar›n›n olmad›¤› bir dönemde, böyle bir bilginin
verilmiﬂ olmas› elbette Kuran mucizelerinden biridir.
Bununla birlikte Nur Suresi'nin 40. ayetinde belirtilen "… engin bir
denizdeki karanl›klara benzer; onun üstünü bir dalga kaplar, onun
üstünde bir dalga, onun da üstünde bir bulut vard›r…" ifadesi de Kuran'daki baﬂka bir bilimsel mucizeye iﬂaret etmektedir:
Bilim adamlar› yak›n zamanda "farkl› yo¤unluktaki katmanlar aras›nda yo¤unluk ara yüzlerinde meydana gelen iç dalgalar"›n oldu¤unu bulmuﬂlard›r. ‹ç dalgalar deniz ve okyanuslar›n derinliklerini
kaplar; çünkü derin denizlerin, üzerlerindeki sudan daha fazla yo¤unluklar› vard›r. ‹ç dalgalar yüzey dalgalar› gibi davran›r. Yüzey
dalgalar› gibi onlar da k›r›labilir. ‹ç dalgalar, insan gözüyle görülemez; ancak belirli bir bölgedeki s›cakl›k ve tuzluluk de¤iﬂiklikleri
incelendi¤inde bu dalgalar fark edilebilir.69
Ayetteki ifadelerle yukar›daki anlat›m birbirleriyle tamamen paraleldir. Yap›lan araﬂt›rmalar olmadan bir insan ancak denizin yüzeyinde
bulunan dalgalar›n varl›¤›n› bilebilir. Bunlar›n d›ﬂ›nda denizin içinde
meydana gelen dalgalanmalardan haberdar olmas› ise mümkün de¤ildir. Ama Nur Suresi'nde Allah denizlerin derinliklerindeki ikinci bir
dalga ﬂekline dikkat çekmiﬂtir. Elbette bilim adamlar›n›n yak›n zamanlarda keﬂfettikleri bu gerçek de, Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unu bir kez
daha gözler önüne sermektedir.
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Hareketlerimizi Yönlendiren Bölge
Hay›r; e¤er o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyece¤iz; o yalanc›, günahkar
olan aln›ndan. (Alak Suresi, 15-16)
Yukar›daki ayetlerde geçen "yalanc›, günahkar olan al›n" tan›mlamas› son derece dikkat çekicidir. Çünkü son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalar, kafatas›n›n ön al›n bölgesinde, beynin baz› faaliyetleri yöneten bölümünün bulundu¤unu göstermiﬂtir. 1400 y›l önce Kuran'da dikkat çekilen bu bölge ve görevi hakk›ndaki bilgilere günümüz bilim adamlar›,
ancak son 60 y›l içinde aç›klama getirilebilmiﬂlerdir. Kafatas›n›n içine,
baﬂ›n ön k›sm›na bak›ld›¤›nda beynin ön al›n bölgesi görülecektir. Bu
bölgenin fonksiyonlar› hakk›nda fizyoloji dal›nda yap›lan araﬂt›rmalar
neticesinde elde edilen bilgiler Essentials of Anatomy and Physiology
(Anatomi ve Fizyolojinin Esaslar›) isimli kitapta ﬂu ﬂekilde geçmektedir:
Hareketlerin motivasyonu, planlama öngörüﬂü ve baﬂlat›lmas› al›n
loblar›n›n ön k›sm› olan ön al›n bölgesinde (cerebrum) gerçekleﬂir.
Buras› ça¤›r›ﬂ›m (birlik) korteksinin bir bölgesidir…70
Kitapta bu bölge ile ilgili ayr›ca ﬂu ifadeler yer almaktad›r:
Hareketle olan ilgisiyle beraber, ön al›n bölgesinin ayn› zamanda
sald›rganl›¤›n da fonksiyonel merkezi oldu¤u düﬂünülmektedir…71
Bu aç›klamalardan da anlaﬂ›ld›¤› gibi, beynin ön al›n bölgesi, planlama, motivasyon ve iyi veya kötü hareketlerin baﬂlat›lmas›, yalan veya
do¤runun söylenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümünü yürütmektedir.
Görüldü¤ü gibi Alak Suresi'nde geçen "yalanc› günahkar olan al›n"
ifadesi ile yukar›daki tan›mlama büyük bir paralellik göstermektedir.
Bilim adamlar›n›n son altm›ﬂ y›l içinde keﬂfettikleri bu gibi bilimsel gerçekleri Allah, Kuran ayetlerinde as›rlar önce insanlara haber vermektedir.
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Sütün Oluﬂumu
Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vard›r, size onlar›n kar›nlar›ndaki fers (yar› sindirilmiﬂ g›dalar) ile kan aras›ndan, içenlerin bo¤az›ndan kolayl›kla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz.
(Nahl Suresi, 66)
Vücudun beslenmesini sa¤layan temel maddeler, sindirim sistemindeki kimyasal dönüﬂümler sonucunda oluﬂur. Sindirilen bu besin
maddeleri daha sonra ba¤›rsak duvar›ndan kan dolaﬂ›m sistemine geçerler. Kan dolaﬂ›m› sayesinde ilgili organlara sevk edilmiﬂ olurlar.
Süt bezleri de di¤er vücut dokular› gibi kan yoluyla kendilerine getirilen sindirilmiﬂ g›dalarla beslenirler. Bu nedenle kan, besinlerden gelen g›dalar›n toplan›p iletilmesinde çok önemli bir rol oynar. Süt de tüm
bu aﬂamalardan sonra süt bezleri taraf›ndan salg›lan›r ve sindirilmiﬂ besinin kan dolaﬂ›m›yla taﬂ›nmas› sonucunda oluﬂtu¤u için besin de¤eri
oldukça yüksektir. ‹nsanlar ne hayvan›n karn›ndaki yar› sindirilmiﬂ besini ne de hayvan›n kan›n› do¤rudan tüketebilirler. Bunlar› do¤rudan
tüketmeleri ciddi zehirlenmelere hatta ölüme yol açabilir. Ama Allah,
yaratt›¤› son derece kompleks biyolojik sistemler sayesinde, bu s›v›lar›n
içinden temiz ve sa¤l›kl› bir g›day› insanlar›n faydas›na sunmaktad›r.
Böylece insanlar›n do¤rudan tüketemeyece¤i kan ve yar› sindirilmiﬂ besinden içilir nitelikte, besleyici süt üretilmiﬂ olur.
Görüldü¤ü gibi Nahl Suresi'nin 66. ayetinde, sütün biyolojik oluﬂumu ile ilgili tarif edilenler, günümüz biliminin ortaya koydu¤u bilgilerle büyük bir uyum içindedir. Memelilerin sindirim sistemine yönelik
uzmanl›k gerektiren böyle bir bilginin Kuran'›n indirildi¤i dönemde insanlar taraf›ndan bilinmesinin
mümkün olmayaca¤› ise son derece aç›kt›r.

Anne karn›ndaki bebe¤in organlar›n›n oluﬂumu hakk›ndaki çok
yak›n bir dönemde edinilen bilgiler Kuran ayetlerinde verilen
bilgiler ile birebir uyum içindedir.
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Parmak ‹zindeki Kimlik
Kuran'da, insanlar› ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay
oldu¤u anlat›l›rken, insanlar›n özellikle parmak uçlar›na dikkat çekilir:
Evet; onun parmak uçlar›n› dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz. (K›yamet Suresi, 4)
Ayette parmak uçlar›n›n vurgulanmas›, son derece hikmetlidir.
Çünkü parmak izindeki ﬂekiller ve detaylar, tamamen kiﬂiye özeldir. ﬁu
an dünya üzerinde yaﬂayan ve tarih boyunca yaﬂam›ﬂ olan tüm insanlar›n parmak izleri birbirinden farkl›d›r. Dahas›, ayn› DNA dizilimine sahip tek yumurta ikizleri dahi farkl› parmak izine sahiptirler.80
Parmak izi do¤umdan önce cenin üzerinde son ﬂeklini al›r ve kal›c› yara olmas› d›ﬂ›nda ömür boyu sabit kal›r. ‹ﬂte bu nedenle parmak izi,
herkese özel çok önemli bir "kimlik kart›" say›lmakta ve parmak izi bilimi ise insanlar taraf›ndan yan›lmaz kimlik tespit yöntemi olarak kullan›lmaktad›r.
Ancak önemli olan, parmak izinin özelli¤inin ancak 19. yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru keﬂfedilmiﬂ olmas›d›r. Ondan önce, insanlar parmak
izini hiçbir özelli¤i ve anlam› olmayan çizgiler olarak görmüﬂtür. Fakat
Kuran'da, o dönemde kimsenin dikkatini dahi çekmeyen parmak izleri
vurgulanmakta ve bu izlerin ancak ça¤›m›zda fark edilen önemine dikkat çekilmektedir.

Tek yumurta ikizleri de dahil olmak üzere, her insan›n
parmak izi kendine özeldir.
Baﬂka bir deyiﬂle, insanlar›n parmak uçlar›nda kimlikleri ﬂifrelenmiﬂtir. Bu ﬂifreleme sistemini, günümüzde kullan›lmakta olan barkod sistemine benzetmek
de mümkündür.
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Diﬂi Balar›s›
Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar› çardaklarda kendine evler edin. - Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaﬂt›rd›¤› yollarda yürüuçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan türlü renklerde ﬂerbetler ç›kar, onda insanlar için bir ﬂifa vard›r. ﬁüphesiz düﬂünen bir topluluk
için gerçekten bunda bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 68-69)
Her ar›n›n çok fazla görevinin oldu¤u ar› kolonilerindeki tek istisna erkek ar›lard›r. Erkek ar›lar ne kovan›n savunmas›na, ne temizli¤ine, ne besin toplamaya, ne de petek veya bal yap›m›na bir katk›da bulunurlar. Erkek ar›lar›n kovan içindeki tek fonksiyonlar› kraliçe ar›y›
döllemektir.81 Çiftleﬂme organlar› d›ﬂ›nda di¤er ar›larda bulunan özelliklerin hemen hemen hiçbirine sahip olmad›klar› için erkek ar›lar›n
kraliçe ar›y› döllemekten baﬂka bir iﬂ yapmalar› da mümkün de¤ildir.
Koloninin tüm yükü üzerinde bulunan iﬂçi ar›lar›n ise, kraliçe ar›lar gibi diﬂi olmalar›na ra¤men yumurtal›klar› geliﬂmemiﬂtir, yani k›s›rd›rlar. Kovan›n temizli¤i, ar› larvalar›n›n ve yavrular›n›n bak›m›, kraliçe ar› ve erkek ar›lar›n beslenmesi, bal yap›lmas›, peteklerin inﬂas› ve
onar›m iﬂleri, kovan›n havaland›r›lmas›, kovan›n güvenli¤i, nektar (bal
özü), polen (çiçek tozu), su, reçine gibi malzemelerin toplanmas› ve
bunlar›n kovanda depolanmas› gibi görevleri vard›r.
Arapçada iki çeﬂit fiil kullan›m› vard›r ve fiillerin bu kullan›mlar›ndan, öznenin erkek mi yoksa diﬂi mi oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Nitekim
yukar›daki ayetlerde ar› için kullan›lan fiiller (alt› çizili kelimeler), fiilin
diﬂi için olan ﬂekliyle kullan›lm›ﬂt›r. Böylece Kuran'da bal yap›m›nda çal›ﬂan ar›lar›n diﬂi oldu¤una iﬂaret edilmektedir.82
Unutulmamal›d›r ki ar›larla ilgili bu gerçe¤in bundan 1400 sene önce bilinmesi mümkün de¤ildir. Ama Allah bu gerçe¤e dikkat çekerek
Kuran'›n bir mucizesini daha bize göstermiﬂtir.

Mikroskobik Hayat›n Varl›¤›
Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri
nice ﬂeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) Yücedir. (Yasin
Suresi, 36)
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... daha sizlerin bilmedi¤iniz neleri yaratmaktad›r? (Nahl Suresi,
8)
Yukar›daki ayetlerde, Kuran'›n indirildi¤i dönemde insanlar›n bilmedi¤i hayat formlar›n›n oldu¤una iﬂaret edilmektedir. Nitekim mikroskobun keﬂfi ile birlikte insan gözünün göremedi¤i küçüklükte yeni
canl›lar keﬂfedilmiﬂtir. Böylece Kuran'da dikkat çekilen, bu canl›lar›n
varl›¤› hakk›nda insanlar bilgi sahibi olmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Ç›plak gözle görülemeyen ve genellikle tek bir hücreden ibaret olan mikro canl›lar›n varl›¤›na iﬂaret eden di¤er ayetler ise ﬂöyledir:
... Göklerde ve yerde zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir ﬂey O'ndan uzak
(sakl›) kalmaz. Bundan daha küçük olan› da, daha büyük olan›
da, istisnas›z, mutlaka apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r. (Sebe Suresi,
3)
... Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir ﬂey Rabbinden uzakta
(sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur
ki, apaç›k bir kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)
Yeryüzünün her yan›na yay›lm›ﬂ olan bu gizli dünyan›n üyeleri yani mikroorganizmalar, yeryüzündeki hayvanlar›n 20 kat› kadard›rlar.
Gözle görülmeyecek kadar küçük bu mikroorganizmalar toplulu¤u, bakteriler, virüsler, mantarlar,
su yosunlar› ve akarlardan oluﬂur. Bu mikrocanl›lar, yeryüzündeki yaﬂam
dengesinin önemli bir unsurudur. Örne¤in Dünya
üzerinde yaﬂam›n oluﬂumunu sa¤layan temel ö¤elerden bir tanesi olan azot
döngüsü, bakteriler taraf›ndan sa¤lan›r. Bitkilerin topraktaki mineralleri alabilmelerini sa¤layan en önemli unsur ise kök mantarlar›d›r. Salata
veya et gibi nitrat içeren besinlerden zehirlenmemizi ise dilimizde bulu-
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nan bakteriler önler. Ayn› zamanda baz› bakteriler ve algler, dünyada
canl›l›¤›n var olmas›n›n temel unsuru olan fotosentez yapabilme yetene¤ine sahiptirler ve bu görevi bitkilerle paylaﬂ›rlar. Baz› akar türleri organik maddeleri parçalayarak besinleri bitkilerin kullanabilece¤i hale
dönüﬂtürebilirler. Görüldü¤ü gibi ancak teknolojik aletlerle hakk›nda
bilgi edinebildi¤imiz bu küçük canl›lar, insan yaﬂam› için vazgeçilmez
öneme sahiptirler.
Kuran'da as›rlar öncesinden gözle gördü¤ümüz alemlerin d›ﬂ›nda
da canl›lar olaca¤›na dikkat çekilmesi, kuﬂkusuz Kuran'›n bir baﬂka mucizesidir. (Detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Mikrodünya Mucizesi,
Araﬂt›rma Yay›nc›l›k)
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Ek Bölüm:
Evrim Yan›lg›s›
arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılıﬂ gerçe¤ini reddetmek amacıyla ortaya atılmıﬂ, ancak baﬂarılı olamamıﬂ bilim dıﬂı bir safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Canlılı¤ın, cansız maddelerden
tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim tarafından ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmıﬂ oldu¤u gerçe¤i,
bilim tarafından da kanıtlanmıﬂtır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak
için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı oldu¤u, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araﬂtırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlıﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmiﬂtir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte,
canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›ﬂ gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar. Bugün bilimsel geliﬂmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah’›n yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤ini gözler önüne sermektedir.
Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yaratılıﬂın delillerini di¤er pek çok çalıﬂmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂıdı¤ı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

D

Darwin’i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmasına karﬂın, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının
gündemine sokan en önemli geliﬂme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerin-
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deki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattı¤ı gerçe¤ine karﬂı çıkıyordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman
içinde küçük de¤iﬂimlerle farklılaﬂmıﬂlardı.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in
kitabındaki "Teorinin Zorlukları" baﬂlıklı uzun bölümde itiraf etti¤i gibi,
teori pek çok önemli soru karﬂısında açık veriyordu. Darwin, teorisinin
önündeki zorlukların geliﬂen bilim tarafından aﬂılaca¤ını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin
temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıﬂtır.
Darwinizm'in bilim karﬂısındaki yenilgisi, üç temel baﬂlıkta incelenebilir:
1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açıklayamamaktadır.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo
ortaya koymaktadır.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂlı¤ı ana hatları ile inceleyece¤iz.

Aﬂ›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaﬂık 3.8 milyar yıl önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin açıklayamadı¤ı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤ı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl
ortaya çıkmıﬂtır?
Evrim teorisi, yaratılıﬂı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul
etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, do¤a
kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çı-

247

‹man›n Güzellikleri

karmıﬂ olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı
bir iddiadır.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayıﬂı, canlıların çok basit bir yapıya
sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluﬂturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de bu¤daydan oluﬂtu¤u yaygın bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıﬂtı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu karıﬂımdan
farelerin oluﬂaca¤ı sanılmıﬂtı.
Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildi¤ine bir
delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaﬂılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.
Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluﬂabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir
kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beﬂ yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluﬂturan bu inancı
kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptı¤ı uzun çalıﬂma ve deneyler sonucunda vardı¤ı sonucu ﬂöyle özetlemiﬂti: "Cansız maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür."1
Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karﬂı uzun süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canlı hücresinin karmaﬂık yapısını ortaya çıkardıkça, hayatın kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddiasının geçersizli¤i daha da açık hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus
biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attı¤ı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-
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meye çalıﬂtı. Ancak bu çalıﬂmalar baﬂarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin
ﬂu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluﬂturmaktadır."2
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya çalıﬂtılar. Bu deneylerin en ünlüsü,
Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazları bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu karıﬂıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi. O yıllarda evrim adına önemli bir aﬂama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadı¤ı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koﬂullarından çok farklı oldu¤u, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.3
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandı¤ı atmosfer ortamının gerçekçi olmadı¤ını itiraf etti.4
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baﬂar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps
Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998
y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i ﬂöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle karﬂ› karﬂ›yay›z: Hayat
yeryüzünde nas›l baﬂlad›?5

Hayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesinin baﬂlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile inanılmaz derecede karmaﬂık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insano¤lunun yaptı¤ı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaﬂıktır. Öyle ki bugün dünyanın en geliﬂmiﬂ laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlantılarla
açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taﬂı olan proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama
bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve
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genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. ‹nsan DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤ıda dökülmeye kalkılsa,
500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤ı hesaplanmaktadır.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım
özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤ımlı olduklarından, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim
1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA
ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluﬂmaları aﬂırı derecede ihtimal dıﬂıdır. Ama bunların birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolayısıyla insan, yaﬂamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadı¤ı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.6

Kuﬂkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise,
bu durumda hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı yaratılıﬂı reddetmek olan evrim teorisini
açıkça geçersiz kılmaktadır.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim
mekanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmadı¤ının anlaﬂılmıﬂ olmasıdır.
Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmasına ba¤lamıﬂtı. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitabının isminden de açıkça anlaﬂılıyordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca¤ı düﬂüncesine dayanır. Örne¤in yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı koﬂabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece ge-
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yik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluﬂacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onları baﬂka bir canlı türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez. Dolayısıyla do¤al seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı de¤iﬂiklikler oluﬂmadı¤ı sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda kalmıﬂtı.7

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydalı de¤iﬂiklikler" nasıl oluﬂabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlayıﬂı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalıﬂmıﬂtı. Darwin'den önce yaﬂamıﬂ olan Fransız biyolog Lamarck'a
göre, canlılar yaﬂamları sırasında geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni
türler ortaya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden
nesile boyunları uzamıﬂtı.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni adlı kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara
dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.8
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20.yüzyılda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen kalıtım kanunları, kazanılmıﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂına"
ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmıﬂ oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yanına "faydalı de¤iﬂiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dıﬂ etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluﬂan bozulmaları ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model neoDarwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu
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canlıların, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu
molekül üzerinde oluﬂan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle açıklar:
Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir
organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir de¤iﬂim, ya etkisiz olacaktır
ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir de¤iﬂim kol saatini
geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona yıkım getirir.9

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı oldu¤u görüldü. Anlaﬂıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdi¤i
mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik
olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baﬂına hiçbir ﬂey yapamaz."
Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı¤ını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadı¤ına göre de, evrim denen hayali süreç yaﬂanmıﬂ olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmamıﬂ oldu¤unun en
açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.
Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün türler bu ﬂekilde ortaya çıkmıﬂlardır. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamıﬂ ve kademe kademe iler-

252

Harun Yahya

lemiﬂtir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde sayısız "ara
türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂamıﬂ olmaları gerekir. Örne¤in geçmiﬂte, balık özelliklerini taﬂımalarına ra¤men, bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmıﬂ olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaﬂamıﬂ olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂırken, bir yandan da bazı kuﬂ özellikleri kazanmıﬂ
sürüngen-kuﬂlar ortaya çıkmıﬂ olmalıdır. Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂamıﬂ olduklarına inandıkları bu teorik yaratıklara "ara geçiﬂ formu" adını verirler.
E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiﬂte yaﬂamıﬂlarsa bunların sayılarının ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir.
Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle açıklamıﬂtır:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız ara-geçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂamıﬂ olmalıdır... Bunların yaﬂamıﬂ olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.10

Darwin’in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı fosil araﬂtırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçiﬂ formlarına rastlanamamıﬂtır. Yapılan kazılarda ve araﬂtırmalarda elde edilen bütün bulgular,
evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermiﬂtir. Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasına karﬂın
bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi¤imizde, türler ya da
sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karﬂılaﬂırız; kademeli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz.11

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiﬂ formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden
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evrimleﬂti¤i hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmıﬂ olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:
Yaratılıﬂ ve evrim, yaﬂayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki
açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmıﬂlardır ya da böyle olmamıﬂtır. E¤er böyle olmadıysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmalıdırlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmıﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmıﬂ
olmaları gerekir.12

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde
ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandı¤ının aksine, evrim de¤il yaratılıﬂtır.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaﬂayan modern insanın maymunsu birtakım yaratıklardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon yıl önce baﬂladı¤ı varsayılan bu süreçte, modern insan ile ataları arasında bazı "ara form"ların yaﬂadı¤ı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali
olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:
1) Australopithecus
2) Homo habilis
3) Homo erectus
4) Homo sapiens
Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymunu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tükenmiﬂ bir maymun türünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Lord Solly
Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniﬂ kapsamlı çalıﬂmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun
türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂımadıklarını göstermiﬂtir.13
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani in-
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san olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canlılar, Australopithecuslar'dan daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim ﬂeması oluﬂtururlar. Bu ﬂema
hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir iliﬂki oldu¤u asla ispatlanamamıﬂtır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder.14
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin
atası oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları,
Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaﬂadıklarını göstermektedir.15 Dahası Homo
erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern zamanlara kadar yaﬂamıﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens
(modern insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmuﬂlardır.16
Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersizli¤ini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karﬂın, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı ﬂöyle açıklar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤acımıza ne oldu?
Açıktır ki, bunların biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahası, biri di¤eriyle karﬂılaﬂtırıldı¤ında evrimsel bir geliﬂme trendi göstermemektedirler.17

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çalıﬂılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri
üzerinde 15 yıl araﬂtırma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına ra¤men, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy a¤acı olmadı¤ı sonucuna
varmıﬂtır.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıﬂtır. Bilimsel olarak
kabul etti¤i bilgi dallarından, bilim dıﬂı olarak kabul etti¤i bilgi dallarına
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kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir.
Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dıﬂı" sayılan kısımda ise, Zuckerman'a
göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve bir de
"insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu ﬂöyle açıklar:
Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasınagirdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herﬂeyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.18

‹ﬂte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım
insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir.

Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz
evrimcilerin nasıl saçma bir inanıﬂa sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabilece¤i kadar açık bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolayısıyla bu iddiaya göre cansız ve ﬂuursuz atomlar biraraya gelerek önce
hücreyi oluﬂturmuﬂlardır ve sonrasında aynı atomlar bir ﬂekilde di¤er canlıları ve insanı meydana getirmiﬂlerdir. ﬂimdi düﬂünelim; canlılı¤ın yapıtaﬂı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir yı¤ın oluﬂur. Bu atom yı¤ını, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:
Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapısında bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden
bol miktarda koysunlar. Hatta normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu karıﬂımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karıﬂımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri ka-
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dar da (bir tekinin bile rastlantısal oluﬂma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu karıﬂımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları
istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla karıﬂtırsınlar. Varillerin baﬂına da dünyanın
önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baﬂında beklesinler. Bir canlının oluﬂması için hangi ﬂartların var olması gerekti¤ine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun.
Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papa¤anları,
atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluﬂturamazlar. De¤il burada birkaçını saydı¤ımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir
hücresini bile elde edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek
hücreyi oluﬂturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baﬂka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attı¤ı iddialar üzerinde biraz bile düﬂünmek,
üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise
göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca
cevap verelim. Bir cisimden gelen ıﬂınlar, gözde retinaya ters olarak düﬂer. Bu ıﬂınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ıﬂı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıﬂık beynin bu-
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lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık,
ıﬂı¤ın asla ulaﬂmadı¤ı, belki de hiç karﬂılaﬂmadı¤ınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ıﬂıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamamıﬂtır. Örne¤in
ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra baﬂınızı
kaldırın ve çevrenize bakın. ﬂu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu
görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmak için çalıﬂmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂtırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV
ekranına bakın, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı
size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün
görme kalitesine ulaﬂmaya çalıﬂmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek
mümkün de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık,
ön taraf ise ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizmanın
tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬂimdi biri size, odanızda duran
televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamadı¤ını ﬂuursuz atomlar nasıl yapsın?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesadüfen oluﬂamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤ı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dıﬂ kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kula¤a iletir;
orta kulak aldı¤ı ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktarır; iç kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir.
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Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıﬂık gibi sese de
kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıﬂarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algılanır. Ses
geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık
bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla
beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim
oldu¤u görülecektir.
Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalıﬂmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide
çalıﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤ın oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂılamamıﬂtır. En büyük müzik sistemi ﬂirketinin
üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluﬂur veya müzik
setini açtı¤ınızda daha müzik baﬂlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız.
Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net
ve kusursuzdur. Bir insan kula¤ı, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu
algılar. Bu durum, insan yaratıldı¤ı günden bu yana böyledir. ﬁimdiye kadar insano¤lunun yaptı¤ı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar
hassas ve baﬂarılı birer algılayıcı olamamıﬂtır. Ancak görme ve iﬂitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin ‹çinde Gören ve
Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ıﬂıl ıﬂıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuﬂların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluﬂtu¤una dair birçok detay okursu-
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nuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir?
Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir ﬂuur bulunmaktadır. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakası ve sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu ﬂuur, Allah'ın yaratmıﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz. Bu açık ve ilmi gerçe¤i okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ıﬂıklı olarak sı¤dıran Yüce
Allah'ı düﬂünüp, O'ndan korkup, O'na sı¤ınması gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla
açıkça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara
formların yaﬂamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düﬂünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden çıkarılmıﬂtır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalıﬂmaktadırlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden
asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanıﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist açıklama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü
bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
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Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, do¤ru
varsayılmıﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kuralları de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a
priori' ba¤lılı¤ımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araﬂtırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.19

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık u¤runa yaﬂatılan bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka
hiçbir varlık olmadı¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı yarattı¤ına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örne¤in kuﬂların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, a¤açların, çiçeklerin,
balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileﬂimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle, cansız maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama
Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir açıklamanın sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,
ﬂu açık gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden,
en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp ﬂekillendiren
Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır.
Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların
karıﬂımından zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank
Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, li-
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mon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde
insanların bu derece aklını baﬂından alan, akıl ve mantıkla düﬂünmelerine
imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur. Bu,
eski Mısırlıların Güneﬂ Tanrısı Ra'ya, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneﬂ'e tapmasından, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkları buza¤ıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,
Allah'ın Kuran'da iﬂaret etti¤i bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayıﬂlarının kapanaca¤ını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azap onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)
… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤ılıktırlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah baﬂka ayetlerde de bu insanların mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir
toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaﬂılabilir. Ancak dünyanın dört
bir yanındaki insanların, ﬂuursuz ve cansız atomların ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve ﬂuur gösterip ku-
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sursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmıﬂ
canlıları meydana getirdi¤ine inanmasının, "büyü"den baﬂka bir açıklaması yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun
arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak
dini anlattı¤ında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların toplandı¤ı bir yerde karﬂılaﬂmasını söyler. Hz. Musa, büyücülerle karﬂılaﬂtı¤ında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder.
Bu olayın anlatıldı¤ı bir ayet ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiﬂ oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -Hz.
Musa ve ona inananlar dıﬂında- insanların hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onların attıklarına karﬂılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u delil, onların
büyüsünü, Kuran'daki ifadeyle "uydurduklarını yutmuﬂ" yani etkisiz kılmıﬂtır:
Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince)
bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor.
Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz
kaldı. Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu¤unun anlaﬂılması ile, söz
konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düﬂeceklerdir. Nitekim, yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve
ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:

263

‹man›n Güzellikleri

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alanlarda, gelece¤in tarih
kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤ına ikna oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karﬂılayacaktır.20

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya baﬂlamıﬂtır. Art›k evrim aldatmacasının sırrını ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve ﬂaﬂkınlıkla
düﬂünmektedir.
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